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HOOFDSTUK 4.
HOOG RISICO DRUGSGEBRUIKERS
De Ridder K.

• De prevalentie van het geschatte ooit-injecterende drugsgebruik in België is
tussen 2002-2012 (3,4 per 1000 inwoners) stabiel gebleven.
• Meer dan de helft van de injecterende drugsgebruikers begon intraveneus
drugsgebruik vóór de leeftijd van 21 en 14% was zelfs jonger dan 15 jaar bij de
eerste injectie.

INLEIDING

De aspecten van hoog risico drugsgebruik worden in dit hoofdstuk door de
huidige EMCDDA-definitie omschreven als ‘terugkerend drugsgebruik dat
werkelijke schade toebrengt aan de persoon of de persoon een grote kans of
risico geeft op het oplopen van dergelijke schade’’ (Thanki and Vincente, 2013).
Daarom kan een hoog risico drugsgebruik (gedefinieerd door EMCDDA) worden
gemeten als het gebruik van psychoactieve stoffen met hoog risico patronen en/
of hoog risico toedieningswijzen in de laatste 12 maanden. Als gevolg hiervan
kunnen de prevalentiegegevens van dagelijks middelengebruik, polydrugsgebruik
(patronen) en injecterend drugsgebruik (toedieningsweg) worden beschouwd
als een indicatie van hoog risico drugsgebruik. Polydrugsgebruik in het bijzonder
verhoogt het risico op overdosering door de synergistische effecten van de
verschillende soorten drugs die worden gecombineerd. Voor de beschrijving van
frequent of dagelijks middelengebruik wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
Aangezien de prevalentie van injecterend drugsgebruik (IDU) in België
momenteel wordt geschat aan de hand van de hiv multiplier-methode (het
combineren van gegevens uit het nationale hiv/aidsregister met schattingen van
de hiv-prevalentie onder injecterende drugsgebruikers), is de gepresenteerde
prevalentie gerelateerd aan ooit-injecterend drugsgebruik.
Het beleid inzake preventie en schadebeperking behoort tot de bevoegdheid van
de Gemeenschappen in België. De activiteiten in dit kader worden ondersteund
door de bevoegde overheden en onze regionale focal points. Omdat de
resultaten dus niet vergelijkbaar zijn, worden ze afzonderlijk gerapporteerd.
Kenmerken van de injecterende populatie worden onderzocht door middel
van een jaarlijkse enquête van het spuitenruilprogramma in de Vlaamse
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Gemeenschap. Indicaties van een hoog risico drugsgebruik, waarvan sommige
de EMCDDA-gevalsdefinitie van hoog risico drugsgebruik niet strikt volgen,
bij personen die recreationele settings bezoeken in de Franse Gemeenschap,
werden verkregen via de enquête ‘Drogues Risquer Moins’ van Modus Vivendi.

2.

PREVALENTIE EN TRENDS BIJ HOOG
RISICO DRUGSGEBRUIKERS

2.1.

SCHATTING VAN DE PREVALENTIE VAN HOOG RISICO
DRUGSGEBRUIK

2.1.1.

Nationale prevalentieschatting van intraveneus drugsgebruik
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Onderzoeksstrategie: Hiv-multipliermethode
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Om de prevalentie van ooit-injecterende drugsgebruikers (18-64 jaar) in België
te kunnen inschatten aan de hand van gegevens uit het nationale hiv/aidsregister en uit een sero-gedragsstudie onder injecterende drugsgebruikers
(IDU’s) werd de benchmark-multipliermethode toegepast (Plasschaert et al., 2005).
Het nationale hiv/aidsregister bevat echter geen informatie over risicofactoren
en mist follow-up van de niet-aidsgevallen, waardoor het niet als referentiepunt
kan worden gebruikt. Om deze beperkingen te ondervangen, zijn statistische
correcties nodig. Zo kunnen ernstig vertekende schattingen van de omvang
van de injecterende drugsgebruikerspopulatie worden vermeden. Er werd
vooral ‘imputation by chained equations’ (van Buuren et al., 1999) gebruikt om
de ontbrekende risicofactorinformatie te corrigeren, terwijl stochastische
sterftemodellen werden toegepast om de non-aidssterfte te verklaren.
De verkregen Monte Carlo-betrouwbaarheidsintervallen gaven correct de
onzekerheid weer, die uit de statistische correcties resulteerde. Voor een
uitvoerig overzicht van de methodologie, wordt de lezer verwezen naar Bollaerts
et al. (Bollaerts et al., 2013).

Gegevensbronnen
• Nationaal hiv/aidsregister
In België wordt hiv-screening op grote schaal toegepast met een gemiddelde
van 56 screeningstests per 1000 inwoners per jaar in de periode 2000-2010
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)). Alle serums
waarvoor de screeningstest positief was, worden ter bevestiging naar
een van de zeven aidsreferentielaboratoria (ARL’s) in België gestuurd. De
registratieresultaten van de zeven ARL’s worden gevalideerd voor dubbele
registratie en opgenomen in het nationale hiv/aidsregister, dat sinds 1985-

1986 bestaat en wordt georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV-ISP). Het register wordt geacht volledig te zijn aangezien
de zeven ARL’s de enige laboratoria zijn die worden gesubsidieerd voor het
uitvoeren van hiv-confirmatietests.

• Sero-gedragsmatig prevalentieonderzoek
In België werd in 2004-2005 een sero-gedragsstudie uitgevoerd onder
drugsgebruikers die contact hadden met drugsbehandelingscentra of die in de
gevangenis zaten (Plasschaert et al., 2005). In totaal werden 1.005 drugsgebruikers in
behandeling en 117 drugsgebruikers in de gevangenis (15-40 jaar) ingeschreven
in 65 verschillende drugsbehandelingscentra en 15 verschillende gevangenissen
geografisch verspreid over heel België. 57% (n=573) en 68% (n=80) van de
drugsgebruikers respectievelijk in behandeling en in de gevangenis, verklaarden
dat ze minstens eenmaal in hun leven drugs hadden geïnjecteerd. Er werden
intraveneuze bloedstalen genomen om de hiv- en hepatitis B- (HBV) en C- (HCV)
status van de deelnemers te bepalen. De hiv-seroprevalentie onder IDU’s in
behandeling en in de gevangenis werd geschat op respectievelijk 2,8% (95%
BI: [1,8; 4,6]) en 5% (95% BI: [2,0; 12,2]). De prevalentie was niet significant
verschillend (p-waarde=0,30), hetgeen een totale geschatte prevalentie van
3,1% opleverde (95% BI: [1,8; 4,8]).
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Bij elke bevestigde hiv-positieve test wordt een standaardformulier naar
de arts van de patiënt gestuurd om aanvullende informatie te verzamelen
over nationaliteit, woonplaats, seksuele geaardheid, vermoedelijke wijze
van hiv-overdracht en CD4-telling op het moment van de hiv-diagnose. De
antwoordcategorieën voor de vermoedelijke wijze van hiv-overdracht zijn
homo- en heteroseksuele overdracht, overdracht via bloedtransfusie, via IDU
en moeder-op-kind transmissie. Helaas worden de standaardformulieren niet
altijd volledig ingevuld teruggestuurd naar het WIV-ISP, met ontbrekende
risicofactorinformatie tot gevolg. Gevallen die aids kregen, zijn onderworpen aan
een follow-up; elk jaar worden gegevens verzameld over de laatste raadpleging
en een mogelijk overlijden. De niet-aidsgevallen worden niet onderworpen aan
follow-up.

Naast serologische studies kan de hiv-prevalentie onder injecterende
drugsgebruikers worden verkregen uit routinematige diagnostische
tests. Aangezien deze resultaten jaarlijks beschikbaar zijn, kunnen we
hiermee tijdtrends onderzoeken. Er blijft echter bezorgdheid bestaan over
de (geografische) representativiteit van de gegevens. Zoals met andere
waargenomen (West-) Europese trends (EMCDDA, 2010) werden geen significante
tijdtrends waargenomen in de hiv-prevalentie onder IDU’s in de afgelopen 10
jaar in België, op basis van de resultaten van routinematige diagnostische tests
(Deprez et al., 2012). Daarom wordt aangenomen dat de hiv-prevalentiewaarde van
de sero-gedragsstudie uitgevoerd in 2004-2005 van toepassing is op de gehele
periode 2002-2012.
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Resultaten
Door een actualisering van het bestand van het nationale hiv/aidsregister
verschillen de ramingen voor 2012 enigszins van de ramingen in de vorige
edities van het Belgische Annual Report on Drugs (Tabel 4.1).
In 2012 werd de prevalentie van ooit-IDU’s (per 1000 inwoners, 15-64 jaar)
geschat op 3,5 (95% BI: [2,4; 4,7]), en het totale aantal ooit-IDU’s in België
op 25,132 (95% BI: [17,352; 33,959]). De geschatte prevalentie voor 2013
was 3,5/1.000 inwoners (95% BCI: [2,5; 4,8]), en het geschatte totale aantal
ooit-IDU’s was 25,673 (95% BI: [18,135; 34,987]). Er werden geen significante
tijdtrends geregistreerd. Aanvullende informatie met betrekking tot IDU’s is
beschreven in hoofdstuk 5.
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Tabel 4.1 | Het berekend aantal en de prevalentie van ooit-injecterend
drugsgebruik (15-64 jarige leeftijd) tussen 2002 en 2012
ooit-IDU's in leven
N
95% BI
21.200
[15.165 ; 29.933]
21.866
[15.539 ; 30.101]
23.175
[16.352 ; 32.345]
23.189
[16.067 ; 32.886]
23.237
[16.453 ; 31.904]
24.044
[17.146 ; 33.603]
24.525
[17.453 ; 34.409]
24.743
[16.975 ; 34.026]
24.869
[17.398 ; 34.251]
25.160
[17.577 ; 34.528]
25.132
[17.352 ; 33.959]
25.673
[18.135 ; 34.987]

Jaar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Prevalentie ooit-IDU's
n/1.000
95% BI
3,1
[2,2 ; 4,4]
3,2
[2,3 ; 4,4]
3,4
[2,4 ; 4,7]
3,4
[2,3 ; 4,8]
3,4
[2,4 ; 4,6]
3,4
[2,5 ; 4,8]
3,5
[2,5 ; 4,9]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,8]
3,5
[2,4 ; 4,7]
3,5
[2,5 ; 4,8]

BI: Betrouwbaarheidsinterval
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Bron: nationaal hiv/aidsregister, WIV-ISP

2.1.2.

Middelengebruik met een hoog risico bij studenten

De 2011-2012 VAD-Leerlingenbevraging beoordeelde polydrugsgebruik bij
Vlaamse leerlingen in het secundaire onderwijs (Melis, 2013). Hoewel het een
interessant aspect van polydrugsgebruik is, moeten we vermelden dat dit
rapport geen aandacht besteedt aan gelijktijdig gebruik met tabak of alcohol,
omdat deze niet als illegale drugs worden gedefinieerd en dus niet tot onze
surveillancetaken behoren (EMCDDA). Van de Vlaamse scholieren die ooit
cannabis hadden gebruikt, had 20,6% ook een andere illegale psychoactieve

stof gebruikt (Melis, 2013). 45,1% van de regelmatige cannabisgebruikers had
ooit een andere illegale drug gebruikt.

Alleen respondenten die de afgelopen 12 maanden cannabisgebruik
hadden gemeld, werden verzocht om de ja/nee-vragen te beantwoorden.
15,8% gebruikte meer of langer cannabis dan gepland en 10,0% voelde de
behoefte om het cannabisgebruik te verminderen of te stoppen. Drie kwart
van de laatstejaarsgebruikers had nog nooit een van de zes uitingen van
problematisch cannabisgebruik ervaren. Een hoger risico op problematisch
gebruik is gecorreleerd met een frequenter gebruik en een jongere beginleeftijd
van gebruik. 90,6% van de vrouwelijke studenten meldde geen uitingen van
problematisch cannabisgebruik in vergelijking met 70,2% van de mannelijke
studenten.
Problematisch gebruik van amfetaminen, ecstasy en cocaïne werd beoordeeld
met het DAST-10 screeningsinstrument (McCabe et al., 2006). De vragenlijst is
gebaseerd op tien ja/nee-vragen met betrekking tot mogelijke ervaren negatieve
gevolgen van het gebruik van een middel in het afgelopen jaar. Het verdeelt
gebruikers in drie verschillende categorieën: beperkt risico, verhoogd risico en
sterk verhoogd risico op problematisch drugsgebruik. In het onderzoek was het
aantal respondenten voor DAST-10 beperkt (N=138). De resultaten moeten dus
voorzichtig worden geïnterpreteerd. Minder dan de helft van de respondenten
meldde een verhoogd risico (34,1%) en een sterk verhoogd risico (11,6%)
voor problematisch middelengebruik. Bepaalde symptomen werden vaker
gemeld: het gebruik van stoffen om niet-medische redenen, polydrugsgebruik,
betrokkenheid bij illegale activiteiten om de stoffen te verkrijgen, zich slecht
of schuldig voelen over middelengebruik, en het hebben van black-outs of
flashbacks door middelengebruik. Op hetzelfde moment verklaarden negen op
de tien respondenten van deze gebruikersgroep dat zij verwachten te kunnen
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Problematisch gebruik van cannabis en andere psychoactieve stoffen bij
Vlaamse studenten in het hoger onderwijs werd beoordeeld in de derde editie
van de enquête “In hogere sferen?” (Rosiers et al., 2014). Aan de hand van zes
vragen op basis van de criteria voor cannabisafhankelijkheid van de ‘Diagnostic
and statistical manual on mental health’ (DSM-IV), werd problematisch
cannabisgebruik onderzocht (Decorte et al., 2003). De vragen gingen over
• het langer dan geplande gebruik van cannabis,
• de noodzaak voelen om het gebruik van cannabis te verminderen of te
stoppen,
• het werk of de studieverplichtingen niet kunnen bijbenen,
• het verminderen of wegvallen van sociale activiteiten als gevolg van het
cannabisgebruik,
• aanhoudend gebruik van cannabis ondanks relationele problemen,
psychische of somatische problemen veroorzaakt of verergerd door het
gebruik van cannabis.
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stoppen met het gebruik van deze middelen als zij dat willen. Het rapport stelt
dat deze vaststelling twee dingen zou kunnen betekenen: ofwel kan het een
verschil bevestigen tussen problematisch drugsgebruik en afhankelijkheid,
ofwel onderschatten deze middelengebruikers de moeilijkheid om hun
middelengebruik te stoppen. Net zoals bij de resultaten over cannabisgebruik
meldden mannelijke studenten meer problemen in verband met deze stoffen
dan vrouwelijke studenten.
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2.1.3.
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Drugsgebruik met een hoog risico binnen de party scene

In de Franse Gemeenschap kunnen indicaties over IDU’s en polydrugsgebruik
worden verkregen op basis van de jaarlijkse enquête in de party scene (“Drogues
risquer moins”, Modus Vivendi, zie ook hoofdstuk 2). Het onderzoek wil nagaan
of de schadebeperkende activiteiten goed worden toegepast op de doelgroep
en is daarom niet representatief voor de hele party scene. In 2013 werden de
enquêtevragen over het ooit- en laatste maand drugsgebruik (in recreationele
settings en andere) veranderd in de terminologie “gebruikelijk drugsgebruik in
recreationele settings”. Van alle ondervraagde bezoekers meldde 4,3% (n=61)
lifetime-IDU in recreationele settings. De gemiddelde leeftijd van de mensen
die IDU meldden, was 24,9 jaar. Van de 1.418 bezoekers, meldde 1,0% (n=14)
IDU tijdens het evenement (Tabel 4.2) meldde respectievelijk 1,5% en 1,0%
van de bezoekers het ‘soms’ en ‘vaak’ injecteren van drugs in het nachtelijk
uitgaansleven, terwijl 1,6% IDU meldde buiten het nachtelijk uitgaansleven.
Polydrugsgebruik werd in 2013 veel meer gemeld dan in de voorgaande jaren.
Het is echter onduidelijk of dit een echte stijging is of eerder een selectiebias.
Tabel 4.2 | Prevalentie (%) van injecterend drugsgebruik en polydrugsgebruik
binnen het uitgaansleven in de Franse Gemeenschap tussen 2006 en
2013
Patroon van
drugsgebruik
Injecterend (N)
Lifetime (%)
Laatste maand (%)
Tijdens evenement (%)
Polydrugsgebruik* (N)
2 producten (%)
≥ 3 producten (%)

2006
2.402
2,7
1,7
2.402
18,6
13,2

2007
2.618
3,2
1,3
0,6
2.618
16,9
11,5

2008
3.917
3,2
1,1
0,7
3.917
23,0
12,9

2009
2.969
3,5
1,5
1,1
2.969
18,7
10,1

2010
2.111
4,6
2,1
1,2
2.111
17,3
12,7

2011
2.778
4,4
1,7
0,9
2.778
17,0
9,3

2012
3.155
3,8
1,8
0,9
3.155
13,2
7,2

2013
1.418
1,0
1.653
22,2
19,7

* behoort niet tot de definitie van problematisch drugsgebruik van het EMCDDA, alcohol wordt in
aanmerking genomen wanneer het samen met een illegale stof wordt gebruikt
Bron: Drogues Risquer Moins, Modus Vivendi

2.2.

WAARGENOMEN TRENDS

3.

KENMERKEN VAN DRUGSGEBRUIKERS
MET EEN HOOG RISICO

3.1.

INJECTERENDE DRUGSGEBRUIKERS IN CONTACT MET
SPUITENRUILPROGRAMMA’S IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Gegevens over IDU’s die de spuitenruilprogramma’s (NEP) frequenteren in de
Vlaamse Gemeenschap worden sinds 2001 ingezameld via een gestructureerde,
vrijwillige, anonieme vragenlijst (Windelinckx, 2013; Windelinckx, 2014). Jaarlijks wordt
aan een steekproef van injecterende drugsgebruikers in contact met een van
de NEP gevraagd om een vragenlijst in te vullen op basis van de Injecting Risk
Questionnaire (IRQ) (Stimson et al., 1998). Deze lijst bevat ook vragen over de
gezondheidstoestand, het drugsgebruik en de toegang tot de gezondheidszorg.
Vanaf 2006 wordt een herziene vragenlijst gebruikt. In 2009, 2010 en 2013
werden extra vragen aan de lijst toegevoegd, zoals recente en ooit gebruikte
injectieplaatsen, abcessen op de injectieplaats, eerste geïnjecteerde middel.
De hieronder beschreven resultaten zijn zelfgerapporteerd en worden niet
als representatief beschouwd voor alle IDU’s in de Vlaamse Gemeenschap,
omdat wordt aangenomen dat het aantal injecterende drugsgebruikers dat
niet in contact komt met deze programma’s beduidend hoog is. 64% van
de deelnemers (N=264) aan de studie in 2013 gaf aan te weten dat hij/zij
minstens één injecterende drugsgebruiker kent die geen contact heeft met de
spuitenruilprogramma’s.
De leeftijd van de deelnemers varieerde van < 20 tot 50 jaar, met een
gemiddelde leeftijd van 35,2 jaar. De meeste deelnemers waren mannen
(79,6%). Ongeveer 50% van de IDU’s leefden in een onstabiele omgeving
(dakloos of leven met anderen). De overgrote meerderheid van de deelnemers
vermeldde niet-gelijktijdig polydrugsgebruik (gemiddeld 2,4 verschillende
soorten drugs geïnjecteerd, een gemiddelde van 4 verschillende soorten drugs
gebruikt). Opiaten (80,8%) waren de meest geïnjecteerde middelen, een
aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar (2012: 67,9%). Het injecteren
van opiaten wordt gevolgd door het injecteren van cocaïne (58,9%) en
amfetaminen (39,2%), die stabiel bleven ten opzichte van 2012 (respectievelijk
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De geschatte prevalentie van ooit-IDU’s in België voor de periode 2002-2013
(Tabel 4.1) en de waargenomen prevalentie van IDU’s tijdens evenementen
binnen het nachtelijk uitgaansmilieu in de Franse Gemeenschap voor de
periode 2006-2013 (Tabel 4.2) wijzen op een stabiele trend voor injecterend
drugsgebruik.
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58,0% en 40,1% in 2012). Drugscocktails werden vaker geïnjecteerd (2013:
37,5%, 2012: 26,9%), en zoals vorig jaar is het injecteren van methadon ook
weer toegenomen (2013: 11,7%, 2012: 8,0 %, 2011: 8,7%, 2010: 4,6%).
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Tot 54% van de deelnemers meldde het eerste IDU voor de leeftijd van 21
jaar. Dat is een stijging van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde
leeftijd om IDU te beginnen, was 21,8 jaar. 65% meldde de eerste injectie te
hebben gekregen van een andere gebruiker. Zoals de voorgaande jaren was de
belangrijkste zorg van de onderzoekers de jonge leeftijd bij het beginnen van
IDU. 14,3% van de deelnemers is zelfs jonger dan 15 jaar bij de eerste injectie.
De leeftijd van de injecterende drugsgebruikers die de NEP frequenteren,
was veel hoger, wat aangeeft dat de meeste injecterende drugsgebruikers al
enkele jaren (onveilig) injecteren voordat ze in contact komen met risico- en
schadebeperkingsprogramma’s. Van de respondenten is 76,6% momenteel
in behandeling, maar 18,7% (tegenover 15,7% in 2012) meldde nooit in
behandeling te zijn geweest.
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3.2.

DRUGSGEBRUIKERS DIE IN DE FRANSE GEMEENSCHAP OP STRAAT
WERDEN GEREKRUTEERD

Gegevens over risicogedrag onder injecterende druggebruikers in de Franse
Gemeenschap worden verzameld met behulp van “Opérations Boule de Neige”
(sneeuwbaloperaties), die sinds 1993 worden georganiseerd door Modus
Vivendi. Het primaire doel van deze sneeuwbaloperaties is peer-preventie en
het bereiken van moeilijk bereikbare subpopulaties. Daartoe krijgen vrijwillige
IDU’s (‘jobisten’) een training van 15 uur. Ze worden betaald om bij hun
peers informatie te verspreiden over de preventie van aids en hepatitis, maar
ook andere informatie over schadebeperking. Deze resultaten zijn niet geheel
representatief voor de injecterende drugsgebruikers op straat in de Franse
Gemeenschap, aangezien de resultaten niet worden gecorrigeerd voor de
afhankelijkheid van het sociale netwerk van de jobisten. Bovendien wordt
de vragenlijst voornamelijk gebruikt als contactmiddel. Het invullen ervan is
niet echt gestandaardiseerd. Bovendien kan de geografische dekking van de
sneeuwbalactiviteiten variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de vraag en het
aanbod van schadebeperkende activiteiten op lokaal niveau.
Van de 313 op straat gecontacteerde drugsgebruikers in de 2013-enquête,
meldden 279 personen (89,1%) een “huidige” drugsgebruiker te zijn
(gedefinieerd als “in de laatste maand drugs te hebben gebruikt”) (Hogge and
Denoiseux, 2014). In totaal meldden 166 respondenten ooit-IDU. Dat was 53% van
alle drugsgebruikers of 59,5% van de “huidige” drugsgebruikers (Tabel 4.3).
Van de ooit-IDU’s meldde 65,7% huidig IDU. Van de “huidige” drugsgebruikers
meldde 15,1% (n=42) het huidige gebruik van meer dan twee producten en
81,7% (n=228) meldde het huidige gebruik van drie of meer producten.

Van de huidige IDU’s waren de populairste injectiedrugs heroïne en cocaïne,
respectievelijk 76,1% (n = 83) en 73,4% (n=80). 11,9% meldde de injectie van
methadon.
Tabel 4.3 | Ooit-injecterend drugsgebruik en polydrugsgebruik bij mensen die
op straat worden gecontacteerd in de Franse Gemeenschap
Consumptieprofiel
Ooit-IDU's
Huidige IDU's
Polydrugsgebruik
2 producten
3 producten of meer

Alle drugsgebruikers
(N=313)
%
53,0
34,8

“Huidige” drugsgebruiker
(N=279)
%
59,5
39,1

.
.

15,1
81,7

4.

CONCLUSIE

De huidige beschikbare nationale gegevens over drugsgebruik met een hoog
risico zijn beperkt en daarom kan slechts een geschatte prevalentie van ooitIDU’s in België worden gemeld in plaats van laatste 12-maandengebruikers.
De extra gerapporteerde resultaten zijn geografisch of situationeel beperkt
(schoolpopulatie, recreationele settings en NEP in zowel de Vlaamse als de
Franse Gemeenschap) en zijn eerder indicatief dan conclusief.
In het algemeen is de belangrijkste indicator ‘hoog risico drugsgebruik’ de laatste
jaren herzien. In een poging om de ontwikkeling van theoretische definities van
de subcategorieën in de herziene belangrijkste indicator te ondersteunen, werd
een literatuurstudie uitgevoerd naar de gebruikspatronen en hun relatie tot
schade bij gebruikers van opiaten, cocaïne en amfetamine (Skafupova et al., 2014).
De literatuurstudie gaf bepaalde patronen aan die sterker met schade waren
geassocieerd:
1. Toedieningsweg: injecterend drugsgebruik was de meest risicovolle
wijze van toediening, gevolgd door roken en inhalatie. Hoewel snuiven
en oraal gebruik minder riskante manieren waren, konden ze niet
worden beschouwd als risicoloos gedrag.
2. Polydrugsgebruik was een zeer belangrijke verstorende factor van alle
schade, want het duidt op een bepaald niveau van dwangmatigheid en
wordt geassocieerd met een hogere mate van afhankelijkheid en een
risico op overdosis.
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3. Frequentie: voor cocaïne en amfetamines bleek dat een wekelijkse
gebruiksfrequentie en meer, en patronen van zware perioden van
continu gebruik (binging) gerelateerd waren aan hogere risico’s op
schade. Het was minder gemakkelijk om een grens te definiëren voor het
gebruik van opioïden omdat de meeste studies alleen waren gebaseerd
op zware, afhankelijke, dagelijkse gebruikers. Op basis van de klinische
ervaring dat het gebruik van opioïden niet minder schadelijk is dan het
gebruik van stimulerende middelen lijkt een grens van wekelijks (en
vaker) gebruik van opioïden redelijk.
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Trends in injecterend drugsgebruik, zowel op nationaal niveau als in recreationele
settings, suggereren dat de prevalentie van IDU’s de laatste tien jaar stabiel
is geweest. De meest alarmerende observatie is de jonge leeftijd waarop de
huidige IDU’s hun injecterend drugsgebruik zijn begonnen. Meer dan de helft
van de gebruikers begon nog voor de leeftijd van 21 en 15% zelfs voor de leeftijd
van 15 jaar. Daarnaast is de tijd die verstrijkt tussen het initiëren van intraveneus
drugsgebruik en het frequenteren van naalduitwisselingsprogramma’s
waarschijnlijk een aantal jaren, waardoor het risico stijgt op het ontwikkelen
van onveilige injecteringsgewoonten en het daarmee gepaard gaande risico
op besmettelijke ziekten en andere gezondheidsproblemen. Deze jonge
beginleeftijd noopt met zekerheid tot de verdere ontwikkeling van selectieve
preventiemaatregelen (EMCDDA, 2014).
Van de studenten in het hoger onderwijs meldde ongeveer een op de vijf
laatste 12 maandengebruikers van cannabis uitingen van problematisch
cannabisgebruik (DSM-IV), terwijl meer dan de helft van de laatste 12
maandengebruikers van andere psychoactieve stoffen een (sterk) verhoogd
risico op problematisch gebruik meldde (DAST-10). Door de lage prevalentie
van andere verboden middelen dan cannabis, treden deze problemen in
verband met illegaal drugsgebruik eerder uitzonderlijk op. Hoewel er duidelijke
aanwijzingen zijn van problematisch gebruik in de laatste groep, veronderstellen
de meesten onder hen dat ze probleemloos hun gebruik kunnen stoppen.
Verder longitudinaal onderzoek met uitgebreide vragenlijsten en interviews is
nodig om te bepalen of deze bevindingen het verschil tussen afhankelijkheid
en drugsmisbruik weerspiegelen, of dat een deel van de drugsgebruikers
onderschatten hoe moeilijk het is om het gebruik van illegale middelen te
stoppen. Hoewel de prevalentie van zeer frequent gebruik van stimulerende
middelen vrij zeldzaam is in de onderzochte school en de studentenpopulaties,
moet elke gezondheidszorg, pedagogisch of rechterlijk contact dat dit patroon
van drugsgebruik vertoont, met zorg worden aangepakt. De beoordeling van de
relevantie van een plotselinge toename van de prevalentie van polydrugsgebruik
in recreationele settings (Franse Gemeenschap) vereist follow-upgegevens in de
komende jaren.
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Een ander opvallend feit is dat ongeveer één op de tien IDU’s in de NEP
van de Vlaamse Gemeenschap en op straat in de Franse Gemeenschap
(‘sneeuwbaloperaties’) de injectie van methadon meldde. In België is heroïne
nog steeds het meest voorkomende opiaat dat voor injectie wordt gebruikt,
maar de geleidelijke toename van de prevalentie van methadoninjectie moet
nauwgezet worden gevolgd. Dat doet men al in een aantal andere Europese
landen (bv. Estland, Finland). Alternatieven zoals illegale fentanyl of buprenorfine
zijn de meest voorkomende geïnjecteerde opioïden geworden (EMCDDA, 2014).
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