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Doelstellingen 

§  Bespreken van de meest voorkomende drugs of abuse 
§  Gebruik 

§  Effecten 

§  Kosten 

§  Gezondheidsproblemen 



Casus 1 

§  Zaterdagavond, dienst 

§  Buitenlandse toeriste, 23 jaar 

§  Gevonden buiten bewustzijn 



Casus 1 (vervolg) 

§  A: Bedreigd door bewustzijn, goed vrij te houden met stabiele zijligging 
§  B: VAG, AHF 8-10/minuut, Saturatie 92% 

§  C: P 60/min RR 90/60 

§  D: E1M1V1, pupillen 2.5mm +/+, glucose goed, geen meningisme 

§  E: Temp 36.5, geen huidafwijkingen 



Waar denkt u aan? 

§  Intoxicatie? 

§  Welke? 

§  Neurologie? 



Wat nu? 

§  Intuberen? 
§  Tox-screen? 

§  Waarop? 

§  Bloedgas? 

§  Ethanol / osmolaliteit? 

§  Antagoneren? 

§  Nalaxon? 

§  Flumazenil? 

§  Consult neurologie? 



Drugs of abuse 



Drugs of abuse 

Drugs zijn (illegale) psychoactieve stoffen die werken op het centraal 
zenuwstelsel en gebruikt worden vanwege hun stimulerende, verdovende of 
waarnemingsveranderende werking en die kunnen leiden tot verslaving. 

Indeling op basis van globaal effect: 

• Stimulerend    = upper 

• Verdovend    = downer 

• Hallucinogeen    = tripper 

 

 

PM: overlap 



Drugs gebruikt in uitgaanscircuit 

Veel: 
§  XTC 

§  Speed 

§  Cocaïne  

§  Energizers 

§  Alcohol 

§  GHB 

§  Cannabis 

 

 

 

Incidenteel: 
§  Ketamine 

§  2cb 

§  Paddo’s 

 

Nieuw / internet: 

§  Designerdrugs 

§  Research chemicals 



En verder… thuisgebruik 

§  Benzodiazepines 
§  Opiaten 

§  Heroïne 

§  Metylfenidaat (Ritalin) 

§  Anabole steroïden 



Verdovende middelen 
(“downers”) 



Downers 

Uitgaanscircuit 
§  Alcohol 

§  GHB 

Verslaving 
§  Benzodiazepines 

§  Opiaten 



GHB (gamma-hydroxy-boterzuur) 

Globaal effect:  
§  Lage dosering:  

fysiek (sexueel) stimulerend 

§  Hoge dosering:  
Verdovend (“nokkie gaan”) 

 

Manier van gebruik: 
§  Drinken 

 

 

 

 

Gewenste effecten: 
§  Toename opwinding  

§  Euforie 

 

 

Effectieve werkingsduur: 
§  1-3 uren 

 

Kosten: 
§  5 euro per buisje (5 ml) 



GHB 

Lichamelijke effecten: 
§  Bradycardie 

§  Bradypneu 

§  Wisselende bloeddruk, vaker hypotensie 

§  Hypothermie 

§  Miosis 

Geestelijke effecten: 
§  Trage reactie 

§  Desoriëntatie 

§  Coma 



GHB – risico’s 

§  Overdosering (smalle therapeutische breedte) 
§  Risico groter in combinatie met alcohol 

§  Uit onderzoek bij ratten blijkt dat bewusteloosheid en coma hersenenschade 
geeft  

§  Lichamelijk en geestelijk verslavend 

§  Overlijden  

§  primair (respiratoir falen)  

§  secundair (ongelukken) aan GHB 



GHB concentratie in urine 

§  6 uur na inname negatieve  
tox-screen urine 



GHB - acute behandeling 

§  ABCDE 
§  Zo nodig intubatie 

§  Geen antidotum 

§  Maagspoelen en actieve kool niet zinvol 

§  Verbetering snel, meestal < 4 uur  
Als de patiënt langer comateus blijft moet aan een andere oorzaak worden 
gedacht 



Benzodiazepines 

Globaal en gewenst effect:  
§  Verdovend 

§  Spierverslappend  

 

Manier van gebruik:  
§  Tablet, iv 

Effectieve werkingsduur:  
§  Afhankelijk van werkzame stof  



Benzodiazepines 

Lichamelijke effecten: 
§  Bradycardie 

§  Bradypneu 

§  Hypotensie 

§  Hypothermie 

 

 
 
 
 

Geestelijke effecten: 
§  Slaperigheid  

§  Afname angst 

§  Minder spanning 

§  Benzodiazepines zijn nauwelijks toxisch en vrijwel nooit levensbedreigend, 
uitgezonderd in combinatie met alcohol. 



Flumazenil bij geïntoxiceerde patiënten 

§  904 keer gegeven, 13 insulten (1.4%), 1 dode 

§  293 keer bij intoxicatie met pro-epileptogene medicatie,  
waarbij 8 insulten 

§  291/904 patiënten werden wakker 



Opiaten 

§  Heroïne 

§  Morfine 

§  Morfinomimetica 



Heroïne 

Globaal effect:  
§  Verdovend 

 

 
Manier van gebruik: 
§  Chinezen 

§  Intraveneus 

§  Roken 

 

 

 
Gewenste effecten: 
§  Euforie 

§  “Rush” 

 

Effectieve werkingsduur: 
§  1-3 uren 

 

Kosten: 
§  25-35 euro / gram 



Heroïne 

Lichamelijke effecten: 
§  Bradycardie 

§  Bradypneu tot ademhalingsdepressie 

§  Hypotensie 

§  Hypothermie 

§  Miosis 

 
 
 

Geestelijke effecten: 
§  Euforie  

§  Afname pijn, honger 

§  Ontspanning 



Heroïne – Risico’s 

§  Vervuiling 
§  Verslaving 

§  Afvallen 

§  Infectie(s) 

§  Levenstijl om verslaving te bekostigen 

§  Bij overdosering ademhalingsdepressie 

 

Behandeling 
§  Nalaxon, cave acute ontwenning (“Cold Turkey”) 



Terug naar de casus…. 

§  Intuberen? 
§  Tox-screen? 

§  Waarop? 

§  Bloedgas? 

§  Ethanol / osmolaliteit? 

§  Antagoneren? 

§  Nalaxon? 

§  Flumazenil? 

§  Consult neurologie? 



Casus 2 

§  Jongeman, 23 jaar 

§  Onwel tijdens “feestje” 



Casus 2 

§  A: vrij 
§  B: VAG, tachypnoeisch 24/minuut, saturatie 98% 

§  C: Pols 140/min, regulair RR190/110 

§  D: Grote pupillen, E4M6V4 

§  E: Temperatuur 38.5 



Waar denkt u aan? 

§  Intoxicatie? 

§  Waar mee? 

§  Infectie? 



Wat nu? 

§  Behandeling onrust? 

§  Behandeling bloeddruk? 

§  Behandeling temperatuur? 



Stimulantia = Upper 

Middelen die de werking in het centraal zenuwstelsel stimuleren 
§  Afname slaperigheid, toename energie 

§  Tachycardie 

§  Tachypnoe 

§  Hypertensie 

§  Vasoconstrictie 

§  Midriasis 

§  Onderdrukt het hongergevoel 

§  Versterkt het gevoel van welzijn 



Stimulantia 

§  XTC 
§  Speed 

§  Cocaïne 

§  Energizers 



XTC (MDMA (methyleendioxy-methamfetamine)  

Globaal effect:  
§  Stimulerend  

§  Waarnemingsveranderend  

 

Manier van gebruik:  
§  Pillen, MDMA poeder, vloeibaar  

Gewenste effecten:  
§  Toename energie  

§  Entactogeen  

 
Effectieve werkingsduur:  

§  4-6 uren  
 
Gedragskenmerken:  
§  Behoefte aan contact  

§  Openheid  

Kosten: 
§  3-5 euro / pil 

§  In clubs 10 euro / pil 



Vervuiling 



Speed (Amfetamine) 

Globaal effect:  
§  Stimulering  

 

 
Manier van gebruik:  
§  Poeder (snuiven/slikken)  

Gewenste effecten:  
§  Afname moeheidsgevoel  

§  Toename zelfvertrouwen  

Gedragskenmerken:  
§  Gejaagd, geagiteerd  

§  Hard voor zichzelf  

Effectieve werkingsduur:  
§  4-8 uren  

Kosten: 
§  2-20 euro per gram 

§  Gemiddeld 7 euro 



Cocaïne 

Globaal effect:  
§  Stimulering  

 

 

Manier van gebruik:  
§  Poeder (snuiven)  

Gewenste effecten:  
§  Afname moeheidsgevoel  

§  Toename zelfvertrouwen  

§  Snelle, hevige kick  

 

Gedragskenmerken:  
§  Gejaagdheid, agitatie  

§  Hard voor zichzelf  

 

Effectieve werkingsduur:  
§  30-45 minuten  

Kosten: 
§  50-60 euro / gram 

§  2,5 - 3 euro / lijntje 



Stimulantia – acute problemen 

Cardiovasculair: 
§  Hypertensie 

§  Tachycardie 

§  Thoracale pijnklachten 

§  Ritmestoornissen 

§  ECG afwijkingen 

§  Ischemie 

 

 

 
 
 

Neurologisch: 
§  Agitatie 

§  Mydriasis 

§  Zweten 

§  Hyperthermie 

§  Insulten  

§  Coma 

§  Agressie 

§  Angst / Paranoia 

§  Slaapstoornissen 

§  Oververmoeidheid 



Behandeling agitatie 

§  Benzodiazepines  
§  Diazepam 10 mg i.v., daarna 5-10 mg i.v. iedere 3-5min tot de agitatie 

onder controle is 

§  Lorazepam (0,05 mg/kg, veelal 2-4 mg) i.m. als er geen i.v.-toegang is, 
effect treedt dan na 10-20 min op) 

§  Midazolam perfusor (oplaaddosis over een periode van 5 min met 
0,03-0,3 mg/ kg, titreren tot gewenste sedatie; gevolgd door 0,03-0,2 mg/
kg per uur) 



Behandeling hypertensie 

Naast benzodiazepines 
§  1e keus fentolamine 

§  2e keus nitroprusside 

Géén β-blokkers als monotherapie i.v.m. uitlokken van hypertensie doordat de α-
receptor niet wordt geblokkeerd 



Behandeling pijn op de borst / ischemie 

Reguliere behandeling 
§  Zuurstof 

§  Aspirine / clopidogrel / prasugrel 

§  Heparine of LMWH 

§  Nitroglycerine, evt. verapamil of nifedipine 

§  Pijnstilling 

 

 

 

Met name bij cocaïnegebruik 



Behandeling hyperthermie 

§  Benzodiazepines 

Boven de 40 graden: 

§  Koel baden (20 ºC) met sponzen 

§  Voorkom onderdompeling ivm zweten 

§  Doeken kunnen vasoconstrictie geven 

§  Overwegen dantroleen 



Hallucinogeen 
“Trippers” 



Hallucinogeen = Trippers 

Middelen die zintuigen beïnvloeden (versterken of  verzwakken) en stemmingen 
en gedachten veranderen 

 

•Veranderde waarneming  

•Veranderde perceptie van tijd 



Trippers 

§  Cannabis 
§  Ketamine 

§  2cb 

§  Paddo's 



Trippers - Risico’s 

§  Angst 
§  Psychose 

§  Trigger voor hallucinaties bij gebruik van andere middelen  

§  “Bad trip” 

§  Verwondingen/ongelukken onder invloed  





Bronnen 

§  http://drugsforum.info/ 
§  http://www.unity.nl/ 

§  http://www.drugs-test.nl/ 

§  http://www.psychonaut.com/ 
§  http://www.jellinek.nl/ 

§  http://www.trimbos.nl/ 
§  http://www.vergiftigingen.info/ 

§  http://www.drugsinfoteam.nl/ 



Cannabis 

Globaal effect:  
§  Waarnemingsveranderend  

§  (Verdovend)  

 

Stofnaam:  
§  THC [tetrahydrocannabinol]  

 

 

Manier van gebruik:  
§  Roken (blowen)  

 

Gewenste effecten:  
§  Ontspanning, kalmering  

§  Anders voelen  

Gedragskenmerken:  
§  Traag reagerend  

§  Verminderde concentratie  

Effectieve werkingsduur:  
§  3-6 uren  



Cannabis – Risico’s 

§  Schadelijk voor de luchtwegen  
§  Negatieve invloed op psychische klachten  

§  Desinteresse in andere zaken / ontnemen van ambities (zorgeloosheid)  

§  Geestelijk verslavend  



Ketamine 

Globaal effect:  
§  Waarnemingsveranderend  

§  (Verdovend)  

 

Manier van gebruik:  
§  Voornamelijk poeder  

(slikken, snuiven)  

Gewenste effecten:  
§  Dromerig tot dissociatief  

 

Gedragskenmerken:  
§  Uiting van het anders beleven van 

zichzelf, anderen en omgeving  

§  Houterige bewegingen  

§  Verminderde concentratie  

 

Effectieve werkingsduur:  
§  –1-2 uren  

Kosten:  
§  25-50 euro / gram 



2cb 

Globaal effect:  
§  Lage dosis (5/10MG) 

euforisch/stimulerend  

§  Hoge dosering (>15MG) 
waarnemingsveranderend  

 

Stofnaam:  
§  4bromo-2,5dimethoxphenethylamine  

 

Manier van gebruik:  
§  Slikken, pillen  

 
Gewenste effecten:  
§  Dosis-afhankelijk, van euforisch tot 

sterk visuele effecten 

Gedragskenmerken:  
§  Uiting van het anders beleven van 

zichzelf, anderen en omgeving  
 

Effectieve werkingsduur:  
§  3–6 uren  

 



Paddo’s 

Globaal effect:  
§  Waarnemingsveranderend  

 

Stofnaam:  
§  Psilocybine/psilocine  

 

Manier van gebruik:  
§  Eten  

§  Drinken (thee)  

 

Effectieve werkingsduur:  
§  3-7 uren  

Gewenste effecten:  
§  Verscherping zintuigen  

§  Trippen  

 

Gedragskenmerken:  
§  Uiting van het anders beleven van 

zichzelf, anderen en omgeving  

 



Combinatiegebruik 



Risico’s van combinatie gebruik  

§  Effecten onvoorspelbaar  
§  Grotere kans op onbedoelde effecten  

§  Gevaarlijke combinaties  

§  Sommige middelen versterken elkaar (en zijn daardoor b.v. extra 
agressieopwekkend)  



Meest voorkomende combinaties 

Stimulerend & stimulerend  
(XTC en/of speed en/of cocaine en/of energizers) 

§  Toename stimulatie (cardiovasculair, hyperthermie) 

§  Afname entactogene werking  

 

Verdovend & verdovend  
(Alcohol en GHB) 

§  Hevige toename sedatie (ademhalingsdepressie, coma)  



Meest voorkomende combinaties 

Verdovend & stimulerend  
§  Alcohol en XTC: Ontremming  

§  Alcohol en cocaïne: Sterk verminderd gevoel van dronken zijn  

§  GHB en XTC: Verlaagd bewustzijn met grote prikkelbaarheid  

 

Verdovend & waarnemingbeïnvloedend  
§  Alcohol en cannabis en/of paddo’s: Controleverlies en gevoel/presentatie van 

ernstig ziek zijn  



§  Vragen? 



Kosten  

§  Bron: Jellinek  


