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9.   
Samenvatting  
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9.1. INLEIDING (Hoofdstuk 1) 

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift beschreven we de achtergronden en aanleiding 

voor ons onderzoek naar de populatie van frequente crackgebruikers in de drie grootste 

Nederlandse steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). We bespraken de terminologie 

die wordt gehanteerd bij het definiëren van crack, en de verschillende termen die worden 

gebruikt door de gebruikers en in de wetenschap. In de internationale vakliteratuur wordt 

vaak gesproken van „crack cocaine,‟ waarmee wordt aangegeven dat crack een variant van 

cocaïne is. Cocaïne is een poedervormig zout dat doorgaans wordt gesnoven of geïnjecteerd.  

Crack is een  base in de vorm van brokjes en wordt doorgaans gerookt. In Nederland spreken 

gebruikers bij crack vaak van „basecoke‟ of „gekookte coke.‟   

Daarna gaven we een overzicht van de opkomst van crack, wereldwijd en in 

Nederland in het bijzonder, en van de sociale en economische context rond de crackmarkt in 

Nederland, waar crack verscheen op de toen reeds bestaande stedelijke heroïnemarkt. In een 

korte inleiding introduceerden we de groepen die betrokken waren bij de opkomst en de 

verspreiding van crack in Nederland, waaronder groepen jonge Surinaamse mannen, en de 

redenen waarom het roken van crack, in plaats van het spuiten van cocaïne, populair werd in 

Nederlandse steden. Ook de redenen achter de opkomst van kant-en-klaar verkochte crack 

op straat binnen de harddrugscene werden besproken, evenals de maatregelen die de 

overheid nam om de straathandel terug te dringen. Deze maatregelen resulteerden in de 

huidige situatie, waarbij de drugshandel minder zichtbaar en mobieler is geworden. Tot slot 

werd een beknopt overzicht gegeven van de prevalentie van cocaïne en - voor zover 

beschikbaar – crack, wereldwijd en in Nederland. Daaruit blijkt dat Amerika en Europa de 

grootste markten voor deze middelen hebben. Terwijl het gebruik van cocaïne enigszins 

omlaag ging in de afgelopen jaren, zijn er aanwijzingen dat het gebruik van crack stabiel is 

gebleven. In vergelijking met andere Europese landen ligt de prevalentie van cocaïnegebruik 

in Nederland op een gemiddeld niveau, maar er zijn geen betrouwbare schattingen van het 

aantal crackgebruikers. We concludeerden dat er onvoldoende actuele beschikbare 

behandelingsmogelijkheden zijn voor crackgebruikers, en veronderstelden dat een 

aanzienlijk aantal crackgebruikers geen, of slechts incidentele, behandelingscontacten zou 

hebben. Dientengevolge vertegenwoordigen hulpzoekende crackgebruikers waarschijnlijk 

een selectief deel van de totale populatie van crackgebruikers, onder andere in termen van 

leeftijd, geslacht, etniciteit, drugsgebruik en daarmee samenhangende problemen. 

Vervolgens werd het doel van dit proefschrift geformuleerd, te weten: het beschrijven 

van de belangrijkste kenmerken van stedelijke frequente crackgebruikers, het schatten van 

de omvang van de stedelijke bevolking van frequente crackgebruikers in de drie grootste 

steden in Nederland, het bepalen van hun betrokkenheid bij criminaliteit, in het bijzonder 

drugshandel, en ten slotte het verkrijgen van inzicht in hun (initiële) belangstelling voor en 

bereidheid tot deelname aan farmacologische behandeling. Dit leidde tot vijf hoofdvragen: 

1. Wat zijn de gebruikspatronen en socio-demografische kenmerken van frequente 

crackgebruikers in de drie grootste steden van Nederland? 

2. Wat is de prevalentie van frequent crackgebruik in de drie grootste steden van 

Nederland? 
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3. In hoeverre en hoe zijn (typen) frequente crackgebruikers betrokken bij 

drugshandel? 

4. In hoeverre en hoe zijn (typen) frequente crackgebruikers betrokken bij 

drugsgerelateerde criminaliteit? 

5. In hoeverre zijn (typen) frequente crackgebruikers geïnteresseerd en bereid 

om deel te nemen aan farmacologische behandelingen met nieuwe, potentieel effectieve 

medicijnen voor cocaïneverslaving? 

 

De hoofdmoot van de gegevens werd verzameld door middel van een survey onder 1 039 

frequente crackgebruikers binnen en buiten de verslavingszorg op basis van respondent-

driven sampling (RDS, 536 respondenten) en twee gerandomiseerde steekproeven van 

cliënten in substitutiebehandeling met opiaten (407 respondenten) en in gebruikersruimten 

(233 respondenten). Inclusiecriteria waren: woonachtig zijn in de stad waar het onderzoek 

plaatsvond, Nederlands sprekend, ten minste 18 jaar oud zijn en huidig (= afgelopen maand) 

crackgebruik tijdens ten minste twee dagen per week. Daarnaast zijn gegevens uit de 

registratielijsten van substitutiebehandeling en gebruikersruimten in elke stad, samen met 

gegevens van de RDS-steekproeven gebruikt om het aantal frequente crackgebruikers te 

schatten.  

9.2. DIFFERENTIËLE PROFIELEN VAN CRACKGEBRUIKERS 

VIA RDS VERSUS INSTITUTIONELE STEEKPROEVEN 

(Hoofdstuk 2) 

Statistisch representatieve steekproeven van populaties zoals frequente crackgebruikers zijn 

niet gemakkelijk te verkrijgen. Vanwege het illegale of gestigmatiseerde karakter van hun 

gedrag blijven veel gebruikers buiten officiële registers of zijn ze niet bereikbaar via 

traditionele sampling-methoden. In het tweede hoofdstuk hebben we respondent-driven 

sampling (RDS) geïntroduceerd als een techniek waarvan is bewezen dat deze goed 

bruikbaar is voor surveys onder zogeheten „moeilijk bereikbare‟ groepen, zoals injecterende 

drugsgebruikers. RDS wordt toegepast om steekproeven te verkrijgen die vergelijkbaar zijn 

met representatieve steekproeven en kan dus ook gebruikt worden om 

prevalentieschattingen te maken van een kenmerk of eigenschap van de onderzochte  

populatie. We waren de eersten die RDS gebruikten om een steekproef te rekruteren van de 

specifieke populatie van crackgebruikers, en vergeleken de kenmerken van de geïnterviewde 

gebruikers met die van de gebruikers in de aselecte steekproeven uit de verslavingszorg 

(laagdrempelige substitutiebehandeling en gebruikersruimten). Statistische vergelijkingen 

werden gemaakt voor elk van de drie onderzochte steden. We toetsten verschillen in 

demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht en etniciteit), drugsgebruik en contact met 

instellingen. In de totale steekproef (1039 unieke deelnemers), was de gemiddelde leeftijd 

46.0 jaar, 81.5% waren mannen, 49.5% waren niet-Westers, 52.1% gebruikte bijna dagelijks 

crack, en 85.5% gebruikte crack 10 jaar of langer. Vergeleken met de beide andere 

steekproeven behoorden crackgebruikers die geworven waren via RDS vaker tot de jongere 

leeftijdsgroep (<35 jaar) en hadden zij minder vaak een lange crackcarrière (>10 jaar). 

Echter, ook de meeste RDS-respondenten behoorden tot de oudere leeftijdsgroep, en zeer 
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weinig (9/440) waren jonger dan 23 jaar (de minimumleeftijd in de praktijk voor 

substitutiebehandeling en gebruikersruimten). Dit is in overeenstemming met bevindingen 

van eerdere studies dat crack in Nederland zeer ongebruikelijk is onder jongeren. De 

prevalentie van heroïnegebruik in de RDS- steekproef was lager dan in de beide 

steekproeven uit de verslavingszorg en dakloosheid kwam meer in de steekproef uit de 

gebruikersruimten. Deze resultaten bevestigen onze hypothese dat met RDS een andere 

subpopulatie van crackgebruikers zou worden gevonden dan in de verslavingszorg. Over het 

algemeen waren er meer demografische verschillen tussen de steekproeven uit de 

substitutiebehandeling en de gebruikersruimten dan tussen de RDS-steekproef en de 

steekproef uit de gebruikersruimten. Het meest opvallend was dat RDS resulteerde in meer 

vrouwelijke en Westerse crackgebruikers dan de steekproef uit de gebruikersruimten, terwijl 

de steekproef uit de substitutiebehandeling wat betreft deze kenmerken sterk leek op de 

RDS-steekproef. Een lage opleiding kwam vaker voor in beide institutionele steekproeven 

dan in de RDS-steekproef, en werkende crackgebruikers werden vaker gevonden in de RDS-

steekproef dan in de steekproef gebruikersruimten. Kortom, in de drie onderzochte steden 

genereerde RDS meer diverse steekproeven van frequente crackgebruikers. Dit indiceerde 

meer volledigheid, hetgeen een betere representativiteit dan institutionele steekproeven 

suggereert. Echter, representativiteit kan alleen getoetst worden door vergelijking met een 

representatieve steekproef, bijvoorbeeld een survey binnen de algemene bevolking. Maar, 

zoals reeds opgemerkt, een dergelijke steekproef is moeilijk te verwezenlijken met betrekking 

tot frequent crackgebruik (en die was in ons geval ook niet beschikbaar). Meer empirische 

evidentie voor de capaciteit van RDS om zuivere populatieschattingen te verkrijgen werd 

aanbevolen. 

9.3. SCHATTEN VAN DE OMVANG VAN DE POPULATIE VAN 

CRACKGEBRUIKERS (Hoofdstuk 3) 

In het derde hoofdstuk introduceerden we Capture-Recapture (C-RC) als een methode om de 

omvang van een populatie te schatten die niet volledig in registers of via surveys kan worden 

gevonden. De waargenomen data van de drie steekproeftypen (RDS, substitutiebehandeling 

en gebruikersruimten) werden weergegeven in een 2 x 2 x 2 kruistabel, met de lege cel 

(d.w.z. het aantal personen dat niet present is in een van de drie databronnen) als 

vertegenwoordiger van de niet-waargenomen populatie, welke wordt geschat door middel 

van log lineaire modellering. De precisie van C-RC schattingen is afhankelijk van de mate 

waarin aan bepaalde omstandigheden is voldaan (perfecte overeenkomst, homogeniteit, 

onafhankelijkheid van steekproeven, gesloten populatie). Deze aannames werden uitgelegd, 

evenals onze maatregelen om hieraan te voldoen of het afwijken ervan te minimaliseren. Het 

aantal niet-waargenomen crackafhankelijke gebruikers werd geschat op 4242 in de drie 

steden in totaal, wat leidde tot een totale schatting van 6659 gebruikers (95% CI: 5891-7761), 

van wie 2524 (95% BI: 2185-2977) in Amsterdam, 2362 ( 95% BI: 2032-2766) in Rotterdam 

en 1773 (95% BI: 1463-2172) in Den Haag. De prevalentie van crackafhankelijkheid van de 

populatie in de leeftijd 15-64 jaar werd geschat op 0.46% (95% CI: 0.40-0.54) in Amsterdam 

in 2009, 0.58% (95% CI: 0.50-0.68) voor Rotterdam in 2010 en 0.53 % (95% CI: 0.44-0.65) 

voor Den Haag in 2010. Het geschatte percentage vrouwen was 23.0%, zonder significante 



 

129 

verschillen tussen de drie steden. Het geschatte aandeel van gebruikers jonger dan 35 was 

12.8%, met meer crackgebruikers in deze leeftijdsgroep in Den Haag (21.8%) dan in 

Amsterdam (8.4%) en Rotterdam (10.8%). 

9.4. KOPEN EN VERKOPEN VAN CRACK EN DE ROL VAN 

GEBRUIKER-VERKOPERS (Hoofdstuk 4) 

Om de belangrijkste kenmerken van de crackmarkt op gebruikersniveau en de rol van 

gebruikers als kopers en verkopers in kaart te brengen, analyseerden we in hoofdstuk 4 

zelfgerapporteerde gegevens van de 1039 respondenten. Van de totale steekproef meldde 

42.3% dat zij in de afgelopen 30 dagen crack hadden gekocht in de publieke ruimte (bijv. op 

straat), 39.6% door middel van bezorging aan huis, en 13.9% op dealadressen. Bijna één 

derde meldde dat ze deel hadden genomen aan de verkoop van drugs, waarbij ze zichzelf 

definieerden als „tussenpersonen‟ (21.4%) of „dealers‟ (9.2%). Gebruikers-verkopers en niet-

verkopende gebruikers verschilden qua geslacht en etniciteit. Een clusteranalyse resulteerde 

in drie verschillende typen gebruikers-verkopers (freelancers, assistenten en amateurs), elk 

gekenmerkt door de tijd die werd besteed aan het verkopen van drugs, het type verkochte 

drugs en hoeveel ermee verdiend werd. Amateurs leken sterk op wat wetenschappers als 

„sociale dealers‟ hebben bestempeld in het geval van recreatieve drugsmarkten. Onze 

bevindingen suggereerden het belang van een meer gedifferentieerd beleid van politie en 

justitie ten aanzien van drugsgebruikers die drugs verkopen. 

9.5. CRIMINALITEIT ONDER CRACKGEBRUIKERS    

(Hoofdstuk 5) 

Met behulp van bivariate en logistische regressieanalyses onderzochten we factoren die 

samenhangen met de huidige betrokkenheid bij criminaliteit en de specialisatie in de 

verkoop van drugs, vermogensdelicten en geweld onder ons cohort van crackgebruikers In 

totaal 431 geïnterviewden (41.5%) hadden zich in de afgelopen 30 dagen beziggehouden met 

criminele activiteiten. Dit betrof vooral de verkoop van drugs (68.9%), gevolgd door 

vermogensdelicten (34.4%) en – op afstand – door geweldscriminaliteit (9.7%). Jongere 

leeftijd, dakloosheid, zwaardere gebruikspatronen en een uitgebreidere strafrechtelijke 

geschiedenis hingen samen met huidige criminaliteit. Degenen die een uitkering ontvingen, 

tendeerden ertoe om alleen gespecialiseerd te zijn in de verkoop van drugs in plaats van  

(ook) vermogensdelicten te plegen. We concludeerden dat het verminderen van 

drugsgebruik onder bij criminaliteit betrokken crackgebruikers en het verbeteren van 

huisvesting, c.q. het verminderen van thuis- en dakloosheid een aanzienlijke impact kunnen 

hebben op het verminderen van drugsgerelateerde criminaliteit. Uitkeringen zouden kunnen 

fungeren als een beschermende factor tegen het plegen van vermogensdelicten, maar niet 

tegen de verkoop van drugs. 
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9.6. BELANGSTELLING VOOR FARMACOLOGISCHE 

BEHANDELING (Hoofdstuk 6) 

Op basis van de gegevens van onze totale steekproef van crackgebruikers exploreerden we 

het potentiële extra bereik van de  verslavingszorg indien behandeling met medicijnen 

(farmacotherapie) beschikbaar zou zijn. De meerderheid (73.7%) had de wens in de nabije 

toekomst te minderen of te stoppen met hun crackgebruik vanwege redenen die te maken 

hadden met financiën, gezondheid, relaties, leeftijd, positieve perceptie van de toekomstige 

levensomstandigheden en negatieve perceptie van de huidige levensomstandigheden. Slechts 

een derde (32.4%) was geïnteresseerd in het minderen of stoppen met behulp van 

momenteel beschikbare behandelingen, maar nog eens 35.9% was erin geïnteresseerd om 

dat  te doen met (hypothetische) farmacotherapie, wat aangeeft dat het bereik van de 

behandeling mogelijk zou verdubbelen als farmacotherapie beschikbaar zou worden. Het 

potentiële toegevoegde bereik van farmacotherapie werd gekenmerkt door minder ernstige 

vormen van crackgebruik en een minder uitgebreide behandelingsgeschiedenis, en bestond 

uit crackgebruikers variërend in  leeftijd, geslacht, etniciteit, dakloosheid, criminele 

betrokkenheid en gezondheid. 

Hoewel de effectiviteit van farmacologische behandelingsstrategieën voor 

crackafhankelijkheid nog bewezen moet worden, kan farmacotherapie de reikwijdte van 

behandeling in de verslavingszorg aanzienlijk verbreden en de dekking van de sociale en 

gezondheidszorg onder crackgebruikers vergroten. 

9.7. CONCLUSIE (Hoofdstuk 7) 

Ons onderzoek toont aan dat de populatie van crackgebruikers bestudeerd kan worden als 

een specifieke subpopulatie van problematische drugsgebruikers, waarbij RDS veel potentie 

heeft als steekproefmethode voor surveys. Het aantal frequente crackgebruikers in 

Nederlandse steden binnen de algemene bevolking in relatief klein (maar vergelijkbaar met, 

bijvoorbeeld, het aantal heroïnegebruikers). Het betreft grotendeels niet-Westerse 

gebruikers. We constateerden dat een aanzienlijk deel van de crackgebruikers deelnam aan 

drugshandel om in hun eigen gebruik te voorzien, maar daar weinig winst op maakte. Dit 

soort drugshandel wordt in de criminologische vakliteratuur betiteld als „minimale 

commerciële handel.‟ Het strafrechtelijk systeem zou hiervan kunnen profiteren door deze 

vorm van drugshandel te onderscheiden van andere vormen van drugshandel die meer 

winstgericht en georganiseerd zijn en vaker worden gekoppeld aan georganiseerde misdaad. 

In feite was onder de meeste bij criminaliteit betrokken crackgebruikers in ons onderzoek 

drugshandel de meest voorkomende activiteit. Vermogenscriminaliteit kwam veel vaker voor 

dan geweld. Zwaarder drugsgebruik en levensomstandigheden hingen samen met 

criminaliteit, en het lijkt erop dat thuis-/dakloosheid en financiële problemen sterk 

gerelateerd zijn aan problematisch gebruik en overlast. Het is aan te raden om door te gaan 

met maatregelen op het terrein van maatschappelijke zorg waarmee deze problemen 

aangepakt kunnen worden, en wellicht ook uit te breiden. Tot slot suggereert ons onderzoek 

dat het goed zou zijn om te zoeken naar nieuwe behandelvormen voor crackgebruikers. We 
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vonden dat veel frequente crackgebruikers hun gebruik willen stoppen of minderen, maar 

niet allemaal. Onderhoudsmedicatie die gericht op het in behandeling behouden van 

crackgebruikers, in analogie met substitutiebehandeling met opiaten, lijkt een veelbelovend 

terrein om criminaliteit te verminderen bij crackgebruikers die geen abstinentiegerichte 

behandeling willen. 

  


