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Dit overzicht wordt gedurende het festivalseizoen iedere drie weken verstuurd naar de EHBO-organisaties die
deelnemen aan de MDI. Het geeft informatie over de laatste stand van zaken betreffende de drugsmarkten. Bij
algemene vragen kunt u contact opnemen met de MDI (nvanderputten@trimbos.nl) of met het DIMS
(dims@trimbos.nl). In dringende gevallen kunt u 24/7 telefonisch contact opnemen met het DIMS-bureau (tel:
06-51395407).

Ecstasy:
• Bevat zeer hoge doseringen MDMA. Ruim 50% van de ecstasy samples die in het 2e kwartaal van 2015
door het DIMS 1-bureau werden geanalyseerd bevatte > 140 mg MDMA. Minder dan 5% van de
samples bevatte < 70 mg MDMA.
• Er wordt doorlopend PMMA in ecstasy gevonden maar momenteel niet in zulke hoge doseringen als
enkele weken geleden. De regionale waarschuwingscampagne in Limburg (de regio waar toen veel
PMMA-pillen werden gevonden) m.b.t. hooggedoseerde PMMA tabletten is inmiddels beëindigd.
• Een lijst met ecstasy tabletten die ≥ 50 mg PMMA bevatten is te vinden op: www.drugs-test.nl
Cocaïne:
• Op dit moment bevat meer dan 80% van de samples levamisol (een anti-wormenmiddel uit de
diergeneeskunde). Het gemiddelde gehalte levamisol in de cocaïne schommelt rond de 10%.
• Frequente cocaïne gebruikers lopen door de blootstelling aan levamisol risico op cytopenie
(vermindering van het aantal bloedcellen) en levamisol-geïnduceerde vasculopathie (LIV). LIV zorgt
voor het afsterven van bloedvaten in de huid, in week weefsel (neus, wangen, oorschelp) en in
boteinden, wat uiteindelijk kan leiden tot verminking en amputatie.
Ketamine:
• Kan MXE / 4-MEC / deschloorketamine bevatten.
• MXE en deschloorketamine zorgen voor heftigere en langere effecten dan normale ketamine.
• 4-MEC heeft een stimulerende en entactogene werking.
• Er zijn signalen dat de ketamine-markt zich aan het herstellen is: 89% van de samples die de afgelopen
maand door het DIMS-bureau werden geanalyseerd bevatten daadwerkelijk ketamine.
4-Fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP):
• 4-fluoramfetamine is een populaire Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS). Ruim 6% van de samples die de
afgelopen maand bij het DIMS-bureau werden ingeleverd waren 4-FA samples.
• Bij 4-FA gezondheidsincidenten is er vaak sprake van combi-gebruik met ecstasy en/of alcohol. De
ernst van de incidenten is meestal licht, maar kan bij combi-gebruik ook matig of ernstig zijn.
• In online gekochte 4-FA samples wordt momenteel wel eens methoxetamine (MXE) gevonden. MXE
behoort net zoals bijvoorbeeld ketamine tot de groep dissociatieve drugs en heeft een geheel andere
(onverwachte) werking dan 4-FA. In een enkel 4-FA sample is α-PVP gevonden ( = een stimulerende
NPS die een opwindingsdelier kan veroorzaken).
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