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Samenvatting 
 
In het Jaarbericht National Drugs Monitor 2017, een product van het Trimbos Instituut, wordt vermeld 
dat er sprake is van een stijging in de druggerelateerde sterfte in Nederland. Hierbij is door het Trimbos 
Instituut de kanttekening gemaakt dat het niet duidelijk is of het om een daadwerkelijke stijging van 
de druggerelateerde sterfte gaat, ofwel om een verbeterde druggerelateerde dodenregistratie. Om dit 
meer helder te krijgen, probeert dit onderzoek inzicht te verkrijgen op de invloed die de wijze van 
registratie heeft op de eerdergenoemde stijging van het aantal drugsdoden. Tevens wordt ook de 
waarde besproken die aan de registratie methodiek in dit verband gehecht kan worden. 
 
Teveel variabelen zijn in de afgelopen jaren veranderd die van invloed kunnen zijn op de druggerela-
teerde sterfte. Hierdoor blijft het lastig om de waargenomen stijging toe schrijven aan een enkele oor-
zaak. Zo kunnen de beperkingen in het huidige registratieproces, de overgang van het automatisch 
coderen en het meer uitvoeren van toxicologisch onderzoek allemaal bijgedragen hebben aan de stij-
ging van de druggerelateerde sterfte in Nederland. De waarde die aan de registratie methodiek in dit 
verband gehecht kan worden blijft daardoor beperkt.  
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Lijst van afkortingen  
 

 
CBS   -  Centraal Bureau voor de Statistiek 
EMCDDA  -  European Monitoring Centre for Drugs and Drug  
     Addiction 
GGD   -  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
HR   -  Harm Reduction  
ICD-10   -  International Classification of Disease and Related  
     Health Problems 
KNMG   -  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
     Geneeskunst 
NDM   -  Nationale Drugs Monitor 
NHG   -  Nederlandse Huisartsen Genootschap 
NFI   -  Nederlands Forensisch Instituut 
RIVM   -  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
VWS   -  Ministerie van Volksgezondheid, Welvaart en Sport 
WHO   -  World Health Organization 
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1. Introductie 
 
In de afgelopen jaren hebben zich op de drugsmarkt verscheidene veranderingen voorgedaan met be-
trekking tot de beschikbaarheid en gebruik (Vreeker, van der Burg, van Laar, & Brunt, 2017).  
Het European Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) houdt toezicht op deze veranderingen 
door het uitvoeren van vergelijkende analyses tussen verschillende landen. Hiervoor maakt de 
EMCDDA gebruikt van epidemiologische indicatoren. Eén van deze indicatoren dekt de data omtrent 
de druggerelateerde sterfte. Om deze data te kunnen analyseren, vraagt de EMCDDA om de nationale 
cijfers van het totaal aantal doden die direct kunnen worden toegeschreven aan drugsgebruik en -
misbruik (EMCDDA, 2017).  
 
Voor het produceren van de data door deze indicator, heeft de EMCDDA meerdere elementen geïden-
tificeerd die een bijdrage leveren aan de validiteit van deze data. Dit zijn onder andere de aanwezig-
heid van een algemene doodsoorzakenstatistiek en een gespecificeerde doodsoorzakenstatistiek. 
Hierbij zal bij voorkeur de algemene doodsoorzakenstatistiek de resultaten van de doodsoorzaakon-
derzoeken in acht nemen voor de doodsoorzaakverklaring en -codering. De aanwezigheid van een ge-
specificeerde, druggerelateerde dodenstatistiek kan daarbij als toevoeging worden gebruikt op de al-
gemene doodsoorzakenstatistiek (EMCDDA, 2017). 
 
Voor de dodenregistratie wordt in Nederland de Doodsoorzakenstatistiek gehanteerd, onderdeel van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks dat de Doodsoorzakenstatistiek de oudste en 
meest bekende methodiek in Nederland is, zijn er twijfels met betrekking tot de accuraatheid van deze 
database. Deze twijfels worden onder anderen veroorzaakt doordat studies uitwijzen dat de doods-
oorzaak niet altijd juist worden wordt gerapporteerd (NHG, 2016; Buikema, 2009). Daarbij komt dat 
de classificatie van de doodsoorzaken die door het CBS gebruikt wordt, niet specifiek genoeg is. Hier-
door kunnen niet alle doodsoorzaken op de juiste, systematische wijze gerapporteerd worden 
(Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018; van Sonsbeek, 2005). Met betrekking tot de drug-
gerelateerde sterfte, zou een specifieke druggerelateerde dodenregistratie kunnen helpen in het cross 
valideren van de data afkomstig van de Doodsoorzakenstatistiek (EMCDDA, 2017). Maar een univer-
sele, drugsgerelateerde dodenregistratie is er in Nederland niet, waardoor cross valideren van de hui-
dige data niet mogelijk is. 
 
Momenteel worden trends in de druggerelateerde sterfte gevolgd op basis van de data afkomstig van 
de Doodsoorzakenstatistiek. Het Trimbos Instituut neemt het volgen van deze trends voor haar reke-
ning. Het Trimbos Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat onder andere als doel heeft 
om de geestelijke gezondheid te verbeteren door het delen van kennis (Trimbos Instituut, 2018). Een 
voorbeeld van het delen van kennis door het Trimbos Instituut is hun jaarlijkse uitgave van de Natio-
nale Drugs Monitor (NDM). Deze jaarlijkse uitgave van de NDM is gebaseerd op onder andere data die 
verzameld zijn door verschillende systemen. Eén daarvan is Drug Information Monitoring System 
(DIMS). DIMS verzamelt informatie omtrent drugs die circuleren op de Nederlandse markt. Een tweede 
monitoringsystematiek is de Monitor Drug Incidents (MDI), die data verzamelt met betrekking tot 
drugsincidenten (Brunt & Niesink, 2011).  
 
In de 2017 uitgave van het NDM constateert het Trimbos Instituut dat er sprake is van een stijging van 
de druggerelateerde sterfte in Nederland. Hierbij is wel de kanttekening gemaakt dat het nog niet 
duidelijk was of het ging om een daadwerkelijke stijging van druggerelateerde sterfte, of een verbe-
terde druggerelateerde dodenregistratie. Het Trimbos Instituut extraheert haar druggerelateerde 
sterfte data van de Doodsoorzakenstatistiek. Doordat er geen specifieke druggerelateerde dodenregi-
stratie in Nederland gebruikt wordt waarmee na kan worden gegaan of er sprake is  van een daadwer-
kelijke stijging in het aantal drugsdoden, blijft de vraag liggen welke conclusies getrokken kunnen wor-
den uit de bevindingen van het NDM. 
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De focus van dit verkennend onderzoek zal liggen op het verkrijgen van inzicht op de invloed die de 
wijze van registratie heeft op de eerdergenoemde stijging van het aantal drugsdoden en de waarde 
die aan de registratiemethodiek in dit verband gehecht kan worden. Het gebruik van een druggerela-
teerd dodenregistratiesysteem wordt sterk aanbevolen door de EMCDDA, maar op dit moment is er 
nog geen sprake van een universeel registratiesysteem. Deze studie probeert door middel van litera-
tuuronderzoek de vraag te beantwoorden wat de huidige stand van zaken is waar het gaat om de 
registratie van druggerelateerde sterfte in Nederland.  
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2. Druggerelateerde doden  
 

2.1 Definitie  
Druggerelateerde doden kunnen geclassificeerd worden als primair of secundair. De EMCDDA han-
teert de volgende definitie:  
‘Mensen die direct door het gebruik van illegale stoffen om het leven komen, ondanks dat de dood vaak 
optreedt door combinatie met alcohol en psychoactieve medicijnen’.  
Ook staan deze doden bekend als vergiftigingen of overdosissen (EMCDDA, 2017). Dit is ook wel de 
definitie voor een primaire druggerelateerde dood.  
Daarnaast zijn er ook secundaire druggerelateerde doden die gedefinieerd worden als 
‘Het overlijden waarbij de onderliggende oorzaak drugsmisbruik of drugsverslaving is, of een dood 
waarbij de onderliggende oorzaak drugsvergiftiging is’. (ONS, 2017 ) 
Primaire en secundaire druggerelateerde doodsoorzaken worden veroorzaakt door uiteenlopende 
soorten drugs, variërend van heroïne, cocaïne, amfetamines en recreatieve partymiddelen tot over-
de-counter medicijnen (ONS, 2017 ). 
 

2.2 Vaststellen 

2.2.1 De lijkschouw  
Voor het vaststellen van de doodsoorzaak zijn artsen gebonden aan een strikt protocol. Dit protocol 
bestaat uit het onderzoeken van het lichaam, het verzamelen van data met betrekking tot de doods-
oorzaak en het afgeven van een formele verklaring van de dood (NHG, 2016). Hierbij kan de doodsoor-
zaak worden geclassificeerd als ‘natuurlijk’ of ‘niet-natuurlijk’. Een natuurlijke doodsoorzaak wordt ge-
definieerd als: het overlijden door spontane ziekte, inclusief een complicatie van een lege artis1 uitge-
voerde medische behandeling (NHG, 2016). Voorbeelden van een natuurlijke doodsoorzaak zijn het 
overlijden door kanker of longontsteking. Daarnaast is er ook een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Deze 
wordt gedefinieerd als: het overlijden als direct of indirect gevolg van geweld of een andere van buiten 
komende oorzaak, schuld of opzet van een ander, of zelfmoord (NHG, 2016). Dood door drugs valt 
onder de classificatie van een niet-natuurlijke dood. 
 
De lijkschouw die wordt uitgevoerd door de behandelend arts is erop gericht dat deze met overtuiging 
kan stellen dat de overledene een natuurlijke dood is gestorven (Taskforce lijkschouw en gerechtelijke 
sectie, 2018). Indien de behandelend arts die overtuiging niet heeft, kan er mogelijk sprake zijn van 
een niet-natuurlijke dood. Om daarover uitsluitsel te krijgen, is de dienstdoende arts verplicht tot het 
inschakelen van de forensisch arts2 (NHG, 2016). Deze zal vervolgens samen met de politie de doods-
oorzaak vaststellen. Indien de forensisch arts constateert dat er sprake is van een niet-natuurlijke 
doodsoorzaak, is deze verplicht tot het inschakelen van de Officier van Justitie. De Officier van Justitie 
zal vervolgens bepalen wat er verder zal gebeuren. De Officier van Justitie heeft op grond van het 
Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid tot inbeslagname van het lichaam en tot het laten uit-
voeren van een gerechtelijke sectie. Inbeslagname van het lichaam en het laten uitvoeren van de ge-
rechtelijke sectie gebeurt in de praktijk alleen wanneer er sprake is van een strafbaar feit (Taskforce 
lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018).  

2.2.2 Onderzoeksmethoden 
De (niet-)natuurlijke doodsoorzaak kan op verscheidene manieren door de (forensisch) arts worden 
onderzocht. Hiervan is de eerste onderzoeksmethode de klinische observatie die gebruikt wordt om 

                                                
1 Met lege artis wordt er gerefereerd naar ‘volgens de regelen der kunst’. Met andere woorden: normaal handelen zoals het 

hoort. 
2 Ook bekend als gemeentelijk lijkschouwer. Deze termen worden door elkaar gebruikt in dit rapport. 
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de doodsoorzaak vast te stellen. Hierbij zal de arts aan de hand van de voorgeschiedenis van de over-
ledene, in combinatie met een observatie van de omgeving waarin de overledene is aangetroffen, een 
oordeel vellen met betrekking tot de doodsoorzaak. Bij een overduidelijke druggerelateerde dood, zijn 
er vaak verscheidene drugs-parafernalia aanwezig rondom de overledene. Daarbij komt dat indien de 
overledene al bekend stond als een (extreem) druggebruiker, de conclusie dat het om een druggere-
lateerde dood gaat, makkelijker te trekken is.  
 
Een andere onderzoeksmethode voor het vaststellen van de doodsoorzaak is het  uitvoeren van toxi-
cologisch onderzoek. Toxicologisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd indien er twijfels zijn rondom de 
niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij dit type onderzoek, zal er zowel een bloed als een urinemonster bij 
de overledene worden afgenomen. Deze monsters zullen vervolgens in het laboratorium worden on-
derzocht op (verboden) middelen. Deze methode is erg duur en tijdrovend door de noodzakelijke ka-
libratie3 , waardoor deze alleen wordt uitgevoerd indien strafvervolging misschien noodzakelijk is 
(Pennings, 2015). 
 
Tot slot kan een druggerelateerde dood herkend worden door het uitvoeren van obductie. Hierbij 
wordt het lichaam overgedragen aan de patholoog anatoom, die door middel van ‘het open maken 
van het lichaam’ de doodsoorzaak zal onderzoeken. Op deze manier kan schade aan de organen wor-
den bepaald die bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door (overmatig) drugsgebruik.  
 
De bovengenoemde methodes die gebruikt kunnen worden voor het herkennen van een druggerela-
teerde dood zijn allen verschillend in hun aard en omvang. Daarbij zal de meest gedetailleerde me-
thode, in dit geval de obductie, leiden tot de productie van resultaten die van hogere kwaliteit zullen 
zijn ten opzichte van de overige methodes (EMCDDA, 2017). Gezien de obducties door de patholoog 
anatoom worden uitgevoerd, kan deze net zoals elke andere arts de verkeerde diagnose stellen. Echter 
zijn er nog geen studies uitgevoerd die de foutpercentages van de obductie diagnose onderzoeken 
(Andersen, Hill, & Key, 1989; Saracci, 1988; van den Tweel & Wittekind, 2016). Toch is in de afgelopen 
jaren een sterke daling te zien in het aantal verrichtte secties, terwijl verschillende onderzoeken uit-
wijzen dat er vele tegenstellingen zijn tussen de klinische en anatomische bevindingen betreft doods-
oorzaken (van den Tweel & Wittekind, 2016). 

2.3 Registratie   
In Nederland wordt door de ‘Doodsoorzaken Statistiek’ de druggerelateerde sterfte bijgehouden. De 
Doodsoorzakenstatistiek verzamelt haar data van verschillende bronnen met als doel de integriteit en 
accuraatheid te vergroten (CBS, 2018). Hiervoor is de hoofdbron de data die worden aangeleverd door 
artsen via het verplicht invullen van de verklaring van overlijden (CBS, 2018; EMCDDA, 2017). 
 
Voor iedere overledene wordt een doodsoorzakenverklaring ingevuld door de arts. Deze doodsoor-
zaakverklaring wordt óf in een gesloten enveloppe via de gemeente waar het overlijden heeft plaats-
gevonden óf via een beveiligde elektronische verbinding direct digitaal naar de medisch ambtenaar 
van het CBS gestuurd (CBS, 2018). Hierna zal de doodsoorzakenverklaring worden opgenomen in de 
Doodsoorzakenstatistiek, waarbij de doodsoorzaken worden geregistreerd volgens de classificatie van 
de 10e revisie van de International Classification of Disease and Related Health Problems (ICD-10). 
 
 
 
 
 

                                                
3 Bij kalibreren wordt er een vergelijking gemaakt met standaarden om vervolgens afwijkingen op te sporen 
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3. Druggerelateerde sterfte in Nederland 
 

3.1 Berekenen van de druggerelateerde sterfte  
Voor het berekenen van de primaire druggerelateerde sterfte worden alle doodsoorzaken meegeteld 
waarbij er sprake is van ‘niet-opzettelijke vergiftiging’, ‘opzettelijke vergiftiging’ (suïcide) en ‘vergifti-
ging waarvan niet is vastgesteld of deze al dan niet met opzet heeft plaatsgevonden’ (Trimbos Instituut, 
2018). Dit is volgens de door de EMCDDA opgestelde standaard. Daarbij wordt vanaf 2013 enkele an-
dere gevallen meegeteld. Bij deze gevallen gaat het om de ‘onopzettelijke vergiftiging door en bloot-
stelling aan overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen’, ‘opzettelijke auto-
intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en 
biologische stoffen’ en ‘vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde genees-
middelen en biologische stoffen’ (Trimbos Instituut, 2018). 
 
De cijfers met betrekking tot de druggerelateerde sterfte in Nederland worden uitgebracht in het Jaar-
bericht van de NDM: een uitgave van het Trimbos Instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). In het NDM staat het ver-
zamelen en integreren van cijfers centraal. Wat betreft de druggerelateerde sterfte, gebeurt de verza-
meling van data via de door de EMCDDA opgestelde, epidemiologische indicator (Trimbos Instituut, 
2018). Deze indicator bestaat uit twee componenten: doden die direct toe te schrijven zijn aan drugs 
en het sterfte cijfer onder problematische drugsgebruikers  (EMCDDA, 2017).  

3.2 Incidentie van druggerelateerde doden 
Tot 2013 was er sprake van handmatig coderen van 
de doodsoorzaken in de Doodsoorzakenstatistiek. 
Cijfers met betrekking tot de druggerelateerde 
sterfte in Nederland in de tijd van het handmatig co-
deren laten een stabiele trend in de aantallen zien 
(zie Figuur 1) (England, K, 2016). 
 
Vanaf 2014, constateert het Trimbos Instituut een 
stijging in het aantal druggerelateerde doden. Hier-
bij gaat het om 123 gevallen in 2014 naar 235 geval-
len in 2016. De toevoeging van de extra gevallen (zie 
3.1) heeft overigens nauwelijks voor een stijging ge-
zorgd in het aantal druggerelateerde doden. Voor 
2013 tot en met 2016 samengenomen heeft dit in 
totaal geleid tot een stijging met 10 gevallen 
(Trimbos Instituut, 2018). 
  
De geregistreerde sterfte door cocaïne steeg van 24 gevallen in 2014 naar 38 gevallen in 2016.  
Eén op de 6 geregistreerde sterfgevallen na de drugsintoxicatie in 2016 was primair toe te schrijven 
aan cocaïne (Trimbos Instituut, 2018). Sterfte door cocaïne is echter moeilijker te herkennen dan bij-
voorbeeld sterfte door opiaten, doordat de karakteristieken van een dood door cocaïne vaak uit ver-
scheidene, minder opvallende componenten bestaat. Hierbij moet er gedacht worden aan demografi-
sche factoren, toxicologie en de omgeving (Corkery, Claridge, Goodair, & Schifano, 2017).  Met andere 
woorden, vaak is niet aan ‘de buitenkant’ te zien dat het om een cocaïne-gerelateerde dood gaat, iets 
wat voor een opiaat-gerelateerde dood vaak makkelijker te herkennen is.  
 
De geregistreerde sterfte door opiaten steeg van 40 gevallen in 2014 naar 74 gevallen in 2016. Van het 
totaal aantal druggerelateerde doden, was het aandeel door opiaten in 2016 respectievelijk 31%. Hier-
bij wordt er vanuit gegaan dat het feitelijke aandeel van opiaat-gerelateerde sterfte hoger ligt, omdat 
aangenomen wordt dat zich onder de overige drugsdoden ook doden als gevolg van opiaten zullen 

Figuur 1 trend in druggerelateerde doden (England, K, 2016) 
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bevinden. Daarnaast constateert het NDM dat de leeftijd van het overlijden door opiaten toeneemt: 
begin jaren negentig was nog 60% van de overleden opiaatgebruikers jonger dan 35 jaar, vergeleken 
met nog maar 14% in de periode van 2013 tot en met 2016 (Trimbos Instituut, 2018).  
 
De geregistreerde sterfte door psychostimulantia, zoals ecstasy en MDMA, lijkt een ondergeschikte rol 
te spelen in het totaal aantal druggerelateerde doden. Voor de psychostimulantia in het algemeen, 
steeg het aantal gerelateerde doden van 4 in 2013 naar 28 in 2016. Daarnaast zijn er voor de stof 4-
fluoroamfetamine, ook bekend als 4-FA of 4-FMP, in 2016 twee fatale incidenten geregistreerd 
(Trimbos Instituut, 2018) 
 
Volgens het NDM is de giftigheid van cannabis minimaal. Er zijn geen epidemiologische studies waaruit 
geconcludeerd kan worden dat er een relatie is tussen het gebruik van cannabis en een toename van 
sterfte in de algemene bevolking of overlijden als gevolg van een overdosis cannabis (Trimbos Instituut, 
2018). In de afgelopen 20 jaar stond directe sterfte door inname van cannabis vrijwel niet genoteerd 
op het doodsoorzakenformulier bij het CBS. In de overlijdensgevallen die van 2012 tot en met 2016 
werden onderzocht op drugs, werd in géén van de gevallen cannabis aangewezen als de doodsoorzaak 
(Trimbos Instituut, 2018).  
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4. Mogelijke verklaringen voor de stijging van de druggerela-
teerde sterfte 
 

4.1 Beperkingen in het registreren van de doodsoorzaak 
Momenteel zijn er enkele beperkingen in de keten van het correct registreren van niet-natuurlijke of-
wel druggerelateerde doden. De Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (2018) beschrijft als eer-
ste beperking dat in 2006 uit een onderzoek bleek dat de behandelend arts in het algemeen onvol-
doende (pathologische) kennis en ervaring heeft om bij de lijkschouw bijzonderheden waar te nemen 
die wijzen op een niet-natuurlijk overlijden. Door in de opleiding meer aandacht te besteden aan de 
forensische geneeskunde, zou de kwaliteit van de forensisch artsen moeten worden verbeterd. Als 
antwoord hierop zijn er door de beroepsgroepen twee richtlijnen en een handreiking gepubliceerd. 
Echter, deze richtlijnen en handreiking zijn nog onvoldoende bekend bij de behandelende en forensi-
sche artsen, waardoor het probleem van onvoldoende kennis niet genoeg is opgelost (Taskforce 
lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018). Dit kan ertoe leiden dat een onjuiste doodsoorzaak wordt 
geconstateerd, wat tot een onjuiste rapportage kan leiden.  
 
Als tweede beperking beschrijft de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (2018) dat de behan-
delende artsen - vaker dan momenteel het geval is - bij het ontbreken van de overtuiging van natuurlijk 
overlijden contact moeten opnemen met de forensisch arts. Dit komt voort uit het feit dat het formu-
lier waarop de arts zijn overtuiging van natuurlijk overlijden moet verklaren vrij onduidelijk is. Dit leidt 
tot de perceptie van de arts dat hij deze altijd moet invullen, ook als de overtuiging van natuurlijk 
overlijden ontbreekt. Dit heeft in de afgelopen jaren tot vele misverstanden geleid: artsen geven soms 
een verklaring van natuurlijk overlijden af terwijl de overtuiging daarvan ontbreekt (Paling, 2004). Dit 
kan er wederom toe leiden  tot een onjuiste rapportage van de (niet-) natuurlijke doodsoorzaak 
(Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018).  
 
Een derde beperking die betrekking heeft tot het correct registreren van de (niet-) natuurlijke doods-
oorzaak, is de geconstateerde afname in het aantal jaarlijkse obducties. Volgens de literatuur kan de 
afname van het aantal obducties verklaard worden doordat artsen vaak denken wel overtuigd te zijn 
van de doodsoorzaak (Blokker, Weustink, Hunink, & Oosterhuis, 2016). Dit kan gezien worden als een 
aanname die niet zonder risico’s is, gezien artsen die denken de doodsoorzaak wel te weten, het li-
chaam niet zullen insturen voor nader onderzoek. Volgens Wiersma (2008) zal de behandelend arts in 
de meeste gevallen alleen contact opnemen met de gemeentelijk lijkschouwer indien er direct bewijs 
is voor een niet-natuurlijke dood.  
 
De vierde beperking in het correct registreren van niet-natuurlijke of dan wel druggerelateerde doden, 
is het gebruik van de 10e revisie van de International Classification of Disease and Related Health Pro-
blems (ICD-10) als classificatie voor de doodsoorzaken in de Doodsoorzakenstatistiek. Ondanks dat de 
ICD-10 gebruikt kan worden voor het identificeren van trends in de statistieken in de volksgezondheid, 
is het momenteel niet mogelijk om naast de primaire of onderliggende doodsoorzaak ook de secun-
daire doodsoorzaak te selecteren (Trimbos Instituut, 2018). Een druggerelateerde dood kan zowel pri-
mair of secundair zijn; in het tweede geval ligt een ziekte of aandoening primair ten grondslag aan het 
overlijden. Doordat het niet mogelijk is om naast de primaire doodsoorzaak, de secundaire doodsoor-
zaak aan te geven, kan dit leiden tot het onjuist rapporteren van een druggerelateerde dood.   

4.2 Overgang van handmatig naar automatisch coderen 
Vanwege een overgang in 2013 naar het automatisch coderen van de natuurlijke doodsoorzaken in de 
Doodsoorzakenstatistiek, zijn gegevens over de sterfte gerelateerd aan alcohol, drugs en roken van 
voor 2013 niet vergelijkbaar met cijfers vanaf dit jaar.  
In 2014 is de Doodsoorzakenstatistiek overstapt op het automatisch coderen van de doodsoorzaken. 
Dit heeft ertoe geleid dat dat de getallen gerelateerd aan drugs van voor en na 2014, niet met elkaar 
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vergeleken kunnen worden. Dit automatisch coderen heeft onder andere geleid tot het consistenter 
toepassen van de WHO regels, waardoor de betrouwbaarheid van de data is toegenomen (Harteloh, 
2015). Maar een ander gevolg hiervan is ook de eenmalige verschuiving in doodsoorzaken. Een analyse 
van het CBS suggereert dat hierdoor het aantal geregistreerde sterfgevallen wegens drugsgebruik mo-
gelijk hoger is komen te liggen (Harteloh, Hilten, & Kardaun, 2014; Harteloh, 2017; Harteloh, 2015) 

4.3 Toename is uitvoeren van toxicologisch onderzoek  
De toename in het uitvoeren van toxicologisch onderzoek bij het overlijden, kan een verklaring zijn 
voor de stijging in het aantal druggerelateerde doden (van Laar, et al., 2018). Toxicologisch onderzoek 
wordt vaak uitgevoerd indien er twijfels zijn rondom de niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij dit type 
onderzoek, zal er zowel een bloed als een urinemonster bij de overledene worden afgenomen. Deze 
monsters zullen vervolgens in het laboratorium worden onderzocht op (verboden) middelen. Hierbij 
gaat het om het primair vaststellen van de bijdrage van deze middelen aan het niet-natuurlijk overlij-
den (Pennings, 2015).  
 
Ondanks dat toxicologisch onderzoek zeer nuttig kan zijn voor het verklaren van overlijden, is deze 
methode niet alles bepalend. Toxicologisch onderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard 
zijn. In de praktijk wordt er vaak alleen kwalitatief toxicologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij er on-
derzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen. Dit type onderzoek 
gaat relatief snel en kan daarom gebruikt worden voor het snel opsporen van drugs (Pennings, 2015). 
Maar dat een overledene bijvoorbeeld heroïne in zijn/haar bloed heeft, wilt niet zeggen dat de desbe-
treffende persoon ook daadwerkelijk is overleden aan een heroïne vergiftiging. Daarvoor zal kwanti-
tatief toxicologisch onderzoek gedaan moeten worden: het onderzoek naar de concentratie van de 
gevonden stoffen (Pennings, 2015). Door deze ontwikkeling kan het zijn dat het aantal geregistreerde 
drugsdoden is gestegen, aangezien er meer op gecontroleerd wordt.   
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5. Conclusie  
 
Dit onderzoek had als doel om, door middel van literatuuronderzoek, meer inzicht te verkrijgen op de 
invloed die de wijze van registratie heeft op de stijging van het aantal drugsdoden en de waarde die 
aan de registratiemethodiek in dit verband gehecht kan worden.   
 
In de afgelopen jaren zijn er teveel variabelen veranderd die van invloed kunnen zijn op de druggere-
lateerde sterfte. Hierdoor blijft het lastig om de waargenomen stijging toe schrijven aan een enkele 
oorzaak. Zo kunnen de beperkingen in het huidige registratieproces, de overgang van het automatisch 
coderen en het meer uitvoeren van toxicologisch onderzoek allemaal een aandeel hebben in de stijging 
van de druggerelateerde sterfte. De waarde die aan de registratie methodiek in dit verband gehecht 
kan worden blijft daardoor beperkt.  
 
Druggerelateerde sterfte is en blijft een complex probleem, waardoor in sommige gevallen verschil-
lende conclusies worden getrokken vanuit een beleidsmatig en gezondheidsperspectief. De data om-
trent het aantal, de karakteristieken en de omstandigheden van de mensen die zijn gestorven aan 
drugs kunnen verschillende complementaire doelen ondersteunen. Verschillende relevante doelen 
zijn onder andere het identificeren van risico patronen en het identificeren van nieuwe risico’s, maar 
daarvoor is het belangrijk om de accuraatheid van de huidige gegevens in acht te nemen.  
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6. Aanbevelingen  
 
Uit deze studie kan worden opgemaakt dat het lastig blijft om conclusies te trekken op basis van de 
huidige cijfers met betrekking tot druggerelateerde doden. Maar kijkend naar de toekomst, is het be-
langrijk om na het afronden van deze verdiepingsstudie, na te denken over de volgende stappen die 
ondernomen kunnen worden. Hieronder staan enkele stappen beschreven die mogelijk meer inzicht 
kunnen geven of er sprake is van een daadwerkelijke stijging in het aantal drugsdoden of niet. 
 
Omdat het lastig blijft om de waargenomen stijging toe te schrijven aan een enkele oorzaak, zou een 
onderzoek naar de trend over een groter tijdsverloop meer licht kunnen werpen op het onderwerp. 
Dit houdt in dat de getallen omtrent de druggerelateerde sterfte van het aantal jaren voor 2014 ook 
in acht worden genomen. Sinds enkele jaren gebruikt GGD Amsterdam haar eigen ontworpen foren-
sisch artsensysteem, bekend als Formatus (Hulsman, 2017). Dit systeem bevat alle vastgelegde onder-
zoeken van niet-natuurlijke doden in Amsterdam en is voor de studie van Reijnen, et al. (2018) al ge-
bruikt om (niet-fatale) verdrinkingen tussen 2011 en 2015 in Amsterdam te profileren. Op soortgelijke 
wijze als de studie van Reijnen, et al. (2018) zou Formatus ook kunnen worden gebruikt voor het pro-
fileren van druggerelateerde doden in Amsterdam. Overigens is dit systeem inmiddels bijna landelijk 
in gebruik, waardoor een soortgelijke studie van heel Nederland zou kunnen worden uitgevoerd 
(Hulsman, 2017).  
 
Daarnaast zou het interessant kunnen zijn om de richtlijnen van de EMCDDA aan te houden. Met be-
trekking tot de druggerelateerde sterfte, raadt de EMCDDA de landen aan om naast een algemene 
doodsoorzakenstatistiek, een druggerelateerde dodenstatistiek te hanteren. Dit is een database die 
gebruikt wordt door de gemeentelijk lijkschouwers en/of politie. Deze druggerelateerde dodenregi-
stratie zou kunnen helpen in het cross valideren van de data afkomstig van de Doodsoorzakenstatistiek 
(EMCDDA, 2017). Deze universele, druggerelateerde dodenregistratie - in Nederland nog afwezig - zou 
van grote waarde kunnen zijn voor het ondersteunen in het formuleren van (juiste) conclusies. Gezien 
het Trimbos Instituut al beschikt over het DIMS en het MDI en het contactpunt is voor de EMCDDA, 
zou het een logische stap zijn als dit kennisinstituut ook beschikt over een drugsdodenmonitor.  
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Woordenlijst 
 
Doodsoorzakenstatistiek 
Statistiek die volgens de 10e revisie van de International Classification of Disease and Related Health 
Problems data verzamelt met betrekking tot doodsoorzaken van mensen met een Nederlandse natio-
naliteit.  
 
Drugs 
Stoffen die het menselijk bewustzijn beïnvloeden en om die reden ingenomen worden. Deze stoffen 
kunnen grofweg onderverdeeld worden in 3 groepen: verdovende middelen, stimulerende middelen 
en waarneming veranderende middelen.  
 
Forensisch arts 
Medische specialist gespecialiseerd in het onderzoeken en vaststellen van de doodsoorzaak.  
 
Forensisch toxicologisch onderzoek 
Toxicologisch onderzoek ten behoeve van de rechtspraak. Het betreft het laboratoriumonderzoek in 
een strafzaak om de bijdrage vast te stellen van potentieel schadelijke stoffen aan rijden-onder-invloed 
en verkeersongevallen, gewelds- en zedendelicten, en niet-natuurlijk overlijden.  
 
Gemeentelijk lijkschouwer  
Zie forensisch arts. 
 
Kwalitatief toxicologisch onderzoek 
Het onderzoek naar de aanwezigheid of identificatie van lichaamsvreemde stoffen. 
 
Kwantitatief toxicologisch onderzoek 
Het onderzoek naar de concentratie van de aangetoonde lichaamsvreemde stoffen.  
 
Natuurlijk overlijden 
Het overlijden door spontane ziekte, inclusief een complicatie van een lege artis uitgevoerde medische 
behandeling. 
 
Niet-natuurlijk overlijden 
Het overlijden als direct of indirect gevolg van geweld of een andere van buiten komende oorzaak, 
schuld of opzet van een ander, of zelfmoord. 
 
Patholoog anatoom 
Medische specialist die onderzoekt doet en diagnose stelt op basis van ziekten en afwijkingen door 
middel van het analyseren van lichaamsweefsel en –cellen.   
 
Primaire druggerelateerde dood 
mensen die direct door het gebruik van illegale stoffen om het leven komen, ondanks dat de dood vaak 
optreedt door combinatie met alcohol en psychoactieve medicijnen. Deze doden staan ook bekend als 
vergiftigingen of overdosissen.  
 
Secundaire druggerelateerde dood 
Mensen die overlijden waarbij de onderliggende oorzaak drugsmisbruik of drugsverslaving is, of een 
dood waarbij de onderliggende oorzaak drugsvergiftiging is.  
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Bijlage  
 

Essay  
 

Druggerelateerde sterfte in Nederland 
Een verdieping in de huidige situatie 
 
In het Jaarbericht National Drugs Monitor 2017, een product van het Trimbos Instituut, wordt vermeld 
dat er sprake is van een stijging in de druggerelateerde sterfte in Nederland (van Laar, et al., 2018). 
Hierbij is door het Trimbos Instituut de kanttekening gemaakt dat het niet duidelijk is of het om een 
daadwerkelijke stijging van de druggerelateerde sterfte gaat, ofwel om een verbeterde druggerela-
teerde dodenregistratie. Om dit meer helder te krijgen, probeert dit artikel inzicht te verkrijgen op de 
invloed die de wijze van registratie heeft op de eerdergenoemde stijging van het aantal drugsdoden. 
Daarbij wordt ook de waarde besproken die aan de registratiemethodiek in dit verband gehecht kan 
worden. 
 
Maar voordat we direct de diepte induiken, laten we beginnen met wat we verstaan onder een drug-
gerelateerde dood. Hoewel hier meerdere opvattingen over zijn, hanteren we voor de duidelijkheid 
de definitie die wordt gebruikt in het Jaarbericht. In het Jaarbericht wordt de definitie van de interna-
tionale organisatie European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) gehanteerd. 
Deze luidt als volgt: mensen die direct door het gebruik van illegale stoffen om het leven komen, on-
danks dat de dood vaak optreedt door combinatie met alcohol en psychoactieve medicijnen. Ook staan 
deze doden bekend als vergiftigingen of overdosissen (EMCDDA, 2017). Voor de registratie van de 
druggerelateerde doden worden zowel de niet-opzettelijke en opzettelijke vergiftigingen, als de ver-
giftigingen meegeteld ondanks dat er niet is vastgesteld of deze al dan niet met opzet hebben plaats 
gevonden (van Laar, et al., 2018). 
 
Dus hoe worden deze doden nu precies geregistreerd? Voor de registratie van de doodsoorzaak vindt 
eerst de lijkschouw plaats. De keten van de lijkschouw wordt uitvoerig beschreven in het rapport Task-
force lijkschouw en gerechtelijke sectie (2018). Dit rapport beschrijft dat de lijkschouw in eerste instan-
tie zal worden uitgevoerd door de behandelend arts, hetgeen bepalend is voor de beantwoording van 
de vraag of andere actoren in de forensische keten moeten worden ingeschakeld. Bij de lijkschouw 
gaat het om het signaleren van fysieke kenmerken die kunnen duiden op een niet-natuurlijk overlij-
deni. Een druggerelateerde dood valt in de categorie van een niet-natuurlijke dood. Indien hier sprake 
van is, zal de behandelend arts verplicht zijn om een gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Overi-
gens kan een overledene ook worden aangetroffen door de politie of de Koninklijke Marechaussee, 
maar ook dan zal de gemeentelijk lijkschouwer worden ingeschakeld. Indien de gemeentelijk lijkschou-
wer niet overtuigd is van natuurlijk overlijden, wordt de Officier van Justitie ingeschakeld die de ver-
antwoordelijk draagt voor het bepalen of eventueel verder onderzoek naar de doodsoorzaak noodza-
kelijk isii. Daarbij registreert de gemeentelijk lijkschouwer de doodsoorzaak via het zogenoemde B-
formulieriii (Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018). Deze zal vervolgens in de Doodsoorza-
kenstatistiek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) worden opgenomen (CBS, 2018A).  
 
Het hierboven beschreven registratieproces bevat enkele beperkingen, die invloed zouden kunnen 
hebben op de getallen omtrent de druggerelateerde sterfte. De Taskforce lijkschouw en gerechtelijke 
sectie (2018) beschrijft als eerste beperking dat in 2006 uit een onderzoek bleek dat de behandelend 
arts in het algemeen onvoldoende (pathologische) kennis en ervaring heeft om bij de lijkschouw bij-
zonderheden waar te nemen die wijzen op een niet-natuurlijk overlijden. Door in de opleiding meer 
aandacht te besteden aan de forensische geneeskunde, zou de kwaliteit van werken van de forensisch 
artsen moeten worden verbeterd. Als antwoord hierop zijn er door de beroepsgroepen twee richtlij-
nen en een handreiking gepubliceerd. Echter, deze richtlijnen en handreiking zijn nog onvoldoende 
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bekend bij de behandelende en forensische artsen, waardoor het probleem van onvoldoende kennis 
niet of maar partieel is opgelost (Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018). Dit kan ertoe 
leiden dat de constatering van de juiste (niet-)natuurlijke doodsoorzaak wordt gemist. Als tweede be-
perking beschrijft de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (2018) dat de behandelende artsen 
minder vaak dan nodig contact met de forensisch arts opnemen bij het ontbreken van de overtuiging 
van natuurlijk overlijden. Dit komt voort uit het feit dat het formulier waarop de arts zijn overtuiging 
van natuurlijk overlijden moet verklaren vrij onduidelijk is. Dit leidt tot de perceptie van de arts dat hij 
deze altijd moet invullen, ook als de overtuiging van natuurlijk overlijden ontbreekt. Dit heeft in de 
afgelopen jaren in veel misverstanden geresulteerd: artsen geven soms een verklaring van natuurlijk 
overlijden af terwijl de overtuiging daarvan ontbreekt (Paling, 2004). Dit kan er wederom toe leiden 
dat de constatering van de juiste (niet-)natuurlijke doodsoorzaak wordt gemist (Taskforce lijkschouw 
en gerechtelijke sectie, 2018).  
 
De Doodsoorzakenstatistiek gebruikt de 10e revisie van de International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems (ICD), onderdeel van de World Health Organization (WHO), als 
codering voor de vermelde doodsoorzaken (CBS, 2018B). De ICD-10 kan gebruikt worden voor het 
identificeren van trends in de statistieken in de volksgezondheid. Maar het is momenteel niet mogelijk 
om naast de primaire of onderliggende doodsoorzaak ook de secundaire doodsoorzaak te selecteren 
(Trimbos Instituut, 2018). Dit kan invloed hebben op de getallen betreffende de druggerelateerde 
sterfte, gezien het overlijden vaak secundair druggerelateerd is; vaak ligt een ziekte of aandoening 
primair ten grondslag. Doordat secundaire doodsoorzaken niet kunnen worden aangegeven door het 
gebruik van de ICD-10, kunnen mogelijk meerdere druggerelateerde doden worden gemist. Hierdoor 
is er in de afgelopen jaren waarschijnlijk sprake van een onderrapportage, maar de mate van deze 
onderrapportage is onbekend.   
 
Voor de stijging in het aantal drugsdoden geeft het Jaarbericht nog een verklaring. In de afgelopen 
jaren is er sprake van een toename in het uitvoeren van toxicologisch onderzoek bij het overlijden (van 
Laar, et al., 2018). Toxicologisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd indien er twijfels zijn rondom de 
niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij dit type onderzoek, zal er zowel een bloed als een urinemonster bij 
de overledene worden afgenomen. Deze monsters zullen vervolgens in het laboratorium worden on-
derzocht op (verboden) middelen. Hierbij gaat het om het primair vaststellen van de bijdrage van deze 
middelen aan het niet-natuurlijk overlijden. Dit type onderzoek gaat relatief snel en kan daarom ge-
bruikt worden voor het snel opsporen van drugs (Pennings, 2015). Door deze ontwikkeling kan het zijn 
dat het aantal drugsdoden is gestegen, gezien er meer op gecontroleerd wordt.   
 
Dus hoe weten we nu dat er sprake is van een daadwerkelijke stijging in het aantal druggerelateerde 
doden? In de studie van Laar, Cruts, & Deerenberg (2006) werd de stijgende trend waarbij cocaïne als 
primaire doodsoorzaak stond geregistreerd van 1996 tot 2002 bevestigd door een gelijktijdige toe-
name in het gebruik van cocaïne, het problematisch gebruik en de vraag naar hulp bij problematisch 
gebruik. Is dit dan nu ook het geval? Volgens het NDM steeg de geregistreerde sterfte door cocaïne 
van 24 gevallen in 2014 naar 40 gevallen in 2015 en daalde naar 38 gevallen in 2016 (van Laar, et al., 
2018). Er is dus sprake van een stijging van 2014 tot 2016. Dit geldt ook voor het cocaïnegebruik; in 
2016 had naar schatting 1.7% van de Nederlandse inwoners vanaf 18 jaar in het afgelopen jaar cocaïne 
geconsumeerd (van Laar, et al., 2018). Hierbij is het percentage cocaïnegebruikers gestegen tussen 
2014 en 2016iv. Of er een toename is in het problematisch gebruik van cocaïne is niet te zeggen, door-
dat volgens het NDM het aantal probleemgebruikers van cocaïne onbekend is (van Laar, et al., 2018).  
Met betrekking tot de vraag naar hulp bij problematisch gebruik van cocaïne, daalde het aantal pri-
maire cocaïnecliënten in de verslavingszorg. Tussen 2006 en 2015  ging het om een daling van 8.736 
cliënten naar 7.295 cliënten (van Laar, et al., 2018). Samenvattend, de methodiek die in van Laar, Cruts, 
& Deerenberg (2006) werd gebruikt om de waargenomen stijging in cocaïne gerelateerde doden te 
ondersteunen, gaat niet op voor de getallen van 2016.  
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Een andere manier om vast te stellen of er sprake is van een daadwerkelijke stijging in het aantal drug-
gerelateerde doden, is een onderzoek naar de trend over een groter tijdsverloop te starten. Dit houdt 
in dat de getallen omtrent de druggerelateerde sterfte van het aantal jaren voor 2014 ook in acht 
worden genomen. Hierbij treedt alleen het probleem op, dat de cijfers gerelateerd aan onze drugsdo-
den zoals geregistreerd in de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS, vanaf 2013 niet meer kunnen wor-
den vergeleken vanwege een overgang van het handmatig coderen naar automatisch coderen. Dit au-
tomatisch coderen heeft onder andere geleid tot het consistenter toepassen van de WHO regels, waar-
door de betrouwbaarheid van de data is toegenomen (Harteloh, 2015). Maar een ander gevolg hiervan 
is ook de eenmalige verschuiving in doodsoorzaken, wat conclusies trekken uit de data afkomstig van 
een groter tijdsbestek bemoeilijkt. (Harteloh, Hilten, & Kardaun, 2014; Harteloh, 2017; Harteloh, 
2015).  
 
In de afgelopen jaren zijn er teveel variabelen veranderd die van invloed kunnen zijn op de druggere-
lateerde sterfte. Hierdoor blijft het lastig om de waargenomen stijging toe te wijzen aan een enkele 
oorzaak. Zo kunnen de beperkingen in het huidige registratieproces, de overgang van het automatisch 
coderen en het meer uitvoeren van toxicologisch onderzoek allemaal een aandeel hebben in de stijging 
van de druggerelateerde sterfte. De waarde die aan de registratie methodiek in dit verband gehecht 
kan worden blijft daardoor beperkt. Daarnaast moet de meest gevaarlijke variabele niet vergeten wor-
den: het kan uiteraard ook om een daadwerkelijke stijging gaan. Helaas, uit de data die nu bekend zijn 
kunnen geen keiharde conclusies getrokken worden. Maar geheel negatief is dit verhaal niet: de waar-
genomen stijging zou het uitgangspunt kunnen zijn voor het identificeren van risicopatronen. Drugge-
relateerde sterfte is en blijft een complex probleem, waardoor vanuit een beleidsmatig en gezond-
heidsperspectief dit een agendapunt zou moeten zijn.  
 
Kijkend naar de toekomst, zou het interessant kunnen zijn om de richtlijnen van de EMCDDA aan te 
houden. De EMCDDA is een internationale organisatie die de drugsproblematiek volgt van verschei-
dene (Europese) landen. Met betrekking tot de druggerelateerde sterfte, raadt de EMCDDA de landen 
aan om naast een algemene doodsoorzakenstatistiek, een druggerelateerde dodenstatistiek te hante-
ren. Dit is een database die gebruikt wordt door de gemeentelijk lijkschouwers en/of politie. Deze 
druggerelateerde dodenregistratie zou kunnen helpen in het cross valideren van de data afkomstig 
van de Doodsoorzakenstatistiek (EMCDDA, 2017). Een universele, druggerelateerde dodenregistratie 
is in Nederland nog afwezig, terwijl een dergelijke monitor van grote waarde zou kunnen zijn voor het 
formuleren van de juiste conclusies.  
 

  
 
 

i Van niet-natuurlijk overlijden is er sprake als het overlijden het direct of indirect gevolg is van een ongeval, geweld of een   
   andere van buiten komende oorzaak, misdrijf of zelfmoord. Van natuurlijk overlijden is sprake als het overlijden het gevolg  
   is van een spontane ziekte (Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie, 2018). 
ii In het geval van niet-natuurlijk overlijden heeft de gemeentelijk lijkschouwer drie opties: geen aanwijzingen voor een  
   mogelijk misdrijf, een misdrijf is niet uitgesloten en aanwijzingen voor een mogelijk misdrijf.  
iii Het B formulier wordt gebruikt door de arts waarop deze de doodsoorzaak vermeldt. Daarnaast is het ook het A formulier,   
   waarmee de arts de verklaring van overlijden afgeeft. 
iv Uit de komende jaren zal volgens het NDM duidelijk worden of dit een stabiele trend is. Overigens meldt het NDM niet hoe  
   dit duidelijk zal worden. 

                                                


