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Totale schade: Maatschappelijk: Individueel:
01 Crack 5,04 2,41 2,63
02 Heroïne 4,83 2,3 2,53
03 Alcohol 4,52 2,36 2,16
04 Tabak 4,47 2,27 2,2
05 Cocaïne 3,99 1,93 2,06
06 Methamfetamine 3,73 1,67 2,06
07 Methadon 3,62 1,68 1,94
08 Amfetamine 3,48 1,64 1,84
09 GHB 2,85 1,32 1,53
10 Benzodiazepines 2,69 1,36 1,33
11 Cannabis 2,45 1,26 1,19
12 Buprenorfine 2,31 1,00 1,31
13 Ecstasy (MDMA) 2,09 1,03 1,06
14 Ketamine 1,89 0,82 1,07
15 Methylfenidaat (Ritalin) 1,54 0,69 0,85
16 Anabole steroïden (AAS) 1,45 0,67 0,78
17 Khat 1,18 0,52 0,66
18 LSD 1,11 0,46 0,65
19 Paddo's 0,71 0,31 0,40
    

Rapport in het kort: 
“Alcohol en tabak scoren hoog op de schaal van schadelijkheid voor de volksgezondheid en zijn daarmee 
relatief schadelijker dan veel andere soorten drugs. Dit blijkt uit een nieuwe risico-evaluatie van het RIVM, 
waarin 19 genotmiddelen zijn gerangschikt naar hun schadelijke karakter. Heroïne en crack blijken samen met 
alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn. Paddo's, LSD en khat scoren relatief laag op deze lijst. Het 
gebruik van cannabis en ecstasy valt in deze rangschikking op individueel niveau in de middencategorie, maar 
scoren vanwege de omvang van het gebruik hoger als je naar de schadelijkheid voor de gehele bevolking kijkt. 

De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn), hoe 
verslavend is het, en wat is de maatschappelijke schade. Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, 
verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de 
samenleving in zijn geheel. Bezien vanuit de gehele samenleving stijgt de schadelijkheid van deze middelen als  
ze veel worden gebruikt. De maatschappelijke schade gaat dan zwaarder wegen. 

De evaluatie is uitgevoerd door een panel van 19 experts, die de schadelijkheid beoordeelden op basis van hun 
eigen wetenschappelijke expertise en de beschikbare literatuur over de middelen. Deze onderzoekswijze is in 
Nederland voor het eerst op drugs en genotsmiddelen toegepast; internationaal gezien was het de tweede 
keer. De bevindingen van deze onderzoeken komen overeen. Dit RIVM-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van VWS.”

Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC): www.voc-nederland.org 


