
Illegaal drugsgebruik en drugshandel zijn wereldwijde verschijnselen die een 
bedreiging vormen voor de gezondheid en de sociale stabiliteit. Uit de 
statistieken blijkt dat ongeveer één op de drie jonge Europeanen ooit een 
illegale drug heeft geprobeerd en dat er minstens elk uur een burger sterft 
aan de gevolgen van een overdosis drugs. Tegelijkertijd maken de 
voortdurend veranderende vraag- en aanbodpatronen permanente 
monitoring en dynamische antwoorden nodig.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is voor Europa een essentieel 
hulpmiddel om de aard van zijn drugsproblemen beter te leren begrijpen en 
er beter op te kunnen reageren. Deze vooronderstelling, naast de 
escalerende drugsproblematiek, lag ten grondslag aan de oprichting van het 
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) in 
1993. Het EWDD is in 1995 offi cieel geopend als één van de 
gedecentraliseerde agentschappen van de EU en is gevestigd in Lissabon.

Het doel van het EWDD is om de EU en haar lidstaten te voorzien van 
feitelijke overzichten van de Europese drugsproblematiek en goed 
onderbouwde bewijsgronden voor het voeren van het drugsdebat. 
Het verschaft beleidsmakers de benodigde gegevens zodat dezen op 
geïnformeerde wijze drugswetgeving en -strategieën kunnen opstellen. 
Ook helpt het EWDD behandelaars en andere vakmensen bij het vaststellen 
van de beste werkwijzen en het identifi ceren van nieuwe 
onderzoeksgebieden.

Centraal in de werkzaamheden van het agentschap staat het bevorderen van 
wetenschappelijke excellentie. Om deze kerntaak te vervullen en 
betrouwbare en onderling vergelijkbare gegevens over drugs in Europa te 
kunnen verschaffen, heeft het EWDD de infrastructuur en de instrumenten 
ontwikkeld die nodig zijn om in alle landen op geharmoniseerde wijze 
gegevens te verzamelen. Vervolgens ontvangt het centrum in Lissabon deze 
gegevens van de nationale waarnemingscentra (het Reitox-netwerk) voor 
analyse, waarna ze worden verwerkt in verschillende informatieproducten 
waarin het bredere Europese beeld wordt geschetst.

Hoewel het EWDD primair gericht is op Europa, werkt het ook samen met 
partners in andere delen van de wereld, waarmee het gegevens en 
deskundigheid uitwisselt. Samenwerking met Europese en internationale 
organisaties op het gebied van drugs is eveneens een centraal element van 
de werkzaamheden van het EWDD en draagt bij aan een beter begrip van 
de wereldwijde drugsproblematiek.

Het EWDD gaat uit van het beginsel dat deugdelijke informatie de sleutel tot 
een effectieve drugsstrategie is. Hoewel het EWDD geen beleidsvoorstellen 
doet, heeft het door middel van de analyses, standaarden en instrumenten 
die het aanlevert inmiddels duidelijke invloed op de besluitvorming.

EWDD, uw referentiepunt op het gebied van drugs in Europa
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De stand van de drugsproblematiek in Europa
Het belangrijkste product van het EWDD is het jaarlijkse overzicht van de 
drugsproblematiek in Europa, dat wordt gepubliceerd in een meertalig jaarverslagpakket. 
Dit is essentiële lectuur voor beleidsmakers, wetenschappers en behandelaars die 
werkzaam zijn op het gebied van drugs en iedereen die zich op de hoogte wil stellen van 
de meest recente bevindingen over drugs in Europa.
Jaarverslag: Stand van de drugsproblematiek in Europa, een overzicht van de drugsproblematiek in 
zo’n dertig Europese landen — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
Statistical bulletin, meer dan vijfhonderd tabellen en grafi eken over de drugssituatie in 
Europa — www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, jaarlijkse speciale uitgaven over actuele onderwerpen 
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
Country overviews, meer dan dertig nationale drugssituaties in één oogopslag
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
Nationale Reitox-verslagen, overzichten van de nationale drugssituaties
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Het monitoren van drugssituaties
Het begrijpen van de aard en de omvang van het drugsprobleem is van cruciaal belang 
voor de beleidsvorming en het nemen van doeltreffende maatregelen op dit gebied. 
Bij het monitoren van de drugssituatie maakt het EWDD gebruik van diverse methoden en 
instrumenten, zoals kernindicatoren, die landen een „gemeenschappelijke taal” bieden 
waarmee de drugsproblematiek kan worden geïnterpreteerd. Het EWDD kijkt niet alleen 
naar de drugssituatie zoals deze nu is, maar ook naar nieuwe drugs en trends die in de 
toekomst een gevaar voor onze samenlevingen zouden kunnen gaan vormen. Met behulp 
van wettelijke instrumenten en casestudies speelt het agentschap een actieve rol bij het 
vroegtijdig signaleren van trends en het beoordelen van risico’s.
Monitoren van de drugssituatie — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Methoden en instrumenten — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Monitoren van nieuwe drugs — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
Drug profi les — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les

Maatregelen tegen drugsproblemen
Het monitoren van drugsinterventies, wetgeving en beleid is stevig verankerd in de 
werkzaamheden van het EWDD. Door een overzicht te geven van de maatregelen die in 
Europa tegen drugsproblemen worden genomen, helpt het EWDD landen om trends te 
volgen en passende strategieën te ontwikkelen. Het agentschap heeft een aantal 
mechanismen ontwikkeld om de bruikbaarheid en de aard van de maatregelen te 
beschrijven, evenals een aantal instrumenten om ze te evalueren. Het portaal voor goede 
praktijken van het agentschap helpt iedereen die werkzaam is op het gebied van 
preventie, behandeling, schadebeperking en sociale reïntegratie om bij het plannen van 
interventies empirisch onderbouwde besluiten te nemen.
Best practice portal, een internetportaal waarin voorbeelden van goede praktijken worden gegeven 
en instrumenten worden aangeboden om de kwaliteit van de interventies te verbeteren 
www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
Drug treatment overviews, een onlinebron waarin de drugsgerelateerde behandelingen in Europa in 
kaart worden gebracht — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), een ingang voor informatie over drugsgerelateerde 
wetgeving in Europa — eldd.emcdda.europa.eu
Nationale drugsstrategieën en actieplannen, een verzamelpunt voor deze belangrijke documenten 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
EU-drugsbeleid, een databank op internet van juridische en beleidsdocumenten die zijn gepubliceerd 
door de EU-instellingen die actief zijn op het gebied van drugs 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Wat doen we?

Reitox-netwerk
Het EWDD zou niet compleet zijn 
zonder Reitox, het Europees 
informatienetwerk over drugs en 
drugsverslaving. Dit netwerk bestaat 
uit de nationale monitoringcentra of 
„focal points” van de 27 EU-lidstaten, 
de kandidaat-lidstaten, Noorwegen 
en de Europese Commissie. 
Deze centra zijn de belangrijkste 
gesprekspartners van het EWDD 
bij de uitwisseling van informatie met 
de lidstaten. Ze verstrekken het 
agentschap informatie over de 
drugssituatie in hun land, zodat deze 
op EU-niveau kan worden 
geanalyseerd, en zijn de 
„ambassadeurs” van het EWDD.

„Focal points” van het Reitox-netwerk 
www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network

© Europees Waarnemingscentrum 
 voor drugs en drugsverslaving, 2009

Overname is toegestaan, mits de bron wordt 
vermeld.

Printed in Belgium

GEDRUKT OP WIT CHLOORVRIJ PAPIER

Luxembourg: Bureau voor publicaties 
van de Europese Unie, 2009

2009 — 2 blz. — 21 x 29,7 cm

Toegang tot de volledige verzameling titels 
van het EWDD via zijn databank van 
publicaties 
www.emcdda.europa.eu/publications

Aan de hand van het onderwerp zoeken 
naar informatie over het EWDD 
www.emcdda.europa.eu/themes
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