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Presentatievormen

1. Acute gewenste effecten van illegale drugs
2. Overdosis
3. Stereotypen en clichés  ivm gebruikers   

----->   high index  of suspicion
4. Klinische effecten van chronisch gebruik
5. Specifieke klinische presentaties



Voorafgaande beschouwingen (1)

•Inname van illegale drugs is niet sowieso 
problematisch.





Elon Musk rookt live jointje tijdens interview 
met Amerikaanse comedian



Antwerpse advocaat: "Dokters, professoren... ze 

staan allemaal in adresboekjes van drugsdealers“
VRT news, 26 mei 2017

"Als men drugsdealers oppakt, kom ik vaak tot de vaststelling

dat alle geledingen voorkomen in hun adresboekjes: van 

advocaten, dokters en professoren tot havenarbeiders en 

jong en oud." Advocaat Kris Luyckx kijkt dan ook niet op van 

de nieuwe cijfers die aantonen dat het aantal mensen dat 

hulp zoekt voor een cocaïneverslaving fors is toegenomen. 

Bij "De wereld vandaag" vertelde hij wat hij allemaal in de 

praktijk tegenkomt.



Voorafgaande beschouwingen (2)

•Inname van illegale drugs is niet sowieso 
problematisch.

•De legale status van het product correleert 
slecht met het risico op problematisch 
gebruik en de gezondheidseffecten.



Hoe gevaarlijk zijn illegale drugs?



WAAROM KRIJG JE HOOFDPIJN ALS JE JE 
DAGELIJKSE KOFFIE NIET DRINKT ?







Voorafgaande beschouwingen (3) 

• Inname van illegale drugs is niet sowieso 
problematisch.

•De legale status van het product correleert 
slecht met het risico op problematisch gebruik.

• Illegale status van product compromitteert 
datacollectie; idem voor schaamtegevoel rond 
misbruik van legale middelen.



•Oppeppende drugs of “uppers”: speed, cocaïne, 

caffeïne, ...

•Verdovende drugs of “downers”: alcohol, heroïne,

GHB, slaap- en kalmeringsmiddelen, ...

•Bewustzijnsveranderende drugs: cannabis,

LSD en andere tripmiddelen, ...

MAAR: meer en meer drugs met combinatie van effecten

Soorten (il)legale drugs    



Hoeveel verschillende drugs? 

• Ongeveer 250 “klassieke” illegale drugs, i.e. opgenomen in de 
VN-verdragen.

• Sinds 2008 zien we een enorme toename in het aantal Nieuwe 
Psychoactieve Stoffen (NPS). De afgelopen jaren werden een 
honderdtal nieuwe stoffen per jaar aangetroffen. In februari 
2018 waren er in Europa meer dan 600 NPS gesignaleerd. 
Alternatieve benamingen: legal highs, designer drugs, research 
chemicals en smart drugs.



Waarom hebben NPS wereldwijd succes? 

• Legaal alternatief 
MAAR: niet meer in België sinds KB van 26/9/2017 met opsomming  van groepen van psychoactieve 

stoffen zoals (amfetamines, cathinones, tryptamines, piperazines, synthetische cannabinoïden, en 
fentanyl). Hierdoor zijn niet alleen de bestaande NPS illegaal maar meteen ook alle nieuwe drugs die 
nog ontwikkeld worden binnen die groepen.

• Makkelijk aan te kopen via internet + goedkoop

• Gepromoot als veilig, gezond en onschadelijk alternatief (“ecodrugs”)

• Internet als informatiebron        ------>        nieuwsgierigheid bij 
“psychonauten”  en  “drug-omnivoren”





- Informatie door 
professionals

- Factsheets ivm 541 drugs
(dd 6 nov 2018)

- Harm reduction als doel



- “non-judgmental
information for healthier
and more balanced choices
about psychoactives”

- Informatie door 
professionals



- zeer gedetailleerde 
beschrijvingen van 
ervaringen door gebruikers



Waarom hebben NPS wereldwijd succes? 
*(behalve in België)

• Legaal alternatief 
MAAR: niet meer in België sinds KB van 26/9/2017 met opsomming  van groepen van psychoactieve 

stoffen zoals (amfetamines, cathinones, tryptamines, piperazines, synthetische cannabinoïden, en 
fentanyl). Hierdoor zijn niet alleen de bestaande NPS illegaal maar meteen ook alle nieuwe drugs die 
nog ontwikkeld worden binnen die groepen.

• Makkelijk aan te kopen via internet + goedkoop

• Gepromoot als veilig, gezond en onschadelijk alternatief 

• Nieuwsgierigheid bij “psychonauten”  en  “drug-omnivoren”

• (*) Ruime beschikbaarheid van “zuivere” en goedkope klassieke party 
drugs (cannabis, cocaïne en MDMA)







- Ethylfenidaat is een structuuranaloog van methylfenidaat (RILATINE).
- Mefedrone, MDPV, N-ethylhexedrone, 3-MMC, 4-MEC, 4-CMC en alfa-PVP maken deel uit van de cathinonen of 

“badzouten” , i.e. afgeleiden van khat/qat-plant (o.a. Ethiopië en Yemen).





- MDMA, PMMA, PMA, 3-FA, 5-APB… zijn structuuranalogen van amfetamine.
- Methylone, ethylone, mexedrone, … zijn cathinonen.



- Psilocybine wordt gevonden in paddestoelen (ook in Europa). 
- Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse drank op basis van 2 planten.
- Mescaline wordt gewonnen uit cactussen.



BLOTTERS

LSD (en andere hallucinogenen) is in 

meerdere vormen te verkrijgen. In 

Nederland (en waarschijnlijk ook in de 

rest van de wereld) is de meest 

bekende vorm van LSD 

zegeltjes/blotters. Deze zijn meestal 

rijkelijk versierd en makkelijk te 
herkennen.



- PCP (phencyclidine) of “angel dust” werd –zoals ketamine- ontwikkeld als een anestheticum



- De synthetische cannabinoïden tellen meerdere honderden varianten.
- In de regel zijn de ongewenste effecten minst uitgesproken bij cannabis



Diclazepam en pyrazolam behoren tot de  benzodiazepinen



Date rape drugs: alcohol, GHB en benzo’s



- Kratom wordt gewonnen uit de bladeren van een Aziatische boom.
- Fentanyl-analogen zijn tot honderden malen potenter dan heroïne.



Presentatievormen

1. Acute gewenste effecten van illegale drugs

------->  zeer zelden medische evaluatie

------->  detectie vooral via (hetero)anamnese 

2. Overdosis



OVERDOSIS
• “UPPERS”:  agitatie/agressie, mydriase, tachycardie, hypertensie,  

epileptische aanvallen, hyperthermie

------>  vooral benzo’s ; soms hydratatie en koeling

------>  beeld kan verward worden met abstinentie/delier

• “DOWNERS”: gedaald bewustzijn, ademhalingstilstand

------>  vooral vrije luchtweg en oxygenatie; naloxone bij opiaten

• “TRIPMIDDELEN”: psychotische reactie, agitatie/agressie

------>  vooral rustige omgeving en benzo’s

BELANGRIJKE DIFFERENTIAAL DIAGNOSE:  hypoglycemie

(ook: meningitis / encefalitis)



Dokters laten Georges (18) aan zijn lot over op festival: 
“Help me! Ik ben aan het sterven”
Het Nieuwsblad, 20/07/2018 

Het had een heerlijke tijd moeten worden voor de jongen uit 

Bristol. Maar nog voor hij zijn eerste pintje op het muziekfestival 

kon drinken, bleef hij overgeven en beven van de koude. In de 

medische post maakten de artsen zich geen zorgen. Ze gaven 

hem morfine en wuifden de klachten van zijn lage bloeddruk en 

hoge hartslag weg met een diagnose van “dehydratatie” en “een 

stressfactuur op de linkervoet”. Ook al werd de tiener steeds 

agressiever en onrustiger, niemand vond het nodig om hem naar 

het ziekenhuis te sturen.

Hij bleef in een ziekentent waar men dacht dat hij gewoon in 

slaap gevallen was. Niets bleek minder waar: de jongen was 

ondertussen weggegleden in een coma en kreeg een 

hartstilstand in de tent.

Toen de artsen dat zagen, stuurden ze hem toch nog snel met de 

ambulance naar het ziekenhuis. Maar alle hulp kwam te laat. Vijf 

dagen later stierf hij aan een hersenvliesontsteking.



Presentatievormen

1. Acute gewenste effecten van illegale drugs
2. Overdosis
3. Stereotypen en clichés  ivm gebruikers   

----->   high index  of suspicion
4. Klinische effecten van chronisch gebruik
5. Specifieke klinische presentaties



Wie gebruikt illegale drugs (1)? 

- Stereotypen: uitgangswereld, artistiek milieu, 

alternativo’s, jongeren, (ex-)gedetineerden, lagere 

sociale klasse, …



VAD  - Kwantitatief uitgaansonderzoek - 2015



Ook de drugsdealers op Tomorrowland
kwamen van heinde en verre
De Standaard, 30/07/2018

De federale politie heeft tijdens de 
twee weekends van Tomorrowland
63 drugdealers op heterdaad 
betrapt, afkomstig uit dertien 
verschillende landen. Ze zullen 
worden berecht tijdens speciale 
themazittingen.
De op heterdaad betrapte 
drugsdealers hebben de Britse, 
Nederlandse, Italiaanse, Deense, 
Canadese, Belgische, Roemeense, 
Australische, Israëlische, Duitse, 
Noorse, Zwitserse of Braziliaanse 
nationaliteit.



Politie vindt veel drugs bij razzia in discotheek
Het Nieuwsblad, 26/06/2013

HECHTEL-EKSEL - De politie hield tijdens de nacht van 

zaterdag op zondag een grootscheepse actie bij 

discotheek Diverso in Hechtel-Eksel. Alle aanwezigen 

ondergingen een grondige identiteitscontrole. De politie 

nam daarbij verboden producten en sommen geld in 

beslag.

‘We merkten de afgelopen maanden dat automobilisten die betrapt werden op drugsgebruik vaak van Diverso

kwamen’, zegt politiewoordvoerder Eric Cenens. ‘Ook personen met verboden middelen op zak verklaarden dat 

zij de drugs daar kochten. Vandaar de gecoördineerde actie.

Die bleek succesvol. De agenten namen cocaïne, GHB, xtc-tabletten, cannabis, speed en nog andere soorten 

drugs in beslag. Twee mannen met grote sommen geld op zak worden verdacht van dealen.

Van de 279 aanwezigen waren er dertig met sporen van drugs. Bijna een op vijf van de aanwezigen (51 klanten) 

waren bekend bij de politie vanwege drugsfeiten.



I LOVE TECHNO  2014 – 2015

• 56 000 feestvierders

• 487 patiënten verzorgd in medische post

• 160 cases wegens ethanol en/of illegale drugs, waarvan 53 naar ziekenhuis

• Toxicologie bij 106 patiënten

- ethanol   : 91%

- MDMA    : 34%

- cannabis : 30%

- cocaïne   :  7%

- andere    :  5%
(Calle et al, Prehosp Dis Med 2017)



Bedrijfsfeest met drugsdode was een geheime raveparty
Het Nieuwsblad, 12/06/2018

De twintiger uit Knokke-Heist die afgelopen 

weekend plots overleed in Ledegem was er niet 

als gast op een verjaardagsfeest of bedrijfsfeest 

zoals eerst werd beweerd. Mike V. stierf op een 

geheime raveparty die via internet werd 

georganiseerd en waar gretig drugs werden 

gebruikt.



Een op de drie gevangenen gebruikt drugs
De Standaard, 4 oktober 2018

Volgens onderzoek gebruikt 1 op 3 gedetineerden drugs. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Louis Favril van de 
vakgroep Criminologie van de Universiteit Gent. Hij 
bevroeg 1000 gedetineerden in 15 Vlaamse 
gevangenissen. Volgens deze resultaten is België geen 
uitzondering, ze sluiten nauw aan bij onderzoeken in 
het buitenland.
Er blijken geen grote verschillen te bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. Jongeren en 
wie een definitieve straf uitzit, zijn wel extra kwetsbaar. Tachtig procent van wie in de gevangenis drugs gebruikt, 
deed dat ook al buiten de muren. Daarom, zegt Favril, is een grondige screening van wie de gevangenis 
binnenkomt cruciaal.



Druggebruik en sociale klasse 

Een belangrijke nuance bij cijfers over gebruik en sociale klasse 
betreft het verschil tussen gebruik en problematisch gebruik dat tot 
behandeling leidt. 
Het verband van behandeling met sociale klasse is sterker dan dat 
van het gebruik met sociale klasse. 
Dat betekent dat wie in minder comfortabele omstandigheden leeft, 
bij gelijk gebruik, sneller in de problemen raakt en in behandeling 
gaat.



Wie gebruikt illegale drugs (2)? 

- Stereotypen: uitgangswereld, artistiek milieu,    

alternativo’s, jongeren, lagere sociale klasse, …

- Verhoogd risico bij psych(iatr)ische co-morbiditeit 

zoals ADHD, bipolaire stoornis, schizofrenie, 

langdurige stress



Wie gebruikt illegale drugs (3)? 

- Stereotypen: uitgangswereld, artistiek milieu, alternativo’s, …

- Verhoogd risico bij psych(iatr)ische co-morbiditeit

MAAR:   niemand kan 

a priori uitgesloten 

worden



Overlijden na gebruik van een poeder dat 

methoxyacetylfentanyl en cocaïne bevat (9/2/2018)

Het Belgian Early Warning System Drugs (BEWSD) van het Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) werd op de hoogte gebracht van een sterfgeval 

na consumptie van een poeder dat methoxyacetylfentanyl bevat. Het slachtoffer, een 

27-jarige man uit de regio Oost-Vlaanderen, werd thuis dood aangetroffen.

Het geconsumeerde poeder bevatte een grote hoeveelheid methoxyacetylfentanyl en 

een kleinere hoeveelheid cocaïne. Het is op dit moment onbekend waar of hoe het 

slachtoffer het poeder aankocht. Aangezien het slachtoffer niet bekend stond als 

opioïde- of druggebruiker, kan niet uitgesloten worden dat het poeder op straat als 

cocaïne werd verkocht.

------->    steeds parket verwittigen bij niet te verklaren overlijden



Opa gedroeg zich als een tiran en gaf te veel geld aan zijn 
minnares, dus draaiden ze een overdosis xtc in zijn pudding
Het Nieuwsblad, 23 maart 2018

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is het 

proces begonnen over de moord op de 89-jarige 

Robert Paridaens in 2013. Zijn schoonzoon, 

kleindochter en haar echtgenoot vergiftigden de 

tachtiger met een overdosis xtc, gemengd in een 

portie vanillepudding. 

De dood van Robert Paridaens werd eerst als een natuurlijk overlijden beschouwd maar in de maanden na het 

overlijden waren er aanhoudende geruchten dat er meer aan de hand was. Het parket Halle-Vilvoorde liet alsnog 

een autopsie uitvoeren. Daaruit bleek dat de tachtiger overleden was aan de gevolgen van een overdosis xtc.

De dosis xtc moet zeer hoog geweest zijn, zo verklaarde toxicoloog Jan Tytgat. “Deze concentratie zou voor 

iedereen fataal geweest zijn”, klonk het. “De man zal wel niet meteen na de inname overleden zijn, vermoedelijk 

is dat gebeurd binnen de twee uur nadien.”



Werknemers ongewild stoned door spacecake van jarige collega
Het Nieuwsblad, 8 november 2018

Met twee ziekenwagens en de MUG werd er uitgerukt 

naar de motorgarage Ludwig Motors in Sint Niklaas.

Enkele werknemers hadden de hulpdiensten opgebeld 

omdat ze zich onwel voelden. Zes mannen hadden 

gegeten van een cake die door één van hen was 

meegebracht om te trakteren voor zijn verjaardag.

Wat de arbeiders niet wisten was dat het niet om gewoon 

gebak ging. De cake bleek door de jarige thuis gemaakt te zijn met cannabisboter. Het gevolg was dat de 

werknemers die van het dessert gegeten hadden stoned werden en braakneigingen en hoofdpijn kregen. De man 

die de cake aan zijn collega’s voorgeschoteld had, zou toegegeven hebben dat hij drugs in de cake had verwerkt. 

Uiteindelijk werd er niemand meegenomen naar het ziekenhuis. De werknemers bleven in de garage tot wanneer 

de drugs was uitgewerkt. De arbeiders overwegen om klacht neer te leggen bij de politie tegen hun collega die 

hen de spacecake liet eten.



Enquêtes omtrent cannabis en 
andere illegale drugs

• Bij bevraging in 2016 van 5700 werknemers gaf 7,4% aan het afgelopen jaar ooit 
cannabis gebruikt te hebben. Met betrekking tot de andere illegale drugs was dat 
2,8%, waaronder cocaïne (1,4%), XTC (1,1%) en speed (0,6%). Zowel cannabis 
als de andere illegale drugs worden significant meer gebruikt door mannelijke 
werknemers, jonger dan 35 jaar, en door alleenstaanden.

• Ter vergelijking: in de nationale gezondheidsenquête van 2013 gaf 5% van de 
algemene bevolking van 15 tot 64 jaar aan de afgelopen 12 maanden cannabis
gebruikt te hebben, en 0,5% cocaïne, amfetamines en XTC. 3,5% van de 
respondenten gebruikte minstens 2 tot 4 keer per maand cannabis, en 2,4% 
minstens wekelijks, significant meer bij mannelijke werknemers onder de leeftijd 
van 25 jaar.



Productie bij BMW 40 minuten onderbroken door 

stomdronken en gedrogeerde werknemers
Het Nieuwsblad, 20 maart 2017

Twee werknemers zakten in elkaar 

naar het einde van hun shift toe in 

een fabriek in München, nadat ze 

overvloedig alcohol gedronken en 

synthetische cannabis gerookt 

hadden, aldus een woordvoerder 

van BMW.

Andere werknemers belden een 

ziekenwagen, waardoor de 

productie 40 minuten lang onderbroken werd. De financiële kost van het 

incident loopt volgens BMW in de vijf cijfers.

De woordvoerder bevestigde dat een van de betrokkenen ontslagen is en 

de andere overgeplaatst naar een andere locatie.



Presentatievormen

1. Acute gewenste effecten van illegale drugs
2. Overdosis
3. Stereotypen en clichés  ivm gebruikers   

----->   high index  of suspicion
4. Klinische effecten van chronisch gebruik
5. Specifieke klinische presentaties



Snelle fysieke aftakeling



Prikplaatsen  /  thromboflebitis / abcessen



“RED FLAGS” in werkomgeving of school

• Regelmatig te laat komen
• Veelvuldige afwezigheid of ziekte
• Foutieve beslissingen
• Afnemende prestaties
• Teruglopende kwaliteit van het werk
• Ongevallen
• Verslechteren van de intermenselijke relaties



Bijkomende (psychosociale) “RED FLAGS”

• een andere vriendenkring

• geen interesse meer in hobby's, werk, gezin of relaties

• sterke stemmingswisselingen (agressief, depressief, uitgelaten)

• geleidelijke karakterveranderingen (asociaal gedrag, 
achterdocht, jaloersheid, angsten, waanvoorstellingen)

• financiële problemen

• ontwijkend gedrag

CAVE:  niet sensitief en niet specifiek (vooral bij tieners) 



TOXICOLOGISCHE  SCREENING ?? 

• Gebruik kan aangetoond worden via bloed en speeksel (in acute fase), urine (ook 
dagen en weken later) en haar (ook maanden later).

• Urinaire screening is enkel beschikbaar voor klassieke partydrugs.

• Enkel via bloedanalyses is kwantitatief onderzoek mogelijk.

• Vooral bij chronisch gebruik is de relatie tussen klinische effect en concentratie 
beperkt.

• “Ervaren” gebruikers (gedetineerden, verslaafde artsen) selecteren producten in 
functie van detecteerbaarheid; synthetische cannabinoïden en fentanyl-analogen zijn 
enkel aantoonbaar in gespecialiseerde labo’s.

--------->  RELEVANTIE  VAAK  BEPERKT 
(voorbeelden: vermoeden van date rape en in verkeer)



Ontwenningstekenen per product

- Alcohol: zweten, tachycardie, slecht slapen, maaglast, nausea, onrust, angst, 
gespannen  - bij zwaar drinken: tremoren, epileptische aanvallen, delirium
- Tabak: onrust, slaap- en concentratieproblemen, maag- en darmklachten
- Cannabis: zweten, inslaapproblemen, nachtmerries, rillen, hoofdpijn, 

prikkelbaarheid, onrust, angst
- Cocaïne: sombere stemming, anhedonie, eetstoornissen, insomnia of 

slaperigheid  - bij langdurig gebruik kan depressie lang aanhouden
- Amfetamines: sombere stemming, angst, maagdarmstoornissen, tremoren
- MDMA: (zeer zelden) zoals bij amfetamines
- Heroïne: angst, onrust, klamme koude huid met kippenvel (“cold turkey”), 
mydriase, geeuwen, buikkrampen, braken, spierpijn, krampen in rug en benen, 
stijging van hartfrequentie, bloeddruk en temperatuur, (soms) hik 
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DRUGS (voornamelijk cocaïne)
EN DE CARDIOLOGISCHE PRAKTIJK

• URGENTIES :  - hypertensieve crisis ( eventueel met longoedeem, 
intracerebrale bloeding, aortadissectie)

- acuut coronair syndroom
- ritmestoornissen (tachy + brady)

• DIAGNOSTISCHE VRAAGSTUKKEN:
- endocarditis (vnl. tricuspidaalklep)
- hartfalen (ischemisch + niet-ischemisch)
- ischemisch hartlijden



Nederlandse cardioloog slaat alarm: 

'Veel hartproblemen door drugs'
HUMO, 17 oktober 2018

Bij een op de vier hartinfarcten 
onder volwassenen van 18 tot 
45 jaar is cocaïne in het spel. 
Nederlandse cardiologen luiden 
de noodklok over de effecten 
van drugsgebruik op het hart.





TvG 2017; 73: 1379-85



CANNABIS HYPEREMESIS SYNDROOM

- na langdurig cannabisgebruik
- cyclisch braken en epigastrische pijn
- pathofysiologie: onvoldoende uitgeklaard
- vaak verlichten klachten door warm bad/douche
- volledige onthouding is essentieel

TvG 2015; 71: 1506-9





- Urologische symptomen zoals continue aandrang, dysurie en frequente 
mictie komen veelvuldig voor.
- Urotheelschade en nierfunctiestoornissen kunnen optreden; de 
uitlokkende mechanismes zijn onvoldoende gekend.
- De enige juiste behandeling is het vroegtijdig staken van ketaminegebruik; 
daarnaast is ook symptomatische behandeling aangewezen.
- Bij onverklaarde urologische klachten moet ketaminegebruik specifiek 
bevraagd worden.



FLASHBACKS
• De enige drugs waarvan je flashbacks kunt krijgen zijn LSD en paddo’s.

• Een flashback is geen rechtstreeks effect van de drug, maar ontstaat 
doordat men in een situatie terecht komt die sterk doet denken aan 
wat gebeurde tijdens de trip (bijvoorbeeld een trip op het strand).

• Vermoeidheid, stress en cannabisgebruik kunnen een flashback 
triggeren.

• In de regel vermindert de intensiteit en de frequentie van de 
flashbacks.

• 15-25% van LSD-gebruikers krijgt te maken met flashbacks. In 5-10% 
worden de flashbacks als zeer beangstigend ervaren.

















Wie gebruikt illegale drugs? 

- Stereotypen: uitgangswereld, artistiek milieu, alternativo’s, 

jongeren, lagere sociale klasse, …

- Verhoogd risico bij psych(iatr)ische co-morbiditeit zoals ADHD,

bipolaire stoornis, schizofrenie, langdurige stress

MAAR:   niemand kan a priori uitgesloten worden


