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De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor deelnemers aangesloten op
het netwerk van de Monitor voor drugsincidenten en bevat vertrouwelijke gegevens. Het
is niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of
anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie.

GHB in Nederland
Een belangrijk fenomeen dat we de laatste tijd waarnemen is een toegenomen
populariteit van het middel GHB. De geluiden komen vooral uit de meer zuidelijke en
(noord)oostelijke regionen van Nederland. Ook de resultaten van onze pilot wijzen op
een relatief hoger percentage incidenten met GHB in de regio's Groningen, Nijmegen en
het Oosten van Nederland. Waarom de populariteit van GHB toeneemt is niet duidelijk,
mogelijk gaan mensen op zoek naar andere middelen in verband met de verslechterde
XTC en amfetamine markt. Wel wordt steeds meer duidelijk dat GHB een sterk
verslavend middel is. Het aantal hulpvragen bij instellingen voor verslavingszorg als
gevolg van GHB-verslaving lijkt de afgelopen tijd toegenomen. Meer informatie over GHB
kunt u vinden op onze website www.drugsincidenten.nl.

Resultaten januari t/m april 2009
In totaal zijn er van januari t/m april 2009 446 incidenten gemeld. Daarin zijn de
incidenten van de ambulance in de regio Amsterdam door technische problemen nog niet
verwerkt. Het betrof 118 incidenten met cannabis, 105 met XTC, 40 met cocaïne, 58 met
GHB, 7 met amfetamine, 18 met opiaten, 3 met paddo's, 1 met ketamine, 1 met LSD, 7
met een onbekende andere drug en 78 met een combinatie van middelen. Bij 55 procent
van de gevallen werden drugs gecombineerd met alcohol, in 45% van de gevallen was
dit onbekend of niet het geval.
Het aantal incidenten per instantie staat weergegeven in figuur 1. Veruit de meeste
drugsincidenten worden gezien in Amsterdam bij het OLVG en bij Educare en EMS, welke
de EHBO verzorgen bij vele grote dance-feesten en evenementen in Nederland.

Figuur 1: aantal incidenten per instantie in januari t/m april 2009
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Veruit de meeste drugsincidenten betreffen mannen (figuur 2) en in ruim 85 procent van
de gevallen gaat het om een lichte tot matige intoxicatie (figuur 3).

Figuur 2: man/vrouw verdeling

Figuur 3: mate van intoxicatie
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Bij het gebruik van een combinatie van middelen (25x), GHB (12x), of opiaten (8x)
komen ernstige incidenten relatief het meest voor (figuur 4). Geen van de incidenten
heeft tot een dodelijke afloop geleid. Er waren geen verdenkingen die dieper uitwerken
van een casus noodzakelijk maakte.
Uit deze eerste gegevens komt naar voren dat de gemelde drugsgerelateerde incidenten
verschillen tussen steden en tussen instanties. Een compleet beeld van aard en aantal
incidenten is gebaat bij participatie vanuit deze verschillende hoeken. De pilot maakt
tevens duidelijk dat deze gegevensverzameling een waardevolle aanvulling is op de
reeds bestaande bronnen.

Figuur 4: mate van intoxicatie per type drug
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Voortgang en resterend traject
De pilot loopt inmiddels vier maanden. Alle beoogde instanties doen mee, enkele zijn
alleen wat later dan januari ingestroomd. Dankzij uw inspanningen begint er nu een
goed beeld te ontstaan van de situatie. De pilot is gepland t/m juni van dit jaar. Op dit
moment wordt er met VWS overlegd over een voorlopig vervolg. Binnenkort zult u van
ons een vragenlijst ontvangen over o.a. de uitvoerbaarheid en werkbelasting van de
deelname van uw instantie aan deze pilot. Mede op basis van deze resultaten zullen wij
een rapport schrijven, waarop VWS definitief zal beslissen of en in welke vorm de
monitor voortgang zal krijgen. Over de resultaten van deze besprekingen wordt u tijdig
op de hoogte gebracht.

Marktontwikkeling recreatieve drugs in Nederland
De "vervuiling" van de XTC- en amfetaminemarkt waarover in de vorige nieuwsbrief
werd gerapporteerd wordt nog steeds gesignaleerd. Gebruikers die hun drugs laten
testen worden hiervan door de medewerkers bij de inzamelpunten (meestal instellingen
voor verslavingszorg) op de hoogte gesteld. Voor gebruikers heeft deze ontwikkeling tot
gevolg dat de effecten anders kunnen zijn dan verwacht.
Nog steeds bevat slechts 50% van de bij het DIMS ingeleverde XTC pillen de verwachte
werkzame stof MDMA. In de voorgaande jaren ('99-'07) was dit percentage ~90%. De
overige 50% procent van de pillen verkocht als XTC bevatten nu in de meeste gevallen
de stof mCPP en verder soms 2C-B, (meth)amfetamine of helemaal geen farmacologisch
actieve stof.
mCPP (meta-chloor-phenyl-piperazine) kan leiden tot hallucinaties, rusteloosheid,
transpiratie, oververhitting en mogelijk tot het zogenaamde serotoninesyndroom, dat
kan optreden bij het (gecombineerd) gebruik van middelen die de hoeveelheid
serotonine in de synaps verhogen (zoals XTC en antidepressiva). Daarnaast wordt door

veel gebruikers misselijkheid gerapporteerd. Geeft een patiënt dus aan XTC geslikt te
hebben, maar ervaart hij daarnaast onverwachte (bij)effecten, dan is de kans erg groot
dat hij geen MDMA heeft genomen, maar mCPP.
Speedpoeders bevatten minder amfetamine dan voorheen. Ongeveer 10% van de
poeders bevat momenteel de stof 4-fluoramfetamine. Dit is net als amfetamine een
stimulerend middel, maar is minder potent en heeft daarnaast een licht serotonerge
werking.

Marktontwikkeling recreatieve drugs in het buitenland
Spice: In Duitsland en andere Europese landen, Canada en Nieuw-Zeeland is er nog
steeds veel ophef rondom de drug Spice. Het is een mix van kruiden die gerookt wordt
vanwege hun cannabis-achtige effect. Ook Spice is tot op heden niet op de Nederlandse
markt aangetroffen.
Voor meer informatie over deze stof: www.drugsincidenten.nl

Informatie
Wilt u meer informatie over de drugsmarkt of de drugsgerelateerde
gezondheidsincidenten, dan kunt te allen tijde per mail (nvogels@trimbos.nl) of telefoon
(030-2959305) contact opnemen.

