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opiatenverskrting:
opium is één van de oudste genees- en roesmiddel. In vrijwel alle culturen

worden dezesoortvan psychoactieve
drugsgebruikt.Dezemiddelenwerdengebruiktom in
trancete rakenmaarook als pijnstillers.
In de loopder eeuwenis het middelop groteschaal
gebruikt.In het kielzogvan de kleurstoffenindustrie
in Groot-Brittannië,
Frankrijken Duitsland
vanaf 1810,ontstaatook langzamerhand
de farmaceutische/chemische
industrie.Zoontdekt
Justusvon Liebigin 1832chloral,dat miljoenenvrouwenin de negentiende
eeuwslikkenals
slaap-en rustgevendmedicament.Daarnaastwordtcocaïneop groteschaalgebruikt,onder
meer door SigmundFreud.Opiatenztjn aan het beginzeer in zwang.Zo is er onder meer
een kinderhoestsiroop
van Bayerbeschikbaar
onderde merknaam'Heroïn'.
twintigsueeuw:
Na de coca'ine,werdenvanaf de twintigerjaren van de vorige eeuw de
barbituratenpopulair.Maarook aan deze medicijnenraaktenvelenverslaafd.Pas vanafde
vijftigerjaren komener allerleipsycho-actieve
medicijnenbeschikbaar,zoals Mandrax.In
1961wordtLibriumen in 1963Valiumdoor Hoffmann-La
Rocheop de marktgebracht.Het is
een zeer grootsuccesen zeerwinstgevendeproducten.Binnenenigejaren zijner
miljoenengebruikers.
Al spoedigblijktdat verslaving
aan dezemedicijnenoptreedtbij
gebruik.
langdurig
overfrsítscontrofe:
Er bestaatdan al zo'ndertigjaar overheidsbemoeienis
met medicijnen.ln de
VS wordtomstreeks1935de FDA (Foodand DrugAdministration)
opgericht.Ook in
Nederlandkomt in de vijftigerjaren een striktertoezichtvan de overheidnalv Softenon
affaire.Daartoekrijgthet CBG (Collegeter boordelingvan Geneesmiddelen)
het toezicht.
Ook de zorgverzekeraars
bemoeienzich via regelgevingmet het voorschrijven
van artsen.ln
de vijftigerjaren in Amsterdamwordenartsengekortop hun salarisals zij hun budget
jarenontstaaner NHG-en CBOoverschrijden.
ln de loopvan de tachtigeren negetiger
geneesmiddelen
richtlijnen,
formularia(Groningen,
Nijmegen,e.a.);FT(T)O,spiegelinfo
door
verzekeraarsen een inkoopbeleid
van verzekeraarsmbt maagzuurremmers
en cholesterol
(2008).
*íontrtantnirnau
Ook op mondiaalniveauwordener allerleiverdragenafgeslotenop het
gebeidvan hard-en softdrugsgebruik,
maarook op het terreinvan psych-actieve
medicijnen
(zoalsbenzodiazepinen
en opiaten).De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO),de
ECOSOC(Economicand SocialCouncilvan de VerenigdeNaties)en de INCB(lnternational
NarcoticControlBoard) wijzenvoortdurendop de verslavendeaspectenvan grootschalig
gebruik.Er wordenin 1972en 1981specialeverdragenafgeslotenmbt.
benzodiazepinen
psycho-actieve
medicatie.Echterdeze mondialeregelgevingis in Nederlandnooitomgezet
in overheidsbeleid.
Wel steldede Ziekenfonds
Raadin 1995voor aan MinisterBorstom
dezebenzodiazepinen
niet meerte vergoeden.De ministermeendeechterdat de betrokken
beroepsgroepen
dit vraagstukzelfter handmoestennemen.lnderdaader kwameen NHGrichtlijnop het gebiedvan angst-en slaapklachten.
Daarinstaatondermeerdat het gebruik
van deze medicatienietlangerdan2 maandenmag duren.Tenzijin bepaaldezeer
speclfiekesituaties(epileptici,chronischpsychiatrische
patiënten).Maardaaraanwas
ingevalvan overtredinggeen enkelesanctieverbondendoor de standsorganisatles
zoals

KNMG,LHV en KNMP.Dus het volumevan het aantalgebruikersbleefde laatste 20 jaar
min of meerstabielen wel omstreeks670.000personeÀ,
die deze medicijnenlangdurig
gebruiken.De kostenvan al dat slikgedrag(12 % van alle afgeleverdereóeptenií ZOOi,1
ziin
met € 108 miljoenzeer beperktte noemen.Dat komtomdatÉetgaat om generieke
medicijnen,
waarvanhet patental in de zeventiger
jaren is verlofen.Die;zoethoudertjes'
komenwel tegen een prijs,van toenemendeaftoppingvan emotionelebelevenissen,
vergeetachtig
heid,e.d.
overfrciísregubrhg:
Al vanaf 1912(verdragvan Den Haag)ontstaater een tweedelingtussen
het gebruikvan 'roesmedicijnen'
in de medischesector(bv.opiaten)en de hard-en
softdrugssector.Daarbijstrektde overheidscontrole
zich meestalniet verderuit dan het
logistieketraject.Terwijlhet toezichtop de feitelijke,inhoudelijke
diagnostiekdoor medici
vrijwelafwezigis. Dat gebrekaan toezichtkan tot gevolghebben,dat patiëntenlangdurigen
soms onnodigverslavendemedicijnenkrijgenvoorgeschreven.
Inmiddelsis de afgrénzing
tussen dezetwee sectorenin de huidigetijd steedsdiffuseraan het worden.In OeVS vormt
het misbruikvan voorgeschreven
medicijnen
inmiddels- op Cannabisna - de grootste
categorievan'roesmiddelen'.
Het aantalAmerikanendat dezemedicijnenmisbruiktis zelfs
groterdan dat van alle overigehard-en softdrugsbij elkaaropgeteld.
Doorde jacht op hard-en softdrugs,het paddoverbod,
de sluitingvan coffeeshopsen
opsporingvan'wiet-plantages',
daalthet aanbodvan dezesoortvan roesmiddelen.
Het
gevaaris dan groot,dat gebruikerszullenuitwijkennaardeze soortvan voorgeschreven
medicijnen.Doorde internationalisering
van de medicijnenpostorderbedrijven,
is de controle
door douanesproblematischer
geworden.In sommigegevallenwordendóor deze bedrijven
dit soort medicijnenafgeleverdzonderenig doktersrecept.Het onderscheppen
van
dergelijkeinternationale
zendingenis een bijnaonmogelijke
opgave.
%ogeÊjftg
oonaQgn:
Hoe het voorschrijfgedrag
vrijwelonveranderdbleef,wordt al jaren
bestudeerd.Veel aanbevelingen
werdenin praktijkgebracht(stopbrieven,
lotgenoten
contacten,psychologische
interventies,
gesprekkenmet artsenen apothekers,
computergestuurde
programma's).
Helaasbleekdit allemaalmaarin een beperktaantal
gevallente werken.Daarvoor.zijn
wel enigeoorzakenaan te wijzen.Het gaat daarbijdan
'moeizame'en'eigenwijze'
ook om vaak 'moeilijke',
patiënten,
die al vaaÈlangdurigdeze
medicijnenslikken.De pillenwordenals 'onschuldig'
gezien,alleenmaarom iustigte
houden,of dat dezeechtnodigzoudenzijnom te slapen,"ik kan nietzonder".
Ifit'isartsv,r,^
Ook lijkenveel huisartsenop de eersteplaatsmet een 'somatischebril' te kijken
naar'ziekte-symptomen'van
betrokkenpatiënten.Helaasgaat het bij dezecategorievan
patiëntenmeestalom levensproblen'len,
zoalsslechteinter-persoonlijke
relaties,-beperkt
in
staatom problemenop te lossenen spanningen.De grootstegroepgebruikerszijn oudere,
vaak alleenstaande
vrouwen.Voor veel van dezeproblemenbestaaigeenafdoeÁde
oplossing.Patiëntendienener op de een of anderemaniermee te lerénleven.Wel kan
misschiensoms dezemedicatieenigermatede ergste'dal-/depressie
ervaringen'beperken,
maar daar staattegenoverde kans op gewenningen verslaving,wanneer deie medicatie
niet tijdigwordt afgebouwd.
Ifuisarts-assistcntcn:40
tot 60 % van alle doktersvoorschriftenbestaatuit herhaalreceptuur.
Van
de 60 miljoenjaarlijkseafgiftenvan apothekers,vormt24 tot 36 miljoeneen voortgezette
therapie.lngevalvan chronische,
lichamelijke
aandoeningen
lijkteen onbeperkte
Éerhaling
van belang.Ingevalvan een 'psychisch
en/ofsociaalonwelbevinden'van
patiëntenlijkteen
regelmatigbezoekop het spreekuurvan de arts van grootbelangom 'gewenning'enTof
'verslaving'
aan dezesoortvan medicijnente voorkomen.Echteiin veèl gevalleÀworden
dezebenzodiazepinen-recepten
zondermeerdoor arts-assistenten
jarenlangstilzwijgend
verlengd.Striktereafsprakentussenartsenen hun assistentenzoudendat làngdurig-gebruik
kunneninperken.

Ook apothekerszoudenzich veel meer moeteninspannenom via voorlichtingaan
ApotfrcQgrs;
betrokkenen,deze aan te zettenom een vermindering
van het slikkenvan deze pillentó
bereiken.Ook zoudenapothekersvia het F(T)TOhun invloedop het verminderenvan het
voorschrijven
ervankunnenaanwenden.Het gaat immersuiteindelijkom de levenskwaliteit
van patiëntenzo optimaalmogelijkte maken.Want "pilletjesvoor de geest hebbennog nooit
enig probleemopgelost",zoalsprof.Nelemans(farmacoloog)
eens béweerde.
Bovendienheeft dezelegalemaniervan verstrekkenvan voorgeschreven
flnícregewfgerc
medicijnenmogelijkook kwalijkegevolgeneldersin de samenleving.
Dezebestaatuit onder
meer:
1. partydrug:misbruikvia het medicijnkastje
2. Nederlandse
verkeer:79 dodenperjaar (12%van het totaalaantaldoden)
3. harddruggebruikers:voor de extrakickwordenbenzodiazepinen
gebruikt
4. criminelecircuit:om angstente dempenvoordatmisdadenwordeÀgepleegd
5. postorderfarmacie:ongecontroleerde
afgiften
6- arbeidgerelateerde
ongevallen:
onbekendaantalincidentenals gevotgvan dit
medicijngebruik.
Deze laatstezes categorieën,zijn een gevolgvan een enigermatekunstmatigescheiding
tussenlegale-en illegalegeneesmiddelen
distributie.Oftewijldoor artsenaaÀspecifiekJ
patiëntenvoorgeschreven
medicijnenen anderen,die dezegaan slikken.
De beidesectorenvloeiende laatstetienjaar in de VS steedsmeer in elkaarover. Daar is
- op Cannabisna - de grootstecategorievan roesmiddelen.
het misbruikvan medicijnen
Dezecategorieis groterdan het totaalvan alle overigeroesmiddèlenbij elkaar.Het opiaat
OxyContinis daar een voorbeeldvan (zie mijn artikelover OxyContin).
sindsdiendienenpatiëntente betalenvoor hun eigen
fucentowetgeving0l-01-2a09:
benzodiazepinen.
Geletop de ernstvan hun verslavingen het achterblijven
van voorlichting
en ontwenningsprogramma's,
verwachtik nietdat het volumevan 670.000gebruikerszal
verminderen,wegensde in-elasticiteit
van de vraag.De verslavingaan dezesoort medicatie
wordtgevoedvanuitde hersenstam,dat behoorttot de diepstliggendehersenstructuur,
waar
essentiëleIichaamsprocessenwordengereguleerd.
Bovendienbleekin ltaliëenigejarengeledendat een dergelijkemaatregel- namelijkzelf
- het volumevan benzo-recèptuur
betalen(Categorie4 van de vergoedingen)
zelfs nog meer
toenam(vlgWHO).
optpnnrjuhet totalevolumeaan mogelijkproblematisch
psycho-actieve
QewQen
medicatiein
Nederlandis enorm.Zo slikken670.000patlëntenchronischbenzodiazepinen,
zo'n
- zoalsSSRI'sen gebruiken.... patiëntenopiaten(bv
....patiënten
nemenantidepressiva
OxyContin:60.000gebruikersin2007). In totaalslikken.... Nederlanders
(datis t op iO;
pillentegenstress,slapeloosheid,
angsten ook tegende pijn.Van al die piilenverdwijenen
waarschijnlijk
ook wel een deel naarfamllieleden
en bekenden,maarkomtook een dóel
terechtin het criminelecircuit.Enigerecentevoorbeelden:een prostitueedie haar klanten
drogeertom hen van hun creditcardste beroven,diefstalvan Palfiumbij een groothandel,
een psychiaterwerd veroordeeldvanwegeernstigeverslavingaan de Ritalin,een
moord/zelfmoord
in Bredamet opiaten.
Niet alleenwordennep-receptenaangeboden,dan wel artsenonderdruk gezetom deze
medicatietoch voor te schrijven,maarook door het toenemendgebruikvan internet
apothekenlijkendezepillensteedsmeeren gemakkelijker
te kunnenwordenmisbruikt.Dit
gebruikzou wel een sterkerkunnentoenemenals gevolgvan het sterk
oneigenlijke
terugdringen
van het huidigegedoogbeleid.
Doorhet oprollenvan hasjkwekerijen,
het sluiten
van coffeeshops,het paddoverbod,
lijkenhet uitwijkennaar andereroesmiddeieneen
kwestievan tijd. IndienCannabiswordtvervangendoor 'pillen',lijktde omvangvan het
gebruiktoe te nemenen de opsporingen de vervolgingvan het misbruikervanveel
problematischer
te wordendan het huidigegedoogbeleid.

