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In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten beschreven van 

een gezamenlijk Europees initiatief om wijzigingen in het drugsgebruik of nieuwe drugs in een 
vroeg stadium te onderkennen en te begrijpen, sneller dan via de standaard 
bewakingssystemen.  Er wordt een algemeen en theoretisch beeld geschetst van het 
dynamische proces EIF (Early Information Function oftewel vroegtijdige signaleringsfunctie) voor 
EDP (emerging drug phenomena oftewel drugsfenomenen in opkomst). Dit document is 
opgesplitst in drie gedeelten: allereerst de context, het doel en de methoden van het project, 
vervolgens een synthese van de resultaten: de structuur en werking van een vroegtijdige 
signalering van drugsfenomenen in opkomst en tenslotte de vooruitzichten met betrekking tot 
deze problematiek. 
 
 
 

I De context, het doel en de methode van het project 
 

In Europa wordt drugsgebruik gezien als een enorm probleem. Om op te kunnen 
treden tegen de diverse problemen rondom drugsgebruik zijn bewakingssystemen 
(drugsinformatiesystemen) geïmplementeerd, ontwikkeld en verbeterd teneinde 
operationele kennis over drugs en drugsgebruik te verwerven. De oprichting van het 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) in 1993 en de 
verdere ontwikkeling van dit centrum dat steunt op het netwerk voor informatie over 
drugs en drugsverslaving (REITOX), maakte het mogelijk dat nationale DIS’sen 
(drugsinformatiesystemen) gingen functioneren en er vergelijkbare gegevens werden 
uitgewisseld. De informatie die door een DIS werd geleverd, moest een beter begrip 
bieden van bepaalde drugsgerelateerde fenomenen en de besluitvorming op het niveau 
van de beleidsmaker, de professional en het individu vergemakkelijken.  

Op dit moment bestaan er in de Europese landen verschillende DIS-modellen. 
Vaak zijn deze modellen geworteld in standaardbronnen, die weliswaar interessante 
gegevens bieden maar vaak aanzienlijk achterlopen op de daadwerkelijke 
ontwikkelingen in het drugsveld. Dit gebrek aan gevoeligheid is nadelig voor de 
vroegtijdige onderkenning van wijzigingen of nieuwe fenomenen rondom drugs en 
drugsgebruik. Bovendien onderstreept de snelle circulatie van nieuwe drugs en nieuwe 
gebruikspatronen binnen Europa de hoge waarschijnlijkheid van snelle veranderingen in 
het drugsveld. De noodzaak om deze veranderingen sneller te onderkennen, werd 
gesignaleerd door diverse participanten in drugsbewakingssystemen en leidde ertoe dat 
het Euro-TREND-project in 2002 in gang werd gezet. 

 
Het hoofddoel van Euro-TREND was om een mogelijk gemeenschappelijk model 

van een EIF (vroegtijdige signaleringsfunctie) voor EDP (drugsfenomenen in opkomst) 
te definiëren en te beschrijven om de drugsinformatiesystemen in de deelnemende 
landen gevoeliger voor EDP te maken en beter op elkaar af te stemmen. 
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Binnen deze context besloten verschillende Europese landen (Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden1)  deel te nemen aan het Euro-
TREND-project dat begin 2002 van start ging. Twee Europese bureaus, het EWDD en 
het Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), leverden hun 
bijdrage door toe te zien op de procesbewaking en deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen.  

 
Het project bestond uit zes werkfases. In elk van deze fases, behalve de laatste (het 

schrijven van de handleiding), werden de werkzaamheden onderverdeeld in drie 
stappen. Allereerst stelde een werkgroep, bestaande uit het coördinatieteam en enkele 
coördinatoren uit de deelnemende landen, een Europees voorstel op. Vervolgens werd 
dit voorstel op nationaal niveau kritisch bestudeerd door de deskundigen die tevens een 
synthese van hun eigen nationale situatie hadden gemaakt met betrekking tot het 
onderwerp in de betreffende fase. Tenslotte maakte het projectcoördinatieteam een 
synthese van alle nationale rapporten  waarna alle deelnemende landen en Europese 
bureaus deze op Europees niveau valideerden.  

 
In de uiteindelijke handleiding, voornamelijk gebaseerd op de 

synthesedocumenten, wordt getracht informatie te bieden over de beschrijving en 
werkwijze van de zogenoemde EIF (vroegtijdige signaleringsfunctie) voor EDP 
(drugsfenomenen in opkomst) binnen een nationaal of lokaal/regionaal DIS.  
 
 
 

II Projectresultaten  
 

Uitgangspunt was dat een drugsinformatiesysteem verschillende functies zou 
moeten hebben. Een van deze functies, die werd beschouwd als de kern van dit project, 
is de vroegtijdige signaleringsfunctie voor drugsfenomenen in opkomst (EIF voor EDP). 
Met behulp van deze functie moeten opkomende drugsfenomenen snel onderkend, 
beoordeeld en gecategoriseerd kunnen worden, om zo tijdig relevante informatie te 
kunnen produceren en onder de doelgroepen te verspreiden. 

Hoofdlijnen, aandachtsgebieden en indicatoren 
Wil een EIF goed werken, dan zullen eerst een aantal onderwerpen geselecteerd 

moeten worden. Hiertoe is een driedelige informatiestructuur gedefinieerd. De drie 
hoofdonderzoekslijnen (gebruikers, stoffen en omgevingen) maken hiervan deel uit. Elk 
van deze drie lijnen correspondeert met verschillende aandachtsgebieden aan de hand 
waarvan de meest interessante punten bijeengebracht kunnen worden (voor de 
hoofdonderzoekslijn ‘gebruiker’ zijn dat bijvoorbeeld de demografische gegevens, 
gebruikspatronen en gevolgen voor de gezondheid). Voor elk aandachtgebied worden 
indicatoren gekozen. Tijdens het operationele proces van de EIF worden de gegevens 
van deze indicatoren verzameld en geanalyseerd. 

                                                 
1 De betreffende instituten waren: OFDT, IFT, UMHRI, Trimbos Instituut, IDT, Universiteit 
Valladolid/DGPND, NIPH. 
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Operationele stappen binnen een EIF 
Om de EIF operationeel te maken, is een vijf stappen tellend dynamisch model 

ontwikkeld. De verschillende stappen in dit model zijn: gegevensverzameling, 
identificatie, beoordeling, verspreiding, opvolging en terugkoppeling (zie de volgende 
afbeelding). 
 

 
 
 

Vroegtijdige signaleringsfunctie voor drugsfenomenen in opkomst: 
een schets van de operationele stappen 

 
 
 
 
 Gegevensverzameling 

Opvolging en terugkoppeling 

Identificatie 

Beoordeling 

Verspreiding 
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Gegevensverzameling 
Coördinatie lijkt cruciaal om de gegevensverzameling volledig operationeel te 

maken. Twee kernpunten moeten hierin centraal staan: de ongrijpbaarheid van de aard 
van het drugsgebruik en de beschikbaarheid van bronnen. Gegevensverzameling behelst 
het verzamelen, beschrijven en opslaan van zoveel mogelijk relevante data met zoveel 
mogelijk details. Het is een proces waarin sprake is van talrijke informatiebronnen 
(zoals drugsgebruikers, laagdrempelige gelegenheden, gezondheidszorg, strafzaken, het 
nachtleven, enz.), beroepsmatige gegevensverzamelaars, 
gegevensverzamelingsmethoden (zoals bevolkingsonderzoeken, observaties, interviews, 
doelgroepen, enz.) en -instrumenten (zoals vragenlijsten, richtlijnen voor interviews, 
enz.). Dankzij de veelheid en verscheidenheid aan gegevensverzamelingshulpmiddelen 
wordt de EIF gevoed met informatie uit verschillende bronnen en via verschillende 
methoden, waardoor de identificatiestap gemakkelijker verloopt. Reeds bestaande, 
algemene gegevensverzamelingshulpmiddelen die aansluiten op de 
hoofdonderzoekslijnen van EIF, moeten worden gebruikt en geoptimaliseerd zodat deze 
zo functioneel mogelijk kunnen worden ingezet voor EIF-doelstellingen. Waar nodig, 
moeten specifieke EIF-hulpmiddelen worden ontwikkeld. Deze hulpmiddelen moeten 
robuust en flexibel zijn en geldige, betrouwbare data produceren.  
 

Identificatie 
De volgende stap in het proces leidt tot de identificatie van een drugsfenomeen in 

opkomst (EDP). Er zijn verschillende analyses van de eerder verzamelde data nodig voor 
de identificatie van een EDP. Nadat al deze analyses zijn uitgevoerd, wordt alle 
beschikbare informatie voor elke gekozen indicator vergeleken om eventuele 
significante wijzigingen te ontdekken en mogelijk een EDP te identificeren. 
 

Beoordeling 
Na de identificatie van een EDP moet deze zo gedetailleerd mogelijk worden 

beschreven. Er wordt een standaard beoordelingsproces doorlopen, waarin alle reeds 
beschikbare informatie over deze EDP wordt gebruikt. Sommige EDP’s zullen als hoog 
risico worden beschouwd en verdienen dus een specifieke beoordeling. Binnen dit 
raamwerk worden kandidaten voor een specifieke beoordeling aan de hand van deze 
vier nuttig geachte criteria gecategoriseerd: verspreidingspotentieel, gevolgen voor de 
gezondheid, sociale gevolgen en economische gevolgen. Deze indeling in categorieën 
draagt samen met andere aspecten (zoals beschikbare bronnen, belang van de beslisser, 
enz) bij aan het besluit of een specifieke beoordeling al dan niet plaatsvindt. Deze 
specifieke beoordeling houdt in dat er een diepgaandere analyse uitgevoerd moet 
worden en soms extra gegevens moeten worden verzameld, aan de hand waarvan er in 
korte tijd een gedetailleerde beschrijving van het geselecteerde EDP gemaakt moet 
worden. Alle standaard en specifieke beoordelingen worden gevolgd door een 
schriftelijke rapportage. 
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Verspreiding 
Zodra de EDP’s zijn geïdentificeerd en beoordeeld, moet er een 

verspreidingsstrategie worden opgesteld. Veel informatie is beschikbaar in de gemaakte 
beoordelingsrapportages en de verspreiding onder de verschillende doelgroepen moet 
zorgvuldig in overweging worden genomen. Dit proces behelst de definitie van de 
doelstellingen van de informatieverspreiding (wat willen wij doen?), selectie van de 
doelgroepen (wie willen wij informeren?) en selectie van de verspreidingsmethoden 
(hoe willen wij de informatie verspreiden?). Doelgroepen kunnen behoren tot 
verschillende subgroepen, zoals beleidsmakers, professionals, informatiespecialisten, 
specifieke groepen of de hele bevolking. Over het algemeen moet de EIF een geschikt 
informatieformaat bieden. Het EIF-team zou verantwoordelijk moeten zijn voor het doen 
van aanbevelingen over de doelstellingen, doelgroepen en verspreidingsmethoden. 
Aanbevelingen zouden moeten worden gevalideerd door een groep mensen die 
representatief is voor de nationale context. De resultaten van de daadwerkelijke 
verspreiding naar de doelgroepen zouden moeten leiden tot een vroegtijdige reductie 
van een potentieel gevaarlijk fenomeen. 

Terugkoppeling en opvolging 
Ter beëindiging van de cyclus en om een nieuwe te starten, stuurt het EIF-team 

terugkoppelingsinformatie naar alle betrokkenen bij de gegevensverzameling en wordt 
voor alle interessante onderwerpen een opvolgingsproces uitgevoerd. Dit houdt in dat in 
de nieuwe gegevensverzamelingsperiode verder wordt gegaan met het verzamelen van 
gegevens over alle belangrijke onderwerpen uit de voorgaande cyclus. 

De handleiding 
De projectresultaten zijn neergelegd in de handleiding. Daarnaast bevat de 

handleiding een beschrijving van concrete voorbeelden van nationale oplossingen voor 
een EIF en een gedetailleerd overzicht van de bronnen en methoden voor 
gegevensverzameling en verspreiding. Een beschrijving van de nationale situatie in de 
deelnemende landen is opgenomen in de bijlage. 
 
 
 

III Vooruitzichten 
 

De ontwikkeling van een EIF binnen een drugsinformatiesysteem vormt een 
aanvulling op de traditionele bewaking van indicatoren en trends. Een goed 
functionerende EIF zorgt ervoor dat de doelgroepen sneller worden geïnformeerd om 
acties in gang te zetten, die zijn gericht op het verminderen van schade voor gebruikers 
en de hele bevolking. De productie van deze informatie is minder van belang als deze 
niet aan acties wordt gekoppeld.  
 

De heterogeniteit van de DIS’sen in de landen die aan dit project deelnamen, 
impliceert dat het voorgestelde model voldoende aanpasbaar is aan de verschillende 
nationale realiteiten. Ondanks dat dit model is geworteld in de voorgaande ervaringen 
van de deelnemende landen, blijft de werkwijze een theoretisch model van een 
mogelijke EIF voor EDP. Het model moet kritisch worden gelezen en worden aangepast 
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in het licht van de nationale/lokale context en ervaringen. Dit model richt zich op het 
helpen van mensen die al deelnemen aan een EIF en op mensen die een EIF in hun eigen 
land willen implementeren en/of ontwikkelen. De beschikbare informatiebronnen 
verschillen van land tot land. De beschikbare bronnen voor een EIF verschillen derhalve 
ook, en dat is weer van invloed op de hoeveelheid werk. Ook de politieke structuur van 
een land (federaal of gecentraliseerd) heeft gevolgen voor het uiteindelijke ontwerp van 
een nationale EIF. De implementatie van een dergelijke functie is in elk geval geen 
korte-termijnproces. Wij raden dan ook aan de tijd te nemen om een functie te creëren 
die goed werkt. 

 
Ook vermeldenswaard is dat wij, dankzij het feit dat wij ons werk op twee niveaus 

(nationaal en Europees) uitvoerden, nationale groepen deskundigen die zich binnen de 
deelnemende landen bezighielden met dit probleem, konden vormen en versterken. Het 
blijkt dat dit soort groepen een sterke hoeksteen vormt bij de bouw van een EIF. 

 
De verwachte resultaten moeten de investering waard zijn. Met de ontwikkeling 

van de Europese gemeenschap en de steeds snellere uitwisseling van mensen en kennis, 
is samenwerking tussen Europese landen zeer noodzakelijk. Een gemeenschappelijk 
gedeeld model voor een EIF zorgt zeker voor een eenvoudigere uitwisseling van 
informatie over onderkende en beoordeelde drugsfenomenen in opkomst en over 
verzamel-, analyse- en verspreidingstechnieken. Recent ontwikkelde drugs, opkomende 
gebruikspatronen en nieuwe schadegevallen zullen veel sneller worden onderkend dan 
met een standaard bewakingssysteem. Dankzij dit model kan eerder worden ingegrepen 
en de significante last qua schade en uitgaven in de zorg en op het terrein van de 
wetshandhaving worden vermeden. 
 
De volgende stap in deze werkwijze betreft een aantal aspecten: 

- aanpassing van het EIF-model aan de verschillende nationale realiteiten in de 
deelnemende landen en in andere geïnteresseerde Europese landen; 

- ontwikkeling van het uitwisselingsproces van informatie over EDP en over de 
technische aspecten (gegevensverzamelingshulpmiddelen, analysemethoden, 
verspreidingsmethoden) van de EIF in geïnteresseerde landen; 

- de ontwikkeling van een Europees EIF voor EDP. Dit betreft niet alleen de 
uitwisseling van informatie maar ook de analyse en verspreiding van 
informatie op Europees niveau;  

- verbetering en verfijning van dit model is natuurlijk altijd nodig. Ondanks 
het feit dat de praktische ervaringen in de betreffende landen een efficiënte 
manier zijn om het model te verbeteren, kan een periodieke discussie over de 
meer theoretische aspecten bijdragen aan de verfijning van het model. 

 


