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• JAMA Psychiatry beschrijft 
dat de huidige 
heroïneverslaafde in de VS 
geen zwarte, arme 
gettobewoner is, maar veelal 
een witte, middle of upper 
class vrouw van middelbare 
leeftijd. Die verslaafd is 
geraakt door ... 
geneesmiddelen. Op recept. 
Opiaten welteverstaan." 
 





Iatrogene verslaving 

 
• “To date, few articles have alluded to 

iatrogenic addiction in the context of the 
current opioid epidemic.” 

Gillian A. Beauchamp, Erin L. Winstanley, Shawn A. Ryan, and Michael S. Lyons.  Moving Beyond Misuse and Diversion: 
The Urgent Need to Consider the Role of Iatrogenic Addiction in the Current Opioid Epidemic. American Journal of 
Public Health: November 2014, Vol. 104, No. 11, pp. 2023-2029.  
doi: 10.2105/AJPH.2014.302147  
 





Tilburgsche Courant, 29-05-1892 



Onzichtbaarheid Iatrogene Verslaving 

 
• Morfine 1800 – 1950 
 
• Professionalisering van de apotheker 

 
• Opkomst en bestrijding illegale handel 



Negentiende eeuw 



Opium 

• Beschikbaar voor hoge en lage klassen 
 

• Huis, tuin en keukenmiddel 
– Slapen 
– Kwaaltjes 
– Kinderen 

 
• Overdoseringen 

 
 



Medische professie in de 19e eeuw 
• Uiteenlopende medische sector 

– 15 medische beroepsgroepen (aderlaters, breukmeesters, 
homeopathen) 

– Meerdere verkoopadressen medicijnen (drogist, winkeliers, 
apotheek) 

– Apotheek en arts geen meerwaarde 
 

• Volksgeneeskunde: medicijnen zonder recept 
– Geheimmiddelen 
– Laudanum 

 
• Geen medisch concept voor verslaving, geen beroepsgroep, 

geen voorschriften 



1850 - 1900 



Nieuwe Medicijnen: Morfine 

 
• Wondermiddel 

– Sterker/schoner 
 

• Rijke gebruikers 
 

• Medisch symbool 
– Injectienaald 
– Wetenschappelijk onderzoek 
– Status 

 



1880 - 1940 



 





Professionalisering 

 
• Nieuwe medicijnen (morfine/heroïne/cocaïne) 

 
• Nieuwe wetgeving 

 
• Nieuwe beroepsgroepvorming 



In theorie 

• Wetgeving: Afzondering arts en apotheker van 
anderen (1865) 

 
– Opleiding (Wet op Hoger Onderwijs) 
– Verstrekking (Wet op geneesmiddelverstrekking) 

 

• Beroepsgroepen  
– Maatschappij Bevordering Geneeskunst / Pharmacie 
– PW en NTvG 

 

 
 

 
 



In de Praktijk 

• Slechte handhaving wet 
 

• Lijst C 
– Kleine hoeveelheden apotheek, grote 

hoeveelheden vrij verkrijgbaar 
– Geheimmiddelen 

 

• Publiek was niet overtuigd 



Gatekeeperschap 

• “het is zaak voor de volkshygiëne, dat 
geen tandenborstelverkooper allerlei 
medicinale stoffen veil houdt. Immers 
zoo’n man heeft chemisch niet de kennis 
die op zuiverheid, of zèlfs maar op 
identiteit te onderzoeken. En staat buiten 
het stolpje onzer hierarchische controle” 
 



Advertenties 



Strijd om publiek vertrouwen en 
morfine 



Gatekeepers 



Morfine en Vergiftiging 

 
• Vergiftigingszaken 

– Joniaux in Antwerpen 
 

• Overdoseringen 
– Zelfmoord 
– Intoxicaties 

 
• Gevaar wordt inzet publiek debat 



Beelden van vergiftiging 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 05-02-1895 



De apotheker als gatekeeper 

“Een belangrijke groothandel in geneesmiddelen, met 
deskundigen als directeuren, levert aan een winkelier, 
zonder eenige bevoegdheid, 1 kilogram zoutzure 
morphine, een zoo groote hoeveelheid dat de meeste 
deskundigen nog nooit bij elkander hebben gezien. De 
winkelier stelt op zijn beurt die hoeveelheid morphine, 
voldoende om 2500 personen om te brengen, ter hand 
aan een hen onbekend persoon. Het komt niet in zijn 
brein op een onderzoek in te stellen tot welk doel die 
verbazende hoeveelheid moet worden aangewend.” 
 



Goede tactiek? 

 
• Verantwoordelijkheid 

 
• Zichtbare distributieproblematiek 

 
• Blessing and Burden 

 



Rotterdamsch Nieuwsblad, 24-04-1883 



Vergiftiging in PW 

• “Het onlangs voorgevallene te Koningsbergen 
heeft aanleiding gegeven om niet alleen op het 
uitreiken van Hydrochloras morphini maar in het 
algemeen op vergissingen in de apotheek de 
aandacht te vestigen. Geen wonder, vergissingen 
in de apotheek; al hebben zij dan ook zeldzaam 
een doodelijken afloop, zijn hoogst onaangenaam 
en schokken het vertrouwen van het publiek.”  

 
‘Vergissingen in de Apotheek’, Pharmaceutisch 
Weekblad, 20, 3, 20 May 1883, 2. 

 



Verslaving 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 25-05-1899 



Franse vrouwen 

Leeuwarder Courant  Nieuwsblad, 08-05-1883 



Eugène Grasset, La Morphinomane, 1897 

 
 

– Parijse vrouwen 
 

– Decadentie 
 

– Individuele schade 
 

– Medisch handelen 

 
 

 



Verslaving, morfine en apothekers 

• Opkomst van verslaving een ‘burden’ 
 
– American Medical Association: onzorgvuldig handelen van 

arts en apotheker zorgt voor morfinisme 
 

– PW publiceert verhalen over valse recepten 
 

– Dissertatie in Nederland: twee in het ziekenhuis 
opgenomen morfinisten door medisch handelen 
 

 
 

 



Publieke reputatie 

• “Het blad [Figaro] dringt aan op strenge handhaving der 
desbetreffende wettelijke bepalingen tegen apothekers, 
die morphine verkoopen zonder een behoorlijk recept 
van een dokter.” 
 

• “Het is te betreuren, dat zulk een groot gedeelte van de 
[artsen], die het leven van anderen onder hun hoede 
hebben, de verleiding tot het misbruik van stoffen, die 
hen voor hun taak ongeschikt maken en die zoo 
gemakkelijk binnen hun bereik zijn, niet kunnen 
weerstaan” 



1890 – 1900: Overwerkten 

De Telegraaf, 13-12-1897 



1890 - 1900 

 
– Overwerkte mannen en vrouwen 

 
– Moderniteit 

 
– Individuele schade 

 
– Rol arts en apotheker 



“Volgens zijne waarnemingen heerscht de kwaal het meest 
in Hongarije en in Frankrijk; maar ook in Duitschland zijn 
hem in zijn praktijk gedurende de laatste vijf jaren niet 
minder dan 7000 gevallen bekend geworden, van welke 
meer dan 6000 in de ‘hoogste en voornaamste kringen’.  
 
“Dr. Emmerich valt die lijders, welke door een verstandige 
kuur voor het meerendeel genazen en nagenoeg allen 
ernstige lieden met een verantwoordelijke positie waren, 
niet hard. Zij hadden zich overwerkt en niet in zinnelijke 
genietingen hun zenuwgestel verzwakt.” 
 

1900 – 1920  
Medische en Niet-Medische Verslaving 



Behandeling: Medische Verslaving 



Niet-medische verslaving 

• “zinnelijke genietingen” 
 

• Gebruik buiten de arts en apotheek om 
 

• Neergezet als ongeneeslijk 



Diplomatie 1900 - 1914 

 
- Internationale conferenties: beperk 

handel tot medisch alleen 
 

- Schrikbeeld niet-medisch 
opiumgebruik uit Azië 
 

- Amerika belangrijke positie 
- Nationale problemen 
- Belang in China 

 
- Handelsbelangen 

 
- Akkoord 1912: vertrouwen 

gatekeeperschap medische praktijk 
 



1919 



Medische verslaving 

• Controle Staatstoezicht 
 

– Enquêtes artsen en apothekers 
– Laag aantal medisch verslaafden  
– Publiek vertrouwen! 

 

• Toename vertrouwen gatekeeperschap 
 



Beelden niet-medische verslaving: 
Nederland 

“een verspreiding in de wereld der prostitutie, zooals te 
Parijs en Berlijn, bestaat hier zelfs niet in zwakke 
aanvangen.  
 
Het pleit voor het bestaan van een restje solide 
burgerdeugd in het Hollandsche horizontaaltje, dat haar 
duiten liever in nieuwe kousen belegt dan in 
verslavingsvergiften.” 

De Telegraaf, 04-10-1922 



Beelden niet-medische verslaving:  
Parijs, Berlijn, Londen 

• Zij loopen nu bij honderden door de 
straten van de Europeesche hoofdsteden. 
Berlijn, Londen, en ook Parijs , met een 
klein pakje, dat de vergetelheid, de 
vreugdevolle verwoesting, het felle 
venijn inhoudt…… èèn gram slechts voor 
een twintig, dertigtal franken… 

De Telegraaf, 09-08-1922 



• Beschadigd door de oorlog, op zoek naar 
vermaak 
 

• Distributie via dealer 
 

• Individuele schade 
 

• Verdwijnen van de medische distributie uit 
beeldvorming 



Beelden niet-medische verslaving: 
Verenigde Staten 

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 05-02-1923 



Verenigde Staten 

• Hele maatschappij 
 

• Door drooglegging 
 

• Via drug dealers 
 

• Sociale schade door criminaliteit 
 

• Niet-medisch gebruik en handel aan sociale 
schade gekoppeld 
 
 



Handhaving Opiumwet (1919) 

• Slechte handhaving politie 
 

• Drie soorten handel 
– Legaal 
– Semilegaal 
– Illegaal 

 
 

 
 



Illegale handel en niet-medisch 
gebruik 

• Politie Rotterdam 
 

– Katendrecht 
• Chinese immigranten 
• Prostituees 

 
– Sirks Rapporten Den Haag 

 
– Nationale Centrale 

 
 



Aandacht kranten: Illegale Handel 



Aandacht kranten:  
semi-legale handel 

• Chemische Fabriek 
Naarden 
– Internationaal 

schandaal 
– 60 kg heroïne op schip 
– 3000 kg per jaar 

gesmokkeld 
 

• Semi-legale handel 
leidt aandacht af 
 



“Legale” handel 

 

• Politiebemoeienis in jaren ’30 
– Drugs zonder recept 
– Verslaafde artsen 
– Grote leveringen aan de apotheek 
– Hoger aantal verslaafden 

 

• Verder weinig gecontroleerd 



Medische verslaving 

• Aandacht publieke debat, conferenties en 
politie op niet-medisch gebruik en niet-
medische handel 
 

• Weinig aandacht voor medisch handelen  
– Lage cijfers verslaafden 
– Staatstoezicht kritiekloos en bewaken grenzen 
– Internationaal niet gereguleerd 

 



 
• Professionalisering en de strijd om het gatekeeperschap 

 
• Blessing and burden: Vergiftiging  verslaving 

 
• Verslavingsbeelden 

– Onderscheid medische – niet-medische verslaving 
– Individuele schade – sociale schade 

 
• Internationale en nationale controle lieten  medische 

handel ongemoeid 
 



Onzichtbaarheid iatrogene verslaving 
• Historische constructie 19e en begin 20e eeuw 

 
– Professionalisering medische beroepsgroep 

 
– Opkomst apotheker als gatekeeper 

 
– Beelden van niet-medische verslaving en handel 

 
– Internationale en nationale regulering 

 
– Controle niet-medische handel 

 
• Beeldvorming opiatenverslaving tot aan heden 
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