
 

 

 



 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het projectverslag ‘Grip op GHB – van onmacht naar een sluitende aanpak’. Dit project is 
uitgevoerd vanuit de afdeling onderwijs, cultuur, sport en welzijn van de gemeente Weert en het 
Veiligheidshuis Midden-Limburg. Als ketenregisseur maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
werd ik in toenemende mate geconfronteerd met zorgwekkende signalen over GHB-problematiek in de 
gemeente Weert. De eindopdracht voor de leergang beleidskunde bood mij de kans om mij nader te 
verdiepen in deze problematiek en een aanzet te maken tot beleidsvorming.  
In dit projectverslag hanteer ik de volgende definitie van GHB-problematiek: “Onder GHB-problematiek 
verstaan wij alle problemen die ontstaan door gebruik of misbruik van GHB, zoals GHB-intoxicatie, GHB-
ontwenningsverschijnselen en GHB-verslaving, maar ook verstoring van de openbare orde, (ernstige) 
somatische klachten en maatschappelijke marginalisering”.1  
Dit projectverslag beoogt antwoord te geven op de centrale vraag: “Welke maatregelen moeten er 
genomen worden om de toename van GHB-problematiek in de gemeente Weert terug te dringen?”. 
Aan de hand van deelvragen wordt in gegaan op de aard en omvang van GHB-problematiek, 
bestaand beleid, rollen en verantwoordelijkheden binnen de keten, knelpunten, mogelijke oplossingen 
voor die knelpunten en de aanpak GHB in andere Nederlandse gemeenten. Dit resulteert in 
aanbevelingen voor de gemeente Weert. De informatie in dit projectverslag is verzameld aan de hand 
van bestudering van documenten, analyse van bestaande kwantitatieve bronnen en interviews met 
sleutelfiguren. Door met een groot aantal ketenpartners te spreken is al begonnen met het creëren 
van draagvlak voor een gemeenschappelijke aanpak in een later stadium. Tevens is nauw 
samengewerkt met deskundigen van het Trimbos-instituut. 

 
  

                                                           
1 Definitie van GHB-problematiek zoals gedefinieerd door Otte, R.A., Verbrugge, C.A.G., & Dijkstra, 
B.A.G. (2016). Aanbevelingen voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde problemen. Nijmegen: NISPA. 
Boekengilde Enschede. 
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Samenvatting 
 

In dit projectverslag wordt duidelijk dat GHB-problematiek in de gemeente Weert, ondanks dat het 
gaat om een relatief klein aantal in absolute zin, een hardnekkig probleem vormt. Er wordt een 
toename in GHB-gebruik geconstateerd, waarbij ook sprake is van een jonge aanwas in de groep 
gebruikers. Dit is zorgelijk, want GHB is een sterk verslavend middel dat goedkoop en makkelijk te 
produceren is. Door gebrek aan ziekte- inzicht zijn GHB-gebruikers moeilijk naar hulpverlening toe te 
leiden en eenmaal in een traject ligt terugval continu op de loer. GHB is moeilijk te doseren en het 
risico op een overdosering is aanzienlijk. Bij plotseling staken van het middel kunnen acute 
onthoudingsverschijnselen optreden die levensbedreigend kunnen zijn.  

Verslaving aan dit middel gaat dan ook gepaard met incidenten en overlast, alsmede een hoge inzet 
van de hulpverlening, handhaving en gemeente. Voor betrokkenen is GHB-problematiek moeilijk om 
mee om te gaan. GHB-gebruikers kunnen agressief en onbenaderbaar zijn en het bewustzijn 
verliezen. Daarnaast willen zij niet altijd geholpen worden. 

Op dit moment is de zorg en opvang voor GHB-gebruikers niet optimaal geregeld. Er zijn veel partners 
betrokken in de keten rondom GHB-problematiek. Zij opereren vanuit verschillende financierings- en 
overlegstructuren. Er is nog te weinig aansluiting tussen deze domeinen. Samenwerking vindt wel 
plaats, maar beperkt zich tot de structuur waarbinnen men zich bevindt. Dat heeft als consequentie 
dat er geen sluitend systeem om de GHB-gebruiker heen gemaakt kan worden, waarbinnen alle 
benodigde disciplines vertegenwoordigt zijn. Hierdoor is er geen continuïteit in het zorgproces en 
vallen er in trajecten telkens leegtes, waarin de cliënt (mogelijk) uit het oog wordt verloren. 

Met een volledig sluitende aanpak kan het patroon van behandeling, terugval en incidenten echter 
voorkomen worden. Dit betekent dat er regie en structuur nodig is om partijen met elkaar te verbinden 
en de verschillende stappen in een traject op elkaar aan te laten sluiten. Als afspraken over het proces 
en ieders rol en verantwoordelijkheid daarin worden vastgelegd, weten partners wat zij van elkaar 
kunnen en mogen verwachten. Voorts kan door middel van een casusgerichte aanpak, maatwerk 
geleverd worden aan de cliënt en zijn omgeving.  

Om verdere toename van GHB-problematiek te voorkomen is het noodzakelijk om stevig in te zetten 
op kennisdeling, preventie en outreachende hulp. Dit om te voorkomen dat recreatieve- en 
problematische GHB-gebruikers afglijden naar een diepe GHB-verslaving, waar je moeilijk vanaf komt. 
Duidelijk werd namelijk dat de groep personen die nu als verslaafde GHB-gebruiker in zicht komt eerst 
recreatief gebruiker van GHB lijkt te zijn geweest. Verder bleek dat het gebruik van GHB in het heden 
sneller door lijkt te ontwikkelen van recreatief gebruik naar verslaving dan enkele jaren terug. Het 
middel is populair onder jongeren en er is sprake van een jonge aanwas in de groep gebruikers in 
Weert. Het doel van preventie en outreachende hulp is signaleren, informeren, motiveren en waar 
nodig toe leiden naar zorg. Dit vraagt om een investering in mankracht en middelen van betrokken 
ketenpartners die een rol en verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van GHB-problematiek. 

Tot slot zijn er sterke aanwijzingen dat GHB-problematiek zich vanuit regio Brabant via Weert verder 
verspreid in de regio Midden-Limburg. Om deze reden lijkt een regionale aanpak het meest efficiënt 
om verdere toename en verspreiding van GHB-problematiek te voorkomen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

In juni 2018 geven de politie, het Sint Jans Gasthuis en hulpverleningsorganisaties in Weert aan dat 
zij in toenemende mate geconfronteerd worden met GHB-problematiek. Hierop organiseert het 
veiligheidshuis Midden-Limburg in samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut in september 
2018 een bijeenkomst met ketenpartners. Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen met GHB-
problematiek uitgewisseld en knelpunten besproken.  

Uit analyse van politiemeldingen over de periode van januari 2016 t/m december 2018 komt naar 
voren dat overlast en incidenten als gevolg van middelengebruik in Weert met 17% gestegen zijn. 
Nadere analyse van deze meldingen in het eerste kwartaal van 2019 (periode van 1 januari tot 27 
maart 2019) wijst uit dat er in 28 % van de meldingen sprake is van GHB-problematiek.2 In ieder geval 
dertien personen veroorzaken de overlast en één incident loopt fataal af. Deze cijfers en de behoefte 
van ketenpartners aan een samenwerkings- of handelingsprotocol, geven aanleiding om begin april 
2019 de projectopdracht ‘Grip op GHB’ te formuleren. 

Landelijk heeft GHB-problematiek eveneens aandacht. In januari 2019 beantwoordt staatssecretaris 
Blokhuis van Volksgezondheid Kamervragen over de verwoestende effecten van GHB. Hij geeft het 
Trimbos-instituut de opdracht om hier verder onderzoek naar te doen. Het Trimbos-instituut doet een 
oproep aan gemeenten in Nederland die te maken hebben met GHB- problematiek en geeft aan dat 
zij een ondersteuningsaanbod heeft ontwikkeld voor de aanpak hiervan. In februari 2019 heeft de 
gemeente Weert contact met het Trimbos-instituut en wordt een eerste aanzet tot samenwerking 
gemaakt.  

1.2 Centrale vraag en deelvragen 

Welke maatregelen moeten er genomen worden om de toename van GHB-problematiek in de 
gemeente Weert terug te dringen? 

- Wat is de aard en omvang van GHB–problematiek landelijk en in de gemeente Weert? 
- Wat is het huidige beleid van de gemeente Weert ten aanzien van GHB-problematiek? 
- Welke knelpunten ervaren ketenpartners die een rol en verantwoordelijkheid hebben in de 

aanpak van GHB-problematiek in de gemeente Weert? Welke mogelijke oplossingen voor 
deze knelpunten noemen zij? 

- Wat is er bekend over de aanpak van GHB–problematiek in andere Nederlandse gemeenten?  

1.3 Onderzoeksmethoden 

In de periode van februari tot en met juni 2019 zijn er diverse werkzaamheden verricht die in deze 
paragraaf worden beschreven. 
 
 
Bestudering van documenten 
Bestudering van bestaande documenten, waaronder beleidsdocumenten van de (Noord- en) Midden 
Limburgse gemeenten. 
Daarnaast is literatuur geraadpleegd en heeft er een analyse van landelijke data plaatsgevonden. 3 
 
Interviews met ketenpartners 
Gedurende de looptijd van dit project is met een grote groep ketenpartners gesproken. In totaal zijn 23 
personen geïnterviewd. De gesprekken hebben één op één plaatsgevonden en in groepsverband. Er 
is geprobeerd om zoveel mogelijk partijen te spreken die werkzaam zijn op het gebied van preventie, 
hulpverlening en handhaving in de gemeente Weert.  
 
Samenwerking met externe deskundigen  

                                                           
2 Zie bijlage 3, Politie rapportage Overlast Drugs/Alcohol + GHB gebruik 
3 Zie bijlage 1, Bronvermelding 
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Er is nauw samengewerkt met deskundigen van het Trimbos-instituut. Het Trimbos-instituut heeft 
interviews afgenomen en expertise en ondersteuning geboden in het verder vorm geven van de 
aanpak van GHB-problematiek in Weert.  

2 Aard en omvang van GHB- problematiek 

2.1 Wat is GHB en wat zijn de risico’s van gebruik? 

GHB is een lichaamseigen stof. In het lichaam is het een neurotransmitter, dat wil zeggen een stof die 
een functie heeft bij de signaaloverdracht in de hersenen. GHB is een kleur- en geurloze vloeistof, het 
wordt gemaakt van velgenreiniger en gootsteenontstopper. Vanaf de jaren ’90 kwam GHB in opmars 
als ‘recreatieve’ drug. GHB als recreatieve drugs werkt ont remmend: het bevordert sociale interacties 
en seksuele gevoelens en dempt daarnaast angsten. De ontremming kan echter leiden tot 
ongemakkelijke situaties, waarin de gebruiker zichzelf niet meer onder controle heeft of waarin eigen 
seksuele grenzen overschreden worden. Daarnaast meldt de politie onvoorspelbaar gedrag, 
agressiviteit en onveilig rijgedrag bij gebruikers die onder invloed worden aangehouden. 4 

GHB is lastig te doseren. Een overdosering treedt makkelijk op. Zorgwekkend zijn de veelvuldig 
optredende coma’s. Gebruikers zien “out gaan” vaak als onschuldig onderdeel van het GHB-gebruik. 
Echter een coma is een ernstige complicatie, reflexen zijn minder of afwezig en je kan stikken in 
braaksel of spuug. De ademhaling daalt en er ontstaat zuurstoftekort in de hersenen. Dat kan schade 
geven aan hersenfuncties; zeker als een gebruiker vaker in coma belandt. 5 GHB is snel verslavend. 
Veel GHB-verslaafden hebben lange tijd zelf niet door dat ze verslaafd zijn. Afkicken van een GHB-
verslaving is moeilijk en kans op terugval is groot. Uit de landelijke GHB monitor van het NISPA 6 komt 
naar voren dat twee van de drie GHB-gebruikers binnen drie maanden na detoxificatie terugvalt in 
hernieuwd GHB-gebruik. Als iemand die verslaafd is aan GHB plotseling stopt met gebruik kunnen de 
acute onttrekkingsverschijnselen levensbedreigend zijn. Het coördinatiepunt Assessment en 
Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft de risico’s van GHB ingeschat op gemiddeld tot hoog.7 GHB is 
in 2012 verplaatst van lijst II naar lijst I van de Opiumwet. Daarmee is een extra signaal afgegeven 
over de risico’s richting de (potentiële) consumenten. De wijziging heeft ook tot gevolg dat het 
handelen in voorproducten van GHB strafbaar is geworden.8 

2. 2 Landelijke feiten en cijfers 

In de factsheet GHB 9 worden de volgende feiten en cijfers genoemd: 

                                                           
4 Otte, R.A., Verbrugge, C.A.G., & Dijkstra, B.A.G. (2016). Aanbevelingen voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde 
problemen. Nijmegen: NISPA. Boekengilde Enschede. 
5 Croes, E.A., Meijer, H., Dort, B. van, Remmits, J., & Bergeijk, S. van (2018). Factsheet GHB: december 2018. 
Utrecht: Trimbos-instituut. 
6 Beurmanjer, H., Verbrugge, C.A.G., Schrijen, S., Schellekens, A.F.A., Jong, C.A.J. de, & Dijkstra, B.A.G. (2016). 
Behandeling van GHB afhankelijkheid na detoxificatie: Eindrapportage NISPA GHB monitor 2.0. Nijmegen: 
NISPA. Boekengilde Enschede. 
7 Laar, M.W. van, Gestel, B. van, Cruts, A.A.N., Pol, P.M. van der, Ketelaars, A.P.M., Beenakkers, E.M.T., . . . , 
Brunt, T.M. (2017). Nationale Drug Monitor 2017. Utrecht: Trimbos-instituut. 

8 Croes, E.A., Meijer, H., Dort, B. van, Remmits, J., & Bergeijk, S. van (2018). Factsheet GHB: december 2018. 
Utrecht: Trimbos-instituut. 

 
9 Croes, E.A., Meijer, H., Dort, B. van, Remmits, J., & Bergeijk, S. van (2018). Factsheet GHB: december 2018. 
Utrecht: Trimbos-instituut. 

Het gebruik van GHB in de algemene bevolking is vrij beperkt, maar er zijn relatief 
veel acute gezondheidsincidenten. 



6 
 

In 2017 had 0,4% van de volwassenen (circa 50 duizend mensen) in het afgelopen jaar GHB gebruikt. 
Daarentegen is het aantal incidenten met GHB relatief hoog en vaak ernstig van aard. GHB was in 
2017 betrokken bij 22% van de incidenten die in de Monitor Drugsincidenten (MDI) 10 zijn 
gerapporteerd. Dat is veel in vergelijking met andere middelen, die vaker gebruikt worden maar waar 
minder incidenten mee zijn. Bijna twee op de vijf intoxicaties bij deelnemende ambulancediensten in 
2017 te maken had met GHB. 

Gegevens van spoedeisende eerste hulp afdelingen (SEH’s) uit de MDI laten zien dat 85% van de 
patiënten onder invloed van GHB een matige of ernstige vergiftiging heeft. Dat wil zeggen dat zij niet 
goed of helemaal niet meer aanspreekbaar zijn. Een deel van hen is in coma. Bij de ambulances is de 

mate van vergiftiging nog hoger: 88% heeft na gebruik van GHB als enige drug (al dan niet in 
combinatie met alcohol) een matige of ernstige vergiftiging. Op EHBO-posten is dat 62%, 
schrikbarend hoog in vergelijking met cannabis (15%), xtc (22%) en amfetamine (14%). Elk jaar 
overlijden er in Nederland GHB-gebruikers door een overdosering, maar betrouwbare cijfers over de 
aantallen zijn er niet. Sterfte bij GHB-overdosering wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 

ademhaling stopt. 

Het aantal incidenten na GHB-gebruik verschilt tussen de regio’s. In de Randstad (Amsterdam en 
Rotterdam) is het aandeel GHB-intoxicaties lager (11%) dan in regio’s buiten de Randstad (25%) 
(Brabant-Zuid, Gelderland-Midden en Enschede). 

GHB wordt relatief vaak door uitgaande jongeren en jongvolwassenen gebruikt. Volgens een 
landelijke survey uit 2016 had 14 % van de uitgaanders van 15 – 35 jaar ervaring met GHB. Ook 

buiten het uitgaansleven wordt GHB gebruikt. Het wordt onder andere gebruikt door kwetsbare 
groepen, zoals hangjongeren en ‘ thuisgebruikers’. Volgens een kwalitatief onderzoek zijn GHB-
gebruikers die in aanraking komen met de politie in te delen in vier typen: de klassieke verslaafden 
(die kampen met meerdere problemen zoals dak-of thuisloosheid en psychiatrische problemen), 
straatjongeren (die vooral op het platteland wonen), uitgaanders (in meer stedelijke gebieden) en 
thuisgebruikers (in het noorden en oosten van het land).11 

2. 3 Het profiel van GHB-gebruikers in Weert. 

Op basis van de interviews van het Trimbos Instituut12 komt het volgende beeld van GHB-gebruikers 
in Weert naar voren:  

Gebruikers zijn voornamelijk in de leeftijd van 20-40 jaar. Er is een groep 10-15 personen in beeld die 
een groot beroep doet op het zorg- en veiligheidsdomein. Deze groep wordt ook regelmatig 

                                                           
10 Smit – Rigter, L., Gouwe, D. van der (2019). The Drugs Information and Monitoring System (DIMS) Factsheet 
on drug checking in the Netherlands Product number: AF1677. Utrecht: Trimbos-instituut. 

11 Nabben, T., & Korf, D.J. (2016) Politie en GHB-problematiek op het platteland. Apeldoorn/Amsterdam: Politie 
&wetenschap Universiteit van Amsterdam. 

 
12 Nijkamp, L. (2019). GHB-problematiek in Weert. Een verslag van gesprekken met professionals over de aard, 
omvang en aanpak van deze problematiek. Utrecht: Trimbos-instituut. 

De mate van vergiftiging bij GHB-incidenten is zorgwekkend hoog en substantieel 
hoger dan bij andere drugs. 

GHB-problematiek verschilt per regio: het aandeel GHB-intoxicaties is het laagst in 
de regio Amsterdam en het hoogst in de regio Eindhoven. 

GHB wordt zowel door jongeren in het uitgaansleven als door kwetsbare groepen 
‘thuis’ gebruikt. 
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opgenomen op de spoedeisende hulp naar aanleiding van een GHB-intoxicatie. Daarnaast is de 
verwachting dat er een grotere groep personen met GHB-afhankelijkheid in de gemeente Weert is die 
nog niet (goed) in beeld is. De personen die in wel beeld zijn zitten vaak al langer in gebruik en zijn al 
langere tijd verslaafd. In Weert worden meer mannen dan vrouwen gezien met GHB-problematiek. 
GHB wordt vaak gecombineerd met andere middelen. Met name met amfetamine, alcohol en cocaïne.  
Professionals geven aan dat in de meeste gevallen personen naast een GHB-verslaving ook met 
andere problematiek te maken lijken te hebben. Voorbeelden die worden genoemd zijn een licht 
verstandelijke beperking en psychiatrische- of psychologische problematiek. Of dit daadwerkelijk 
speelt en in welke mate moet verder worden uitgezocht. 

2. 4 De ontwikkeling van GHB-problematiek in Weert  

Uit de gesprekken met ketenpartners wordt duidelijk dat de groep personen die nu als verslaafde 
GHB-gebruiker in zicht komt eerst recreatief gebruiker van GHB lijkt te zijn geweest. Ergens in de tijd 
heeft zich dit ontwikkeld naar een verslaving. Professionals geven aan zich zorgen te maken over de 
populariteit van het middel onder jongeren. Het gebruik van GHB lijkt in het heden sneller door te 
ontwikkelen van recreatief gebruik naar verslaving ten opzichte van een aantal jaar terug. Daarbij lijkt 
er een toename te worden geconstateerd in GHB-gebruik in Weert, waarbij ook sprake is van jonge 
aanwas in de groep gebruikers. Een ervaringsdeskundige geeft aan dat hij in 1998 voor het eerst in 
aanraking kwam met GHB en dat GHB toen bijna niet gebruikt werd in Weert. Naar zijn idee is GHB-
gebruik vooral in de laatste zeven jaar steeds verder toegenomen. Ook de preventiewerker van het 
Vincent van Gogh instituut spreekt haar zorgen uit over het feit dat GHB gaandeweg genormaliseerd 
is en gezien wordt als ‘gangbare recreatieve’ drug.  
Naar voren komt dat er in Weert een onderscheid gemaakt kan worden in drie groepen GHB-
gebruikers, namelijk recreatieve gebruikers, problematische gebruikers en personen die diep verslaafd 
zijn.  
Ketenpartners en ervaringswerkers is gevraagd aantallen bij deze groepen te noemen. Zij geven aan 
dat zij denken dat er ongeveer 200 tot 300 recreatieve, 50 problematische en 13 verslaafde GHB-
gebruikers in Weert zijn. Deze aantallen zijn onder andere gebaseerd op informatie van dealers en 
producenten die hebben laten weten hoeveel GHB zij per week produceren/ afgenomen wordt. Het 
betreft hier zachte cijfers dus deze moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Zie bijlage 4 voor een 
analyse van de ontwikkeling van recreatief gebruik naar een verslaving.13 
 
In de gesprekken worden een aantal mogelijke verklaringen genoemd voor de populariteit van GHB 
en de mogelijke toename in gebruik: 

 Beschikbaarheid: grondstoffen voor de vervaardiging van GHB zijn makkelijk te verkrijgen, het 
is goedkoop en makkelijk te maken. De beschikbaarheid en de lage prijs van het middel 
werken mogelijk drempelverlagend ten aanzien van gebruik; 

 Lage pakkans: GHB is mogelijk interessant omdat gebruik moeilijk te constateren is. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld alcohol of marihuana is GHB-gebruik niet te ruiken. Daarnaast is 
het voor gebruikers makkelijk mee te nemen, omdat het niet opvalt in bijvoorbeeld een flesje; 

 Sociale media: professionals geven aan dat GHB op sociale media gehypet wordt, waardoor 
het interessant lijkt om het middel te gebruiken. Hierdoor lijkt het aantrekkingskracht te 
hebben op (een nieuwe groep) gebruikers. 

 
 
 

2. 5 GHB-problematiek in de regio Midden Limburg 

Vanaf juni 2018 wordt GHB-problematiek voornamelijk gezien in Weert. Begin juli 2019 meldt de 
maatschappelijke opvang in Roermond echter dat zij nu ook geconfronteerd wordt met agressie en 
incidenten als gevolg van GHB-gebruik. Ook het Laurentius ziekenhuis te Roermond benadert op dat 
moment het Veiligheidshuis Midden-Limburg, nadat zij geconfronteerd wordt met GHB-problematiek. 
In Roermond loopt evenals in Weert een incident fataal af.  
Opvallend is dat ongeveer een jaar nadat de problematiek in Weert ontstond, dezelfde problematiek in 
Roermond ontstaat. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de problematiek zich van Brabant via 
Eindhoven verspreid heeft naar Weert. In de regio Brabant kampen gemeenten namelijk al langer met 
GHB-problematiek en zoals uit de landelijke cijfers (paragraaf 2.2) bleek is het aandeel GHB-

                                                           
13 Bijlage 4: analyse van fases in gebruik. 
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intoxicaties het hoogst in de regio Eindhoven. Er zijn dan ook sterke aanwijzingen dat GHB-
problematiek zich via Eindhoven en daarop Weert nu verder heeft verspreid in de regio Midden-
Limburg naar Roermond. Een mogelijke reden die ketenpartners hiervoor geven is de treinverbinding 
van Eindhoven, via Weert, naar Roermond. De dealers zouden via deze verbinding hun handel 
verspreiden. 

2. 6 Cijfers en registratie  

Uit gesprekken met lokale ketenpartners blijkt dat ‘harde cijfers’ over het totale aantal aan GHB 
gerelateerde incidenten in Weert niet voorhanden zijn. Dit komt doordat ketenpartners deze gegevens 
niet (kunnen) registreren.  

De politie registreert de incidenten als ‘overlast alcohol/ drugs’. Er kan vastgesteld worden dat er 
drugsgebruik in het spel is, soms ook specifiek welke drugs, maar GHB komt niet uit speekseltesten. 
GHB kan uit een bloedtest komen, maar dan moet het wel binnen een tijdsbestek van een aantal uren 
getest worden. En dat is een uitdaging, want de politie moet een goede grond hebben op basis 
waarvan zij bloed afnemen bij een persoon. Daarom spreekt de politie over een “vermoeden’’ van 
GHB- gebruik.  

De intensivist van het Sint Jans Gasthuis meldt in september 2018 dat de SEH en ICU vaker 
geconfronteerd worden met agressieve drugsgebruikers. In overleggen met het Sint Jans Gasthuis en 
ketenpartners wordt de meerwaarde van gegevensdeling over de aard en ernst van de intoxicatie en 
de geboden medische behandeling onderkend. Op dit moment is deze gegevensdeling echter niet 
mogelijk vanwege de privacywetgeving. Het Trimbos-instituut geeft aan dat hier nog geen oplossing 
voor gevonden is en op landelijk niveau een gesprek over moet plaatsvinden. 

Het Vincent van Gogh instituut heeft cijfers over het aantal personen die voor een GHB-verslaving bij 
verslavingszorg in behandeling zijn. Echter dit geeft geen volledig beeld over de absolute GHB-
problematiek in Weert. Immers kenmerkend voor personen met een GHB-verslaving is dat zij veelal 
zorg mijden. 
Bemoeizorg en de crisisdienst van METggz  houden niet bij in welke mate zij met GHB in aanraking 
komen. In de maand juni geeft de crisisdienst wel aan meerdere malen een persoon in de dienst te 
zien naar aanleiding van GHB-gebruik en agressie. Bemoeizorg en de crisisdienst krijgen de meeste 
meldingen over GHB-problematiek van de politie. 

Het Veiligheidshuis Midden Limburg krijgt eveneens de meldingen van politie. Om GHB-problematiek 
te kunnen monitoren heeft het meerwaarde als ook meldingen van bemoeizorg, crisisdienst en 
idealiter het ziekenhuis bij het veiligheidshuis gedaan worden. In bijlage 5 wordt schematisch 
weergegeven hoe het proces van melding bij GHB-problematiek momenteel verloopt en hoe dit eruit 
zou kunnen zien als alle meldingen centraal bij het Veiligheidshuis worden gedaan.14  

3 Huidig beleid en de zorgketen rondom GHB –problematiek in Weert 

3. 1 Wat is het huidige beleid in de gemeente Weert ten aanzien van GHB-problematiek? 

GHB-problematiek bevindt zich op het snijvlak van zorg, welzijn en veiligheid. Om deze reden is 
gekeken naar beleidsdocumenten van deze drie domeinen. Het betreft hier het Integraal 
Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal15, het Plan van 
Aanpak Personen met Verward Gedrag van de zeven Midden-Limburgse gemeenten16 en de 
Regiovisie bijzondere doelgroepen van de veertien Noord- en Midden Limburgse gemeenten17.  

                                                           
14  Bijlage 5: proces bij melding GHB overlast en incidenten en TOP-XD alle meldingen centraal bij het 
Veiligheidshuis. 
15 Lenders, G. (2019). Integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022. Weert: Gemeente Weert. 

16 Graef, M. de (2018). Plan van aanpak personen met verward gedrag. Weert: Gemeente Weert. 

17 Doek, S. (2017). Regiovisie bijzondere doelgroepen NML. Weert: Gemeente Weert. 



9 
 

In deze beleidsdocumenten worden ontwikkelingen en ambities omschreven die met het oog op GHB-
problematiek als volgt kunnen worden samengevat: 

- Maatschappelijke ontwikkelingen als het steeds langer thuis wonen en zelfredzaam zijn van 
kwetsbare inwoners, brengt risico’s met zich mee. Politiepersoneel komt regelmatig in contact 
met burgers met psychische en/of verslavingsproblemen die overlast en gevoelens van 
onveiligheid veroorzaken. Het gaat hier om personen met verward gedrag die overlast geven, 
hulpverlening nodig hebben of zich gevaarlijk of strafbaar gedragen; 

- Het Plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag beschrijft dat het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten willen dat er een betere opvang, zorg en ondersteuning komt 
voor personen met verward gedrag. De opdracht aan gemeenten is om, samen met lokaal 
samenwerkende partners, te komen tot een sluitende aanpak voor ondersteuning van 
personen met verward gedrag; 

- Het belang van preventie komt in alle drie de beleidsdocumenten naar voren. Onderkend 
wordt dat met investering aan de voorkant grotere problemen op het gebied van gezondheid 
en veiligheid aan de achterkant voorkomen kunnen worden. Dat heeft ook invloed op de 
zorgkosten; 

- Integraal samenwerken tussen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid is noodzakelijk; 
- een zo integraal mogelijke aanpak betekent regie, afstemming tussen betrokken partners en 

zorgdragen voor vervlechting van zorgwetten; 
- Een persoonsgerichte aanpak en het betrekken van de omgeving is belangrijk. 

Deze ontwikkelingen en ambities geven richting aan de aanpak van GHB-problematiek. Echter 
daarmee is nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe een sluitende aanpak voor deze specifieke 
doelgroep gerealiseerd kan worden. 

3. 2 Welke knelpunten ervaren ketenpartners die een rol en verantwoordelijkheid hebben in de aanpak 
van GHB-problematiek? 

Knelpunten in de ketenzorg, die eerder door Otte en anderen18 worden beschreven, komen ook naar 
voren in de gesprekken met de ketenpartners in Weert. Deze knelpunten kunnen aan de hand van de 
volgende thema’ s worden geordend: 

De gebruiker en zijn problematiek Ketenpartners omschrijven GHB-gebruikers als een doelgroep 
waarbij de omgang en hulpverlening moeizaam kan zijn. De beelden die GHB-gebruikers bij een 
crises vertonen kunnen heftig zijn. Na gebruik van GHB kunnen personen agressief, onaanspreekbaar 
en onbenaderbaar gedrag laten zien. Voorts bestaat bij een overdosis het risico dat GHB-gebruikers 
het bewustzijn verliezen (‘out gaan’) en vervolgens met onrust en agressie hieruit ontwaken. Ook bij 
onthouding en ontwenning van GHB komen agressie en agitatie voor. Dit kan problemen en overlast 
geven op straat en/of binnen het ziekenhuis, de inloopvoorziening, de instelling voor maatschappelijke 
opvang en/of beschermd wonen. GHB-gebruikers worden om dit gedrag geregeld door instanties 
‘buiten gezet’. De omgang wordt verder bemoeilijkt doordat veel GHB-gebruikers geen hulp willen. De 
ernst van de verslaving kan verder maken dat er tijdsdruk wordt ervaren. Als er niet op tijd wordt 
gehandeld, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden die levensbedreigend kunnen zijn. Deze 
somatische kant van de verslaving maakt het moeilijk om opvang voor GHB-gebruikers te realiseren. 
Ketenpartners kunnen of durven deze verantwoordelijkheid vaak niet aan. 

                                                           
18 Otte, R.A., Verbrugge, C.A.G., & Dijkstra, B.A.G. (2016). Aanbevelingen voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde 
problemen. Nijmegen: NISPA. Boekengilde Enschede. 
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Crisissituaties Tijdens een crisis, zoals bij intoxicatie, overdosis of GHB-onthoudingssyndroom, blijkt 
het soms lastig en kan het lang duren om een plek te vinden waar de GHB-gebruiker heen kan. 
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat: 

- Er onvoldoende gecommuniceerd wordt en er onduidelijkheid is over waar een GHB-gebruiker 
terecht kan en wie verantwoordelijk is; 

- Er sprake is van personeelstekort en/of een tekort aan crisisbedden; 
- De GGZ kampt met wachttijden; 
- Het Vincent van Gogh Instituut de enige instelling voor verslavingszorg in Limburg is die GHB-

verslaving behandelt. Zij heeft in de regio twee bedden, waar detoxificatie kan plaatsvinden.  
- Het onduidelijk is of de GGZ of Verslavingszorg het eerste aanspreekpunt dient te zijn bij een 

dubbeldiagnose; 
- Verantwoordelijkheden heen en weer worden geschoven. 

Reguliere zorgstructuur en samenwerking Vrijwel alle ketenpartners beschrijven dat GHB-
gebruikers moeilijk binnen de reguliere zorgstructuren geholpen kunnen worden. Zo komen zij vaak 
pas in aanmerking voor GGZ behandeling op het moment dat zij aan hun verslaving hebben gewerkt. 
Echter de Verslavingszorg gaat uit van motivatie en dat ontbreekt vaak bij de GHB-gebruiker. 
Bemoeizorg laat de GHB-gebruiker op den duur los, als blijkt dat die niets wil en het gebruik in stand 
houdt. Een kader vanuit justitie of zorg om over te kunnen gaan tot gedwongen behandeling ontbreekt 
omdat de GHB-gebruiker (nog) niet voldoet aan de gestelde criteria. Om begeleiding vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, is het nodig dat de GHB-gebruiker zelf een 
hulpvraag stelt. Dit gebeurt vaak niet. Binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn 
GHB-gebruikers vanwege agressief gedrag en de somatische risico’ s vaak niet hanteerbaar.  

Naast deze problemen geven ketenpartners aan dat samenwerking met betrekking tot GHB-
gebruikers zich veelal nog beperkt tot de overleg- en financieringsstructuur waarbinnen men zich 
bevindt. Doordat er geen aparte structuur voor GHB-problematiek is ingericht, is er niet altijd een 
goede aansluiting tussen signalering van problematiek, de behandeling hiervan en het vervolg daarop. 
Daardoor vallen er in trajecten telkens leegtes, waarin de cliënt (mogelijk) uit het oog wordt verloren. 
Doordat er geen aparte zorgstructuur voor GHB-problematiek is ingericht vallen GHB-gebruikers 
tussen wal en schip.  

3. 3 Welke mogelijke oplossingen voor deze knelpunten noemen zij? 

Ketenpartners geven unaniem aan dat er behoefte is aan een specifieke aanpak, waarbij 
verschillende disciplines de handen ineen slaan en afspraken en verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd. Dit ook waar het gaat om gegevensdeling. Daarnaast komt naar voren dat een stevige 
inzet van preventie en outreachende hulp noodzakelijk wordt geacht. Dit wil enerzijds zeggen dat er 
bemoeienis is met verslaafde GHB-gebruikers, op momenten dat deze hulp niet vanuit een reguliere 
structuur of kader geboden kan worden. Anderzijds dat er hulp ingezet wordt voor de groep 
recreatieve en problematische gebruikers. Dit met als doel om te voorkomen dat zij verder afglijden 
naar een diepe verslaving met alle gevolgen van dien. 
Factoren die ketenpartners benoemen met betrekking tot de capaciteiten van professionals in de 
omgang met deze doelgroep zijn in volgorde van belangrijkheid: 

- Proactief en doortastend kunnen optreden; 
- Een lange adem hebben en met ‘de poten in de klei’ staan; 
- Kunnen signaleren, lijnen uitzetten en ketenpartners met elkaar weten te verbinden; 
- Over de verschillende domeinen heen en niet gehinderd door eigen organisatiebelangen 

kunnen opereren.  
- Kennis van verslaving (in het bijzonder GHB), verslavingszorg, psychiatrie en motiverende 

gesprekstechnieken hebben. 
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) zet in op (preventieve) maatregelen die de gezondheid 
van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen en lijkt hier een rol en 
verantwoordelijkheid in te hebben. 
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4 De aanpak van GHB-problematiek in andere Nederlandse 
gemeenten 
In de afgelopen jaren hebben de gemeente Etten-Leur (Noord-Brabant) en Twenterand (Overijssel) 
ervaring op gedaan met het implementeren en uitvoeren van een casusgerichte GHB-aanpak. Deze 
aanpak wordt uitgevoerd door een casusoverleg, bestaande uit professionals van de gemeente, de 
politie en de instelling voor verslavingszorg. Het overleg komt hoogfrequent bij elkaar en levert per 
casus maatwerk. Waar nodig worden andere partijen aangeschoven voor specifieke expertise en 
mogelijkheden. De aanpak heeft er in deze gemeenten toe geleid dat het terugkerende patroon van 
behandeling, terugval en incidenten is doorbroken. Deze aanpak lijkt daarmee een mogelijk antwoord 
te bieden voor de aanpak van de problematiek in Weert. 
Op 2 september 2019 neemt Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
handreiking “Bezieling en bereikbaarheid: Samenwerken aan een leven zonder GHB” in ontvangst. 
Deze handreiking is geschreven op basis van de pilots in gemeente Etten-Leur en Twenterand en zal 
na publicatie door het Trimbos-instituut toegestuurd worden. Tevens vindt er op 6 september 2019 
een studiemiddag “Zomersessie GHB-aanpak op maat” plaats, waarin de aanpak voor GHB-
problematiek voor gemeenten gepresenteerd wordt. Gemeente Weert en de ketenpartners zullen 
hierbij aanwezig zijn. 

5 Conclusie en aanbevelingen 
In dit onderzoek stelden we de centrale vraag welke maatregelen er genomen moeten worden om de 
toename van GHB-problematiek in de gemeente Weert terug te dringen. 

 De belangrijkste maatregelen die naar voren komen zijn: 

1)Inzet van preventie en outreachende hulp om te voorkomen dat recreatieve- en problematische 
GHB-gebruikers afglijden naar een diepe GHB-verslaving. Duidelijk werd namelijk dat de groep 
personen die nu als verslaafde GHB-gebruiker in zicht komt eerst recreatief gebruiker van GHB lijkt te 
zijn geweest. Verder bleek dat het gebruik van GHB in het heden sneller door lijkt te ontwikkelen van 
recreatief gebruik naar verslaving dan enkele jaren terug. Voorts maken professionals zich zorgen 
over de populariteit van het middel onder jongeren en er is sprake van een jonge aanwas in de groep 
gebruikers in Weert. Het doel van deze preventie en outreachende hulp is signaleren, informeren, 
motiveren en waar nodig toe leiden naar zorg. Dit vraagt om een investering in mankracht en middelen 
van betrokken ketenpartners die een rol en verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van GHB-
problematiek. 

2)Implementatie van een casusgerichte sluitende GHB-aanpak. Deze aanpak wordt uitgevoerd door 
een casusoverleg, bestaande uit professionals van de gemeente, politie en verslavingszorg. Het 
overleg komt iedere vier weken bij elkaar en levert per casus maatwerk. Waar nodig worden andere 
partijen aangeschoven voor specifieke expertise en mogelijkheden. In onderlinge samenspraak 
worden afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid vastgelegd, zodat ketenpartners weten wat 
ze van elkaar kunnen verwachten. Met een volledig sluitend plan kan het terugkerende patroon van 
behandeling, terugval en incidenten doorbroken worden. Dat betekent dat hierin regie nodig is, om 
partijen met elkaar te verbinden en de verschillende stappen in een traject op elkaar aan te laten 
sluiten. Deze procesregie kan de gemeente Weert nemen.  

3)Een andere mogelijkheid is om het Veiligheidshuis Midden-Limburg in stelling te brengen als 
meldpunt GHB en dat zij tevens procesregie m.b.t. het casusoverleg voert. Voordeel hiervan is dat 
gegevens op deze wijze geregistreerd, gemonitord en gedeeld kunnen worden op basis van privacy- 
en samenwerkingsconvenanten van het Veiligheidshuis.  
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Om een aanpak te kunnen bepalen die het meest bijdraagt aan het te behalen resultaat, zijn de voor-
en nadelen van de alternatieve maatregelen geanalyseerd aan de hand van een scorekaart19: 

Alternatieven Kosten Bereik Veiligheid Effectiviteit Risico’s 
1 niets doen Kort: - - 

Lang: ++ 
 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

2 preventie en 
outreachende 
hulp 

Kort: ++ 
Lang: + - 
 

 
+ + 

 
+ - 

 
+ - 

 
+ - 

3 casusgerichte 
GHB-aanpak 
gemeente 
Weert voert 
procesregie 

Kort: + - 
Lang: + - 

 
+ - 

 
++ 

 
+ - 

 
+ - 

4 casusgerichte 
GHB-aanpak, 
meldpunt GHB 
en procesregie 
bij het 
Veiligheidshuis 
Midden-
Limburg 

Kort: + - 
Lang: + - 

+ - ++ + - + + 

5 mix van 2 en 
3 of 3 en 4 

Kort: ++ 
Lang: + - 

+ + + + ++ + + 

 

Kosten: op korte en lange termijn.  

Bereik: het gebied en het aantal personen dat met de maatregel wordt bereikt. 

Veiligheid: vermindering van incidenten en overlast. 

Effectiviteit: op het voorkomen van toename van GHB-problematiek in zijn geheel. 

Risico’s: hieronder wordt in deze analyse de afhankelijkheid van andere partijen bedoeld. 

Omdat het probleem zich niet beperkt tot onze gemeente is samenwerking met andere gemeenten en 
derde partijen noodzakelijk om het probleem effectief aan te pakken. Er zijn namelijk sterke 
aanwijzingen dat GHB-problematiek zich vanuit de regio Brabant (Eindhoven) via Weert verder 
verspreid in regio Midden-Limburg (Roermond).  

Een aanpak die bestaat uit zowel preventie en outreachende hulp, alsmede uit implementatie van een 
casusgerichte GHB-aanpak vanuit het Veiligheidshuis Midden-Limburg, lijkt het meest effectief om 
verdere toename van GHB-problematiek te voorkomen.  

 

                                                           
19 De scorekaart is een instrument dat beschreven is door Spaink, E. (2005). Gereedschap voor effectieve 
beleidsvorming: De papieren sparringpartner voor procesmatig werken aan beleid en uitvoering. Den Haag: SDU 
Uitgevers bv. 

 


