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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 (LWijers@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:
• Ecstasy tabletten bevatten nog steeds hoge doseringen MDMA.
• Ook wordt er nog steeds PMMA in ecstasy gevonden. Een lijst met ecstasy tabletten die ≥ 50 mg
PMMA bevatten is te vinden op: www.drugs-test.nl.
Amfetamine:
• De meeste poeders die werden gekocht als speed/amfetamine in de eerste helft van 2015 bevatten
deze stof ook. Het gehalte amfetamine in deze poeders was gemiddeld 46%. Ongeveer de helft van
alle amfetaminepoeders bevatte ook cafeïne als versnijdingsmiddel.
• Verder komen er nauwelijks versnijdingen voor in amfetaminepoeders. In minder dan 2% van de
poeders zat ook de stof 4-methylamfetamine, een stof met enkele onvoorspelbare neveneffecten.
Maar dit was meestal in zeer lage concentraties. De overige versnijdingen kwamen nog minder
frequent voor.
• Amfetaminepoeders worden regelmatig vochtig ingeleverd, de concentratie van deze poeders is
echter niet anders dan de droge poeders en ook zitten er geen onverwachte stoffen in, iets dat vaak
wel wordt gedacht door de gebruikers.
Cocaïne:
• Veel cocaïne samples bevatten nog steeds het versnijdingsmiddel levamisol (een anti-wormenmiddel).
Het gemiddelde gehalte levamisol in deze samples schommelt rond de 10%.
• Frequente blootstelling aan levamisol geeft een risico op cytopenie (vermindering van het aantal witte
bloedcellen) en levamisolgeïnduceerde 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.
Overig:
• 4-fluoramfetamine (4-FA, 4-FMP) blijft een populaire Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS). In enkele 4-FA
samples is α-PVP gevonden. Dit is een stimulerende NPS die een opwindingsdelier kan veroorzaken. In
online gekochte 4-FA samples komt wel eens methoxetamine (MXE) voor. MXE behoort tot de groep
dissociatieve drugs en heeft een geheel andere (onverwachte) werking dan 4-FA.
• Lachgas wordt vanwege de psychedelische effecten steeds vaker als partydrug gebruikt, meestal via
een met gas gevulde ballon. Bij in- en uitademen in de ballon kan tijdelijk een zuurstoftekort ontstaan,
waardoor misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid kunnen optreden. Meer informatie over lachgas is te
lezen in deze Factsheet.

