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‘Benzodiazepinen in Nederland’ 

Conclusie in het GeBu artikel (Nr 9; 2020 – 54): ‘Benzodiazepinen in Nederland’ van Helmerhorst en 

Nieuwhof: ‘De huidige cijfers geven géén aanleiding om te verwachten dat er op korte termijn in 

Nederland sprake zal zijn van een problematische toename in het gebruik van benzodiazepinen’, 

zoals dat in de VS in de afgelopen jaren het geval was
1
. 

Toch neemt wereldwijd de totale gerapporteerde productie van benzodiazepinen nog steeds toe en wel 

tot meer dan 199 ton in 2018. Dat betekent een stijging van meer dan 24 procent ten opzichte van 

2017. Daarvan zijn diazepam, oxazepam, chloordiazepoxide, temazepam, alprazolam en clobazam  

goed voor 69 procent van de totale wereldwijde productie
2
 .  

Helaas laten de auteurs na om te wijzen op de noodzaak tot het afbouwen van deze te vaak, te 

langdurig en onnodig voorgeschreven medicatie, waarvan de gevaren veelvuldig sinds 1961 zijn 

beschreven
3
.  

Nadere bestudering van de cijfers in dit artikel leidt echter tot een minder positieve gevolgtrekkingen: 

het gebruik van benzodiazepinen in Nederland voldoet nog steeds niet aan de ‘heldere NHG-

richtlijnen gericht op beperkte inzet, kortdurend gebruik en beperkingen in de vergoeding’.  

1. Het gebruik van op recept verkregen benzo’s daalt wel, maar slechts met 2 % per jaar volgens 

het SFK.  

2. Al krijgt de helft van de 1,4 miljoen gebruikers slechts twee recepten benzo’s (gepast 

gebruik), dan nog krijgt 20% van alle gebruikers meer verstrekkingen en moet die wél zelf 

betalen. Deze 280.000 patiënten krijgen die dus niet voor de zeer specifiek omschreven 

aandoeningen waardoor de pillen voor vergoeding in aanmerking komen en kunnen derhalve 

worden geclassificeerd als overmatige gebruikers
4
.  

3. Verder stijgt het aantal gebruikers van door de zorgverzekeraar vergoede benzo’s, tot 

ongeveer 480.000. Deze stijging valt mogelijk te verklaren doordat dat artsen steeds vaker de 

kwalificatie ‘medisch noodzakelijk’ op het recept zetten. Mogelijk proberen hun patiënten zo 

het eigen risico te verminderen.  

4. Helaas laten Helmerhorst en Nieuwhof het illegale gebruik buiten beschouwing. Juist het 

chronische gebruik leidt tot verslavingen. Als artsen weigeren de receptuur te verlengen en het 

afbouwen ervan niet geschiedt, bestaat er een gerede kans dat patiënten hun pillen illegaal 

zullen proberen te bemachtigen om hun verslaving voort te zetten.   

5. Op 23 september 2020 vaardigde de FDA (‘Food and Drug Administration’) een nieuwe 

waarschuwing uit tegen de ernstige risico's van misbruik en verslaving aan benzodiazepinen. 

In 2019 werden in de VS 92 miljoen recepten uitgeschreven, waaronder Xanax, Klonopin en 

Ativan. Het hoofd van de FDA, dr. Stephen Hahn, zegt zich zorgen te maken over het 

wijdverbreide misbruik ervan, vooral als deze worden ingenomen met opioïde pijnstillers, 

alcohol of andere medicijnen
5
. Het NIDA (‘National Institute on Drug Abuse’) meldt zelfs dat 

bij 30 procent van de overdoses opioïden ook benzodiazepinen betrokken zijn
6
.    

6. Wat echter in vrijwel géén enkel, officieel onderzoek wordt meegewogen is dat het legale, 

langdurig voorschrijven van deze verslavende medicatie nogal eens de aanzet vormt  tot 

illegale aankopen en dus opmaat voor jarenlange verborgen verslaving. Juist die eigen risico 

betalingen vormen mogelijk mede de aanzet tot de illegale gebruik. Al decennia wijzen valse 

recepten
7
, postorder controles

8
, NIDA (National Institute of Drug Abuse), INCB (International 

Narcotics Control Board) en Interpol op deze verschuiving. Zo is er een levendige handel op 

bijvoorbeeld het ‘darknet’
9
 in benzodiazepinen. In Nederland worden regelmatig personen 

veroordeeld vanwege hun illegale handel in benzo’s
10

. Zo blijven criminelen hun stress de 

baas
11

. Vrouwen lopen extra risico op verkrachting door benzo’s in drankjes
12

. Veel inbraken 

en moorden worden gepleegd onder invloed van deze pillen
13

. Verslaafden slikken de pillen 

om ‘downers’ te voorkomen
14

.  Prof. de Gier wijt maar liefst jaarlijkse 79 doden of zo’n 10 
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procent van alle dodelijke verkeersslachtoffers mede aan het gebruik van benzodiazepinen
15

.  

Het is juist het gevaar van de overstap van regulier- naar illegaal gebruik, die deze verslaving 

tot een moeilijk te controleren fenomeen heeft gemaakt
16

. Alleen het afgaan op de officiële 

registratie van het reguliere gebruik van benzodiazepinen schiet dus tekort in de beoordeling 

over de algehele consumptie van deze potentieel verslavende, psychoactieve 

‘geneesmiddelen’.   

7. Ten slotte geven - volgens het Trimbos Instituut - 530.000 Nederlanders aan dat ze wel eens 

op illegale wijze aan hun benzodiazepinen komen. Dat kan gemakkelijk en goedkoop: “Als we 

1500 pillen kopen, kost dat 5 cent per pil. Zo ongelofelijk goedkoop, op doktersrecept is het 5 

euro”. De meeste handel gaat via het darknet, zo weet de anoniem geciteerde man: “Met 

vrienden bestellen we grote hoeveelheden bij apotheken uit India. In een enveloppe of een 

doos sturen ze het naar Nederland”
17

. Het Trimbos Instituut vraagt niet door over aantallen 

geconsumeerde pillen, waardoor hun cijfers niet te vergelijken met die van de op recept 

voorgeschreven benzodiazepinen, maar zorgwekkend zijn ze wel.  

Op zich mogen dokters dus blij zijn dat hun patiënten niet, zoals in de VS, steeds vaker om een slaap- 

of kalmeringsmiddel komen vragen. Oplettendheid blijft echter geboden: op overmatig gebruik, 

oneigenlijke vergoeding en zeker ook mogelijk gebruik van illegaal verkregen pillen met alle sociaal 

maatschappelijke negatieve gevolgen. Overigens riskeren artsen een ernstige waarschuwing door de 

Tuchtraad als zij benzo’s chronisch voorschrijven
18

. Kortom het chronisch gebruik en dus de volumina 

moeten echt drastisch omlaag. Als arts zou u toch lokaal niet als ‘legale drugs-dealer’ bekend willen 

staan? 

Drs. Lucas van der Hoeven (www.cbsm.nl // lucas.van.der.hoeven@cbsm.nl ).    
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