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Over (synthetische) 
opiaten, opiumhandelaren 

en iatrogene verslaving 



Moderne Opiaten Gebruik  

Vanaf 2000 is oxycodon het meest verstrekte geneesmiddel binnen de 
sterkwerkende opioïden 
 
Gemakkelijk in gebruik vergeleken met andere opiaten (1-2dd 1 tablet 
ipv injecties of pleisters) 
 
Veel promotie door fabrikant Purdue/Mundi Pharma (agressieve 
marketing VS en NL) 
 
Stijging opioïden gebruik door erkenning belang preventie 
postoperatieve chronische pijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Aantal gebruikers van 
oxycodon, fentanyl, morfine en 
buprenorfine van 2008 tot 2015.  
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Oude wijn in nieuwe zakken 





Aandacht voor morfine en oxycodon op de sociale media 
(2004-2016)  



Opium als panacee  

1600-1800 



De lange negentiende eeuw 
van opiaten en verslaving 



Belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen I  

 

• Bij de productie, distributie en handel 
in opiaten en andere drugs zien we 
ketenvorming door koloniale 
mogendheden die streven naar 
monopolies 

 
• Industriële massaproductie van 

zuivere stoffen en gestandaardiseerde 
producten  
 

• Verslaving wordt als medisch problem 
erkend en herkend 
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1806-1880 Alkaloïden-tijdperk 



De erkenning en herkenning van 
‘middelen’-gebruik als nieuw 

gezondheidsprobleem 



Belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen II 

Bij de consumptie van opiaten vinden 
drie belangrijke innovaties plaats: 
 
1. Nieuwe toedieningsvorm  
Injectiespuit   
 
2. Ontwikkeling massamedia en 
publieksreclame 
 
3. Vorming van stedelijke middenklasse 
met snel groeiende vraag naar 
pijnmedicatie 
 



De nieuwe mogelijkheden én 
nieuwe problemen van een nieuwe 

medische techniek 



Gouden handel in  
geheimmiddelen/ patentmiddelen 

= 
Gouden handel in opiaten 



Veralledaagsing van opiumgebruik 
mede o.i.v. industrialisering  

en de opkomst van de  
massaproductie van het  

‘kant-en-klaar’ eindproduct 



Gouden handel met een 
‘luchtje’ 

Begin twintigste eeuw is Nederland 
de grootste producent en handelaar 
in opium en cocaine met Engeland 
als goede tweede. 
 
De schatkisten van beide landen 
varen wel bij deze handel 
 
Opkomende grootmacht Amerika 
neemt het voortouw om deze 
monopolies te breken in de strijd 
tegen drugs.  



De medialisering van de 
morfineverslaafde als 

‘loser’ 
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