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Programma
• Trends in middelengebruik

• Korte en lange termijn gevolgen

• Diverse middelen: cannabis en partydrugs
- XTC
- Speed
- Cocaïne
- 4-FA
- GHB
- cannabis
- 2C-B
- Paddo’s/truffels
- Ketamine
- (LSD)
- (Lachgas)



Trends in gebruik

De afgelopen jaren:
• Toename gebruik 4-FA/4-FMP
• Populariteit lachgas is gestegen
• Populariteit 2C-B is gestegen

• Géén Alfa-PVP (Flakka), of andere krokodillendrugs
• Zeer beperkt gebruik van methamfetamine



Wat zien we in de markt?

 XTC sterker dan ooit !!! 

 www.drugs-test.nl/ 

 De zuiverheid van de XTC-markt is hoog (90 % is XTC) 

 Gemiddeld 140-150mg (soms met hoge spreiding)

 Veel hoog gedoseerde pillen (+140mg)

 NPS worden soms verkocht als iets anders

Vaak wel zuiver

 Cocaïne en amfetamine meestal versneden

 Wiet is niet sterker geworden, sterkte is zelfs licht

gedaald



Gezondheidsincidenten

 Toename ernstige XTC incidenten: opwindingsdelier, 
watervergiftiging, oververhitting

 Toename ernstige 4-FA incidenten

 XTC doden: hoge dosis + combi, watervergiftiging,

PMMA, of door bestaande medische problemen

 4-FA doden: hersenbloeding

 Zeer lage hulpvraag (vaak bijmiddel)

 Géén lachgas doden



Ervaring onder invloed van een middel



Casus

• Patiënt volledig door het lint nadat hij paddo’s 
had gegeten. Dacht dat hij in hunger games zat. 
Was van balkon afgesprongen en moest door ct

• Wat te doen. Kwam geboeid met 5 man politie.

• Sedatie?

• 5 punt fixatie?



Casus

• Patiënt volledig door het lint nadat hij paddo’s 
had gegeten. Dacht dat hij in hunger games zat. 
Was van balkon afgesprongen en moest door ct

• Wat te doen. Kwam geboeid met 5 man politie.
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• 5 punt fixatie?



Casus NVIC

27 jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar werden gepresenteerd bij een 
ziekenhuis na het eten van kleine paddenstoelen (het bleek hier te gaan om 
de Psilocybe semilanceata). die in het gras groeiden. Een kwartier na het 
nuttigen van een handvol tot honderd rauwe paddenstoelen (gemiddeld 56 
per individu) of het drinken van het water waarin de paddenstoelen gekookt 
waren, ontstonden effecten. 
Symptomen waren duizeligheid, opwinding, angst en euforie. Verder 
kwamen mydriasis, hyperreflexie en tachycardie frequent voor. Sommigen 
waren motorisch onrustig, anderen apathisch. Verder traden psychische 
effecten op, waaronder een verstoord zelfbeeld, vervorming van de visuele 
prikkels met caleidoscopische beelden. Maagspoeling werd uitgevoerd bij 
12 patiënten en bij 5 werd braken opgewekt. Bij 1 patiënt werd 
chloorpromazine toegediend wegens visuele hallucinaties, bij een andere 
werd diazepam gegeven wegens een paniekaanval. Bij de helft van de 
patiënten waren de symptomen na 6 uur voorbij, en na 12 uur waren de 
symptomen bij vrijwel alle patiënten verdwenen. [ped]



Casus 

•In de avond belt de thuiszorg voor een verwarde, alleenwonende cliënte 
van 70 jaar:
Mevr. is erg onrustig, praat lichtelijk met dubbele tong en is verward. Ze 
voelt zich niet lekker. Wat te doen?
Ze heeft geen DM, geen koorts en verder geen neurologische uitval.
Tijdens het gesprek blijkt dat mevr. twee weken geleden geopereerd is en 
vandaag voor het eerst weer twee glaasjes jenever heeft gedronken. Dit 
doet ze al jaren en ze heeft er anders nooit last van.
I.o.m. de RA hebben we besloten het thuis aan te zien, met extra controles 
van de thuiszorg.



XTC

• Juridische status:

• Illegaal

• Manier van gebruik:

• Slikken (pil / kristal)

• Werkingsduur:

• Begint na 30 -45 minuten

• 3- 6 uur

• Blijft tot 72 uur in lichaam



XTC

• Effecten:

• Verliefd gevoel 

• Makkelijker contact met anderen

• Energiek gevoel, geen slaap of honger

• Verhoogde spierspanning

• Risico’s korte en lange termijn:

• Oververhitting

• Watervergiftiging

• Opwindingsdelier

• Dinsdagdip

• Hersenschade 

• Depressie en angst 



XTC

Wat kom je tegen?

• Overdosering

• Angst/paniek (bad trip)

• Serotoninesyndroom (i.c.m. medicijnen)

• Watervergiftiging

• Opwindingsdelier

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC

• Overdosering casus (bron: Vergiftigingen.info  NVIC)

Een 19-jarige vrouw heeft meerdere XTC tabletten

ingenomen, geschatte dosis: 8-10 mg/kg MDMA. ( = 600 mg!)  
Hierbij dronk ze meer dan 5 liter water. Gedurende 10 uur na 
inname raakte de vrouw lethargisch en traden agitatie 
(Glasgow coma schaal 9), gegeneraliseerde convulsies en 
rhabdomyolyse op, en was de lichaamstemperatuur 39,5 °C. 
Tevens was er sprake van hyponatriëmie (115 mmol/L) en was 
mild hersenoedeem waargenomen op een CT scan. 
Intraveneuze toediening van een fysiologische zoutoplossing 
(10 mL per uur gedurende 6 uur) resulteerde in herstel van de 
elektrolytenbalans. Na 6 dagen was de vrouw volledig hersteld.



XTC

• Overdosering casus (bron: Vergiftigingen.info     NVIC)

Een 18-jarige vrouw overleed na inname van 150 mg 
MDMA als gevolg van aritmieën en ventrikelfibrilleren. Bij 
autopsie werden geen onderliggende hartafwijkingen 
gevonden. De MDMA-plasmaconcentratie bedroeg 1,0 
mg/L. Een relatief lage dosis MDMA (150 mg) bleek in dit 
geval letaal. Een idiosyncratische reactie op MDMA werd 
echter niet uitgesloten. (hypersensitiviteit)



XTC wat kom je tegen?

Angst/paniek (bad trip)

• Doodsangst

• Controleverlies

• Lichamelijke equivalenten : palpitaties, droge mond, 
klamme handen, tintelingen, 
depersonalisatie/derealisatie

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



1. Hoeveel Nederlanders gebruikten in 2015 
minstens 1 x XTC?

A. 15.000

B. 100.000

C. 250.000

D. 500.000



Welk korte termijn effect past het minst bij 
XTC gebruik?

A. Hyponatriëmie (=watervergiftiging)

B. Hallucinaties

C. Hartinfarct

D. Hyperthermie 



Het percentage partydrugsgebruikers dat 
chronisch klachten houdt na abstinentie is 
ongeveer:

A. 0

B. 1

C. 4  

D. 10 
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Casus 1

Dhr. C.B, 21 jaar, student rechten Groningen.

G/ abstinent sinds ontstaan klachten, 8 x cannabis zonder complicaties, 4/7 
excessief alcohol en 3 keer XTC. 

Een week na het LG volgt een paniekaanval met klachten:

• zien van bewegende stippen op objecten waarop hij focust, continu.

• hinderlijke floaters

• nabeelden en nastrepen 

• depressiviteit ( moe, energieafname, somberheid, afname eetlust)

De klachten bestaan bij intake een half jaar, zijn dagelijks en continu, 

erger in het donker.



visual snow/sneeuwbeelden/oogruis/pixels



Floaters ( mouches volantes)



Floaters (mouches volantes)



Nabeelden/nastrepen (palinopsie)
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Casus 2
D.M, een 20 jarige vrouw, bezorgster van beroep na HAVO diploma, muzikant, klaagt over verergering van al 6

jaar lang bestaande klachten:

• Het zien van bewegende aan- en uitgaande witte of zwarte stippen, vooral op witte muren, en strepen daar waar op 
gefocust wordt

• halo’s om voorwerpen en soms flitsen 

• Een gevoel alsof ze continu op een schip zit

• Overgevoeligheid voor geluid 

• Ervaart haar handen als verder van haar lichaam. 

• Angstklachten

• Onwerkelijk gevoel, alsof ze naar een film kijkt



Halo’s
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Casus 2

Gebruiksanamnese:

• XTC van haar 13 e tot 14 e een half jaar 1/7  ;  1 of 2 avonden 1 tablet 

• Speed 10/52  met als exces een slaapdeprivatie van 3 dagen. 

• Cannabis op 12 e kortdurend met 1 x een bad trip en  2 x lifetime cocaïne. 

• Alcohol episodisch excessief



Gaarne aandacht voor twee syndromen

1. (Drug-induced) Depersonalisatiesyndroom (DPS)  en/of

2. HPPD: Hallucinogen Persisting Perception Disorder



De depersonalisatie derealisatiestoornis volgens de 
DSM 5 ; code 300.6 

A. De aanwezigheid van persisterende of recidiverende ervaringen van depersonalisatie, derealisatie, of beide.

Depersonalisatie: ervaringen van onwerkelijkheid, vervreemding, of alsof de betrokkene zichzelf van buitenaf 
waarneemt, met betrekking tot de eigen gedachten, gevoelens, gewaarwordingen, het eigen lichaam of de 
eigen handelingen (zoals perceptieveranderingen, een verstoord tijdgevoel, een onechte of afwezige 
zelfbeleving, emotionele en/of lichamelijke verdoofdheid).

Derealisatie: ervaringen van onwerkelijkheid of vervreemding met betrekking tot de omgeving (mensen of 
voorwerpen worden bijvoorbeeld ervaren als onecht, als in een droom, wazig, levenloos of visueel vervormd)

B. Gedurende de ervaring van depersonalisatie en derealisatie blijft het realiteitsbesef intact.

C. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige 
functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.

D. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug of 
medicatie) of aan een somatische aandoening (zoals convulsies).

E. De stoornis kan niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis, zoals schizofrenie, een 
paniekstoornis, een depressieve stoornis, een acute stressstoornis, een posttraumatische-stressstoornis of een 
andere dissociatieve stoornis.



HPPD (Hallucinogen Persisting Perception 
Disorder) Volgens de DSM V, code 292.89

A. De herbeleving, volgend op het staken van het gebruik van een hallucinogeen, van één of meer 
van de zintuiglijke symptomen die werden ervaren tijdens de intoxicatie door het hallucinogeen 
(bijvoorbeeld geometrische hallucinaties, foutieve percepties van beweging in de perifere 
gezichtsvelden, kleurflitsen, geïntensiveerde kleuren, reeksen van beelden van bewegende 
voorwerpen, positieve nabeelden of halo's rond voorwerpen, macropsie en micropsie).

B. De symptomen van criterium A veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in 
het sociaal of beroepsmatig functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.

C. De symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan een somatische aandoening 
(bijvoorbeeld anatomische laesies en infecties van de hersenen, visuele epilepsie), en kunnen niet 
beter worden verklaard door een andere psychische stoornis (zoals delirium, uitgebreide 
neurocognitieve stoornis, schizofrenie) of hypnopompe hallucinaties.





Beleid

1. Psycho-educatie : wat is DPS. Vragen beantwoorden. 

2. Meegeven van een weekagenda en de lijst algemene maatregelen 

3. Psychotherapie CGT  /  ACT mindfulness yoga PMT EMDR hypnotherapie 

4.   Medicamenteus
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Hersenschade XTC

Zwaar ecstasygebruik (>>50 tabletten gedurende leven) 
leidt vooral bij vrouwelijke gebruikers tot vermindering 
van de hoeveelheid serotonine transporters. (SERT) Dit 
lijkt wel omkeerbaar (ex-MDMA).

Reneman et al. 2001



Lange termijn gevolgen van partydrugs

1. De dinsdag dip ( XTC )

2. De verlengde dinsdag dip

3. Cognitieve stoornissen, slaap

4.   (Drug-induced) Depersonalisatiesyndroom (DPS) 

5.   HPPD: Hallucinogen Persisting Perception Disorder



XTC wat kom je tegen?

Serotoninesyndroom (i.c.m. medicijnen)
Een levensbedreigende toestand t.g.v. te hoog serotonine met verwardheid, 
insulten en oververhitting.

• cognitieve en gedragsveranderingen (verwardheid, opwinding, agitatie, 
rusteloosheid en angst)

• autonome verschijnselen (koorts, rillingen, zweten, 
maagdarmstoornissen, tachycardie, hypertensie) 

• neuromusculaire stoornissen (ataxie, hyperreflexie, tremor en 
myoclonus). 

De ernst van de effecten kan sterk variëren. Ernstige gevallen kunnen zeer 
snel fataal verlopen.

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?

• Geringe ernst:
zweten, rillen, hyperactiviteit, verwijde pupillen, nystagmus (snel heen- en 
weer bewegen van de ogen), verhoogde spierspanning in de kaken en 
versnelde hartslag.

• Hoge ernst:
agitatie, hyperthermie, verwardheid, diarree, spierstijfheid, spierspasmen 
en hyperreflexie (overactieve reflexen).

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?

Hyperthermie

Rhabdomyolyse kan plaatsvinden door hyperthermie, convulsies en 
overstimulatie van de spieren. Spierrigiditeit kan ontstaan vanwege MDMA-
geïnduceerde neuromusculaire stimulatie en kan vervolgens resulteren in 
de afbraak van spierweefsel. Door de afbraak van spierweefsel komt 
myoglobine vrij in het bloed. Dat geeft nierfunctiestoornissen, acidose en 
stollingsstoornissen (DIS).

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?

Watervergiftiging/ hyponatriëmie

MDMA gebruik kan resulteren in het syndroom van inadequate 
secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH), wat kan leiden tot 
hyponatriëmie. Kan verergeren door het overmatig drinken van 
water, wat frequent voorkomt bij MDMA gebruikers in verband met 
hyperthermie en transpiratie en kan uiteindelijk leiden tot 
cerebraal oedeem en convulsies

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?
Watervergiftiging/ hyponatriëmie

• Misselijk, niet lekker voelen, overgeven;

• Hoofdpijn;

• Vergeetachtigheid, verwarring;

• Verlaagd bewustzijn;

• Spierkrampen;

• Vermoeidheid en slaapneigingen

• Insult

• Delier

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?

HypoNa wordt globaal ingedeeld in:

<120mmol/l: ernstig, gevaarlijk, moeheid, verward, delirant, epilepsie, BWZ 

dalingen

120-125 mmol/l; matig ernstig, idem maar minder frequent epilepsie /BWZ 

daling

125-130 mmol/l, mild, relatief weinig klachten

>130 mmol/l, geen klachten



XTC wat kom je tegen?

Opwindingsdelier / Excited Delirium Syndroom

http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/forensische/richtlijn-
eds/

Personen met EDS (‘excited delirium syndroom’) vertonen een veranderde 
bewustzijnstoestand met een verminderde cognitie en perceptie, en ernstige psycho-
motorische agitatie. Klinisch gezien gaat het om een opwindingsdelier met autonome 
disregulatie, somatisch gekenmerkt door: 
· Tachypneu · Tachycardie · Hypertensie
· Hyperthermie · Metabole acidose · Rhabdomyolyse

EDS kan leiden tot plotselinge dood.

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



XTC wat kom je tegen?

Opwindingsdelier

Contactloosheid, bovennatuurlijke kracht, niet opgeven bij 
fixatie.

Ongevoeligheid voor pijn, continue activiteit, niet reageren 
op contact of interventies, snelle ademhaling, 
onvermoeibaarheid, naakt of ongepast gekleed gaan, hevig 
zweten, hete huid, aangetrokken door glas/vernielen van 
glas 

Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?
Wanneer insturen of conservatief behandelen?



Speed

• Juridische status:

• Illegaal

• Manier van gebruik:

• Slikken 

• Snuiven

• Werkingsduur:

• 4-8 uur effectief

• Tot 72 uur in het lichaam



Speed
• Gewenste effecten:

• Alert, actief, helder

• Eetlust verdwijnt

• Vermoeidheid verdwijnt

• Ontnuchterend 

• Risico’s korte en lange termijn: 

• Slechte huid

• Paranoia, wanen

• Rusteloosheid 

• Uitputting

• Gewichtsverlies



Speed
Casus intoxicatie

Het gebruik van amfetamine om de sportprestatie te verbeteren is 
reeds lang bekend. De gevaren die hieraan verbonden zijn, werden 
duidelijk na de dood van een 25-jarige wielrenner. Aan het einde van 
een zware wielerwedstrijd, met veel beklimmingen, collabeerde een 
ervaren wielren-amateur. De man werd vrijwel direct naar een 
ziekenhuis gebracht. Bij opname werd het volgende vastgesteld: 
lichaamstemperatuur , pols 140/minuut, bloeddruk 90/51 mm Hg. 
Ondanks intensieve behandeling, onder andere met ijspakkingen, 
stierf de patiënt vijf uur later. De wielrenner zou tijdens de wedstrijd 
105 mg amfetamine gebruikt hebben, waarvan minder dan 1 mg 
teruggevonden werd in de maag. Er werd geconcludeerd dat de 
combinatie van grote fysieke belasting, relatief hoge 
omgevingstemperatuur en amfetamine de dood had veroorzaakt.



Speed
Casus intoxicatie

• Body-packing

Een 28-jarige man had 20 condooms met (in totaal) amfetamine 
ingeslikt. Twee dagen later traden de volgende symptomen op: 
droge mond, toegenomen zweetproductie, tachycardie en 
agitatie. Een röntgenfoto bevestigde de aanwezigheid van 
verschillende pakketjes in de dikke darm. Met behulp van 
laparotomie en lavage van de dikke darm werden de pakketjes 
verwijderd. Drie verpakkingen bleken lekkage te vertonen. Uit 
toxicologisch onderzoek bleek dat deze lekkage een amfetamine-
intoxicatie had veroorzaakt met een plasmaconcentratie van 0,3 
mg/L. De patiënt herstelde volledig



Speed
Complicaties:

• Psychiatrisch: paranoia

• Internistisch: serotoninesyndroom  i.c.m. serotonerge middelen) en hyperthermie 
met rhabdomyolyse

• Cardiovasculair

• Cerebrovasculair

• Wat is echt gevaarlijk, of levensbedreigend?

• Wanneer insturen of conservatief behandelen?



Speed overdoseringSymptomen:

• Psychiatrisch: angst, agitatie, opwinding, verwardheid en motorische onrust 

HD: extreme achterdochtigheid of paranoïde psychose + hyperactiviteit> agressie

Visuele en tactiele hallucinaties komen veelvuldig voor. 

• Sympathische stimulering: mydriasis, ataxie, toegenomen zweetproductie en hyperthermie.  

Bruxisme, kaakklem, hyperreflexie, hartkloppingen, droge mond, tachypnoe, misselijkheid, braken 

en dehydratie. Convulsies. 

• Cardiovasculair: tachycardie, hypertensie en vaatspasmen . Myocardinfarct is zeldzaam. 

Aritmieën (supra)ventriculaire tachycardie. 

• Secundair aan agitatie, een toegenomen spieractiviteit (onder andere hypertonie, tremoren en

spiertrekkingen), rigiditeit en hyperthermie kunnen metabole acidose, rhabdomyolyse,

nierfunctiestoornissen en coagulopathie ontstaan. Coma .

• Fatale intoxicaties komen vrijwel uitsluitend voor bij onervaren amfetamine gebruikers.

Doodsoorzaken zijn cardiovasculaire-, cerebrovasculaire- of hypertermische complicaties.



Speed overdosering
NB:

Als na-ijl effect na amfetaminegebruik kunnen uitputting en slaap ("crash": slaapperiode van 24-48 uur),

gevolgd door eetbuien, buikpijn, myalgie, depressie, lethargie, angst en suïcidaal gedrag ontstaan.



Cocaïne

• Juridische status:

• Illegaal

• Manier van gebruik:

• Snuiven

• Roken

• Werkingsduur:

• Na een minuut, 30 – 45 minuten effectief

• Na 72 uur uit het lichaam



Cocaïne
• Gewenste effecten:

• Onderdrukking van vermoeidheid

• Alert, actief, zorgeloos en zelfverzekerd

• Ontnuchterend 

• Risico’s korte en lange termijn:

• Opgefokt, ruzie 

• Verslaving 

• Verandering in persoonlijkheid

• Uitputting van het lichaam

• Verslechterde hart- en vaatconditie

• Grotere kans op hartinfarct



Cocaïne

Wat kom je tegen?

• Combineren met alcohol

• Agressie

• Hartklachten (druk op de borst, pijn, kortademigheid)

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



Cocaïne

Overdosis met effecten op het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire 
systeem:

• euforie, opwinding, angst, agitatie, delier, hallucinaties, psychose, 

transpireren, hyperventilatie, motorische onrust, hyperthermie, en convulsies .

• Na stimulatie mogelijk depressie; hyperreflexie kan overgaan in hyporeflexie,  
met apnoe, coma en eventueel de dood dientengevolge.

• Cardiovasculair: vasoconstrictie, hypertensie, tachycardie, aritmieën, angina 
pectoris, acuut myocardinfarct, en hersenbloeding/infarct optreden. QT tijd 
verlenging -> torsades de pointes (TdP). Cyanose. 

• Voorts kunnen zich longoedeem, rhabdomyolyse, metabole acidose en nier- en 
leverfunctiestoornissen voordoen

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



4-FA

Info

• https://drugsinfoteam.nl/drugsinfo/research-chemicals/4-
fmp/

• http://www.unity.nl/drugs-abc/4-fa-4-fluoramfetamine: 

4-FA, ook wel 4-fluoramfetamine genoemd, is een nieuwe 
psychoactieve stof (NPS) die thuishoort in de groep 
fenylethylamines. Qua structuur is 4-FA nauw verwant aan speed. 

4-FA wordt ook wel 4-FMP genoemd , of:

4-F, 4-Flava, Flux, 4-Flo, Fifa of 4-fluor

http://www.unity.nl/drugs-abc/4-fa-4-fluoramfetamine


4-FA

• Juridische status:

• Sinds 2005 (legaal) op de markt en komt per 1-4-2017 
op lijst 1 van de opiumwet

• Manier van gebruik:

• Slikken 

• (Snuiven)

• Werkingsduur:

• 5-8 uur effectief

• Bij herdoseren wordt slapen lastig



4-FA
• Gewenste effecten:

• Tussen speed en XTC in 
• Euforisch + energie, maar niet ‘waus’

• Risico’s korte en lange termijn:

• Hersenbloeding
• Oververhitting
• Dinsdagdip (iets milder dan xtc)
• Niet kunnen slapen
• Hersenschade?
• Depressie en angst 

:



4-FA

• Overdosering

De schadelijke effecten van 4-FA zijn vergelijkbaar met die 
van amfetamine (overstimulatie) en MDMA (hyperthermie).

• Milde hoofdpijn die om kan slaan naar hevige hoofdpijn

• Nog veel onbekend

• NB langere inwerkingstijd 

• Toename van incidenten MDI: 6,8% van alle gemelde 
drugsincidenten.

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



4-FA

·Moeite met slapen
·Verminderd hongergevoel
·Spierspanning (onder andere in de kaken)
·Droge mond en tandenknarsen
·Zweten
·Slecht humeur in de dagen na gebruik
·Hartkloppingen
·Hoofdpijn
·Geheugenproblemen
·Vervelende hallucinaties

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



GHB

• Juridische status:

• Wet op geneesmiddelen en opiumwet 

• Manier van gebruik:

• Drinken (kleurloos drankje)

• Werkingsduur:

• 1-3 uur effectief

• Na 8 tot 12 uur is gebruik niet meer aantoonbaar



Verdovend GHB
• Gewenste effecten:

• Remmingen en angsten verdwijnen

• Versterkt seksueel gevoel

• Risico korte en lange termijn:

• Duizelig, omvallen

• Onbedwingbare slaap

• Bij overdosering: ‘coma’ 

• Kans lichamelijke verslaving bij langdurig excessief gebruik

• Gedrag en signalen:

• Ontremming, vooral op seksueel vlak

• Vermindert reactie- en beoordelingsvermogen



GHB

Wat kom je tegen?

• Combineren met alcohol

• Bewusteloosheid (ev. gevolgd door agressie)

• Drogeringen

• Insult

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



GHB

• Overdosering

Coma en ademhalingsdepressie komen regelmatig voor.   
Verder duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn, hallucinaties, 
amnesie, ataxie, hypothermie, bradycardie, daling cardiac
output, hypotensie, hypotonie, misselijkheid, braken en 
diarree. 

• Het klinisch verloop is meestal bifasisch, met initieel een 
stimulatie van het CZS gevolgd door sedatie.

• Het klinisch verloop van intoxicaties met GHB is over het 
algemeen snel: de meeste patiënten zijn binnen 1 tot 4 
uur weer bij bewustzijn en herstellen binnen 7 tot 8 uur 
vrijwel volledig.

•Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



GHB

• Overdosering

Overlijden van de patiënt is meestal het gevolg van 
luchtwegobstructie of ademhalingsdepressie en vindt over 
het algemeen plaats buiten een ziekenhuis-setting.

• Onthoudingsverschijnselen:

bij chronisch gebruik van GHB, GBL of 1,4-butaandiol kan 
lichamelijke afhankelijkheid ontstaan waarbij na het 
stoppen van gebruik onthoudingsverschijnselen optreden 
vergelijkbaar met die in geval van afhankelijkheid aan 
alcohol. NB onthoudingsdelier

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



GHB

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?

In de eerste fase van de herstelperiode (ongeveer de 
eerste 30 minuten na ontwaken) kunnen spiertrekkingen, 
kortdurende verwardheid en agitatie of agressief gedrag 
worden waargenomen.



Cannabis

• Juridische status:

• Lijst 2 opiumwet

• Gedoogd

• Manier van gebruik:

• Roken en eten (spacecake)

• Werkingsduur:

• 2-4 uur effect bij roken

• Na 1 tot 2 weken niet meer

aantoonbaar in het lichaam



Cannabis
• Gewenste effecten:

• Zintuigen en gevoel versterkt

• Ontspanning

• Lachkick, vreetkick

• Risico korte en lange termijn: 

• Angst en onrust / bad trip

• Verminderd reactie- en beoordelingsvermogen

• Verminderde concentratie en geheugen

• Gedrag en signalen:

• Sloom, apatisch

• Verminderde motivatie



Cannabis

Symptomatologie complicaties 

• psychotische en delirante toestandsbeelden hallucinaties en angstaanvallen. 
• tachycardie, bloeddrukwisselingen
• hyporeflexie, miosis of mydriasis tremoren met spierzwakte. 
• bronchodilatatie, droge mond, misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, 

urineretentie en hyperemie van de conjunctiva. 

Herstel treedt in het algemeen binnen 6-12 uur op of uiterlijk na 36 uur.

Echt gevaarlijk, of levensbedreigend?



Bewustzijnsveranderend
Paddo’s

Juridische status:
• Opiumwet lijst 1 en 2 

Manier van gebruik:
• Eten 

• Drinken (thee)

Werkingsduur:
• 3-7 uur effectief

• 24-48 uur voor het uit het lichaam is



Bewustzijnsveranderend
Paddo’s

Gewenste effecten
• Lachkick

• Trippen, hallucineren

• Verandering van beleving van tijd en ruimte

Risico korte en lange termijn
• Bad trip

• (Verkeers)ongelukken



Bewustzijnsveranderend
Paddo’s

Risico‘s

• Hallucinaties : visuele, auditieve en tactiele illusies 

• angst- en paniekaanvallen, agressiviteit, het idee dat 'men kan vliegen‘

• verwardheid, desoriëntatie en agitatie. 

• neurologische klachten: slaperigheid, ataxie, onwillekeurige bewegingen en 
paraesthesie.

• sympathicomimetische effecten: zoals mydriasis, tachycardie, hypertensie en 
hyperreflexie. 

• Maagdarmkanaal: misselijkheid, braken, buikkrampen en buikpijn.

• Meestal < 6 uur aanhoudend.



Bewustzijnsveranderend
2CB

• Pil/poeder

• Afhankelijk van dosis licht of zwaar trippen

• Effect binnen een uur, duurt 4 tot 6 uur

• Lijkt serotonine na te bootsen ( 5-HT2a partieel antagonist) 

• Trip makkelijker te sturen dan bij LSD

Gewenste effecten:

• Seksueel stimulerend

• Positieve, lacherige stemming

• Stimulerend

• Intensieve werking van zintuigen

• Sterke visuele hallucinaties bij hoge dosering



Bewustzijnsveranderend
2-CB

Ongewenste effecten

• Misselijk

• Ongemakkelijk gevoel

• Maag en darmproblemen

• Bad trip

• Heftige emoties

• Hogere lichaamstemperatuur

• Niet verslavend, kan wel gewenning ontstaan bij kort na elkaar gebruik

• Kan psychische en psychiatrische klachten verergeren



Bewustzijnsveranderend
Ketamine

• Narcosemiddel

• Poedervorm en vloeistof

• Wordt gesnoven

• Werkt binnen enkele minuten tot kwartier

• Effecten houden uur aan

• Kan gespoten worden

• Ook wel: keta, special k



Bewustzijnsveranderend
Ketamine

• Gewenste effecten:

Bij lage dosering werkt het opwekkend, lijkt op coke maar droomachtiger.

Bij hogere dosering werkt het psychedelisch, ‘bijnadood-ervaring’, K-hole

spuiten meer effect

wordt vaak gecombineerd met stimulerend middel

prettige roes, droomachtig

misselijkheid

verdoving

• Risico’s korte en lange termijn: 

• Verdoving, dus vallen etc.

• hersenbeschadiging

• Urologische klachten

• Bewusteloosheid

• Geestelijke afhankelijkheid



Lachgas

• roesmiddel

• met name op feestjes

• inademen via ballon

• effect na enkele seconden en dan zakt het weg



Lachgas

• Gewenste effecten:
• high, lacherig, vrolijk, warm gevoel

• soms hallucinerend

• Ongewenste effecten
• flauw vallen, misselijkheid

• bevriezing luchtwegen

• pijn wordt verdoofd

• hoofdpijn



Bewustzijnsveranderend
LSD

• Heftig tripmiddel

• Populair tijdens de flower power

• Papertrips, microdots en windowpanes
• Werkt sneller onder de tong

• Werkt 6 tot 8 uur met nawerking tot wel 24 uur



Bewustzijnsveranderend
LSD

• Gewenste effecten:

• Energiek

• Euforisch gevoel

• Snelle opeenvolging gedachten en gevoelens

• Religieuze of mystieke ervaringen

• Andere beleving van tijd

• Risico’s korte en lange termijn: 

• Trip is onvoorspelbaar

• Heftige paniek, doodsangst

• Acute psychose

• Misselijkheid

• moeilijk te doseren 



Nieuwe Psychoactieve Stoffen



Nieuwe Psychoactieve Stoffen

• Alexander Shulgin

• Variaties op bestaande drugs zoals MDMA, Ketamine, Psilocybine etc. 

• Andere namen: Designer Drugs, Research Chemicals, Legal Highs, Bath Salts, 
Luchtverfrisser, Plantenvoedsel

• Stoffen die sinds de XTC-crisis op de markt zijn gekomen

• ‘Not for human consumption’ om de wet te omzeilen



Nieuwe Psychoactieve Stoffen

• Niet of minder strafbaar (NL vs. Buitenland)

• Gemakkelijk en goed te verkrijgen

• Interesse in nieuwe effecten

• Betere werking dan het ‘gangbare’ middel, maar de meeste niet!

• 4-FA is een blijvertje



Nieuwe Psychoactieve Stoffen

6-APB 
(Benzo Fury)

Mephedrone
(Miauw Miauw)



4-FA



6-APB (Benzo Fury)



6-APB

• Bijnamen: Benzo Fury

• Sinds 2010 op de markt en werd gebruikt in 
‘Spuiten & Slikken’

• Net als XTC een upper, maar minder euforisch 
en duurt langer

• Werkt 4-8 uur, met na-effecten / kater 
volgende dag

• Oraal 50-200mg

• Misselijk, spierspanning, slaapproblemen, 
vermoeidheid



Mefedrone



Mefedrone
• Bijnamen: 4-MMC, Miauw Miauw, Bubble

• Sinds 2007 op de markt in Israel als legal high 
en verscheen niet veel later in NL.

• Zeer sterk stimulerend en euforisch zoals 
MDMA

• Werkt 2-5 uur

• Oraal 15-300mg, nasaal 5-125mg

• Heftig klachten, sterke craving, stijging temp, 
hartkloppingen, vernauwde bloedvaten, 
verkleuring ledematen, bruxisme 
(tandenknarsen), slaapproblemen.



Adressen & websites

•www.brijderjeugd.nl
•www.brijder.nl
•www.drugsinfoteam.nl
•www.unity.nl

Volg Drugsinfoteam op FaceBook en 
Brijder Jeugd op FaceBook en Twitter: @BrijderJeugd

http://www.brijderjeugd.nl/
http://www.brijder.nl/


Drank en drugs

Gerard Alderliefste


