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In minder dan een half uur…

• Bronnen over de drugsmarkt: 

– DIMS (chemische samenstelling van drugs op de markt)

– Rioolwateranalyse

– MDI (gezondheidsincidenten)

• Enkele voorbeelden 



38-7-2019

Stoffen in de binnenste ring 

zijn legaal

Indeling op effect:

het “Drugswiel”
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Klassieke drugs vs NPS

Nieuwe psychoactieve stoffen (Legal Highs, Designer drugs, 
food supplements):
• Drugs = “substances of abuse, either in a pure form or a 

preparation”.
• “klassieke” drugs / “controlled substances” = 

opsomming in UNODC conventies van 1961 en 1971
• NPS: niet in deze UNODC conventies opgesomd
• Synthetisch (???)

“NPS” heeft niks te maken met:
• Legale status van de stof
• Wanneer ontwikkeld
• Effect van de stof
• Gevaar van de stof
• Hoeveel de stof gebruikt wordt
• Etc.

UNODC = 

United Nations Drug Control Conventions



Bron: EMCDDA 2018

EWS: EMCDDA + Europol+ 30 EU landen

3 taken: 
• Early wanrning
• Risico beoordeling
• Controle maatregelen
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NPS meldingen (Early Warning System) 



DIMS: hoe werkt het testen?
https://vimeo.com/254496760

https://vimeo.com/254496760
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DIMS: aangeleverde samples 
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Ecstasy wordt sterker en sterker…

… en is nog nooit zo zuiver geweest.

Het risico zit in de sterkte, niet in 

vervuiling!



Ecstasy

2009 2019
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Ecstasy kost weinig: 
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Cocaine is duur …
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Cocaine versneden met levamisol
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Amfetamine = speed = ‘boerencoke’
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Rioolwateranalyse op drugs

“waste water analysis” 

Sinds 2011 in NL toegepast om gebruik illegale middelen op 
stadsniveau te schatten (Sewage Analysis CORE group/ SCORE)
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Rioolwateranalyse: het proces

1. Representatieve steekproef van ruw afvalwater 

2. Filtratie en aantal bewerkingen

3. Geconcentreerde samples gaan in hoge resolutie massaspectometer

4. Concentratie van de aanwezige (reststoffen van) drugs wordt 
berekend in de monsters …

5. …en gedeeld door aantal mensen dat door de rwzi wordt bediend

6. Dit geeft de dagelijkse hoeveelheid per 1000 personen (mg/day/ 
1000 persons)

7. Hoeveelheden die duiden op een dumping worden uit de data 
verwijderd.
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Rioolwateranalyse op drugs

• 20 EU lidstaten, 73 steden

• Voor NL: Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, plus aantal kleinere steden

• Gedurende 1 week in maart, elke dag zelfde tijdstip, in alle steden 
volgens dezelfde procedure

• Voor cocaine worden de metabolieten gemeten, de BE loads; voor de 
andere middelen de concentraties/ residue van de stof in het rioolwater

wel niet

Cocaine (benzoylecgonine) Cannabis (THC-COOH)

Amfetamine Heroine (6-monoacetylmorfine)

Methamfetamine

MDMA
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Rioolwateranalyse op drugs: resultaten EU-breed (2018)

• Benzoylecgonine:
• In west- en Zuid-Europa (België, NL, Spanje en UK) blijft cocaïnegebruik het 

hoogste. 

• In Oost-Europese steden heel laag, maar mogelijk sprake van lichte toename

• Amfetamine: grote verschillen tussen steden
• Hoogste spiegels in Nrd en Oost-Europa , veel lager in steden in Zd-Europa.

• Methamfetamine: traditioneel beperkt tot Tsjechië en Slovakije

• Rukt op in Duitsland, Spanje, Finland en Cyprus. 

• In rest van Europa verwaarloosbaar.

• MDMA: Hoogste spiegels in steden in België, Duitsland en NL.
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Rioolwateranalyse en drugs
Resultaten NL - cocaine

(1. Bristol, UK)
2. Amsterdam
…
19. Eindhoven (loads minder dan helft van Amsterdam)
20. Utrecht
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Rioolwateranalyse en drugs
Resultaten NL - methamfetamine

(1, 2, 3, … Oost-Duitsland, Tsjechië)
…
18. Amsterdam (wel forse stijging tov 2017!)
45. Eindhoven
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Rioolwateranalyse en drugs
Resultaten NL - amfetamine

…
9. Amsterdam (stijging tov 2017)
…
Eindhoven en Utrecht?? Wegens bevestigde lozingen van 
syntheseafval afkomstig uit de productie van amfetamine.
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Rioolwateranalyse en drugs
Resultaten NL - MDMA

1. Amsterdam
2. Utrecht
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Rioolwateranalyse en drugs
wat zeggen de NL resultaten?

• Resultaten gecorrigeerd voor lozingen, dus resultaten indicatief voor 
gebruik. Objectief (geen zelfrapportage). Real time monitoring. Snel.

• Methamfetamine: stijging Amsterdam, maar gebruik in algemene 
bevolking heel laag

• Cocaïne/ MDMA: redelijk in lijn met andere bronnen

• MDMA loads Amsterdam (daling) en Utrecht (stijging) lastig te duiden.

• Cocaïne, amfetamine, MDMA met name hoog in weekend, voor 
methamfetamine loads gelijkelijk over week verdeeld.

Nadelen: 

• geen informatie over aantal, type, motivatie gebruikers

• Analyse- en terugrekenmethoden nog niet volmaakt



Wat is de MDI?

Netwerk van medische diensten, peilstations: 

Afdeling SEH – ziekenhuizen / 

Ambulancediensten / Politieartsen / EHBO’s 

op grootschalige (dance) events (heel NL)

DOEL:

• Inzicht in aard en omvang drugsgerelateerde

gezondheidsincidenten

• Signaleren van trends

• Creëren van netwerk van medische 

instanties

• Informatie uitwisseling over trends drugs en 

incidenten

• Waarschuwingsfunctie bij acuut risico (i.s.m. 

DIMS)

Purmerend

Groningen

Enschede

Ede/Arnhem

Nijmegen

Eindhoven

Amsterdam

Rotterdam

Start deelname: 
2009
2010
2011



24

10 jaar MDI: 38.000 incidenten
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Ziekenhuizen
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Ambulances 
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EHBO posten
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Aandeel ecstasy intoxicaties, EHBO

Hart- en vaatproblemen 

Hyperthermie

Bewustzijnsdalingen

Kaakklem

Psychiatrische verschijnselen 

Watervergiftiging

Neurologische verschijnselen

Ecstasy op de EHBO



Zware hoofdpijn

Hypertensie

Hartproblemen: snelle of juist langzame 
pols

Hyperventileren, onrust

Duizelig, flauwvallen

Overgeven, misselijk

Coma, hersenbloeding

Aandeel 4-FA intoxicaties, EHBO

Verbod
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4-FA: het effect van wetgeving

“XTC-light”



Aandeel Ketamine intoxicaties

Flauwvallen, verminderd bewustzijn (vooral 

combi alcohol)

Vallen

Angst, onrust

Verwardheid, desoriëntatie

Braken, misselijk, onwel
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EHBO ambulance

Ketamine in opkomst



Lachgas

• Toename in gebruik

• Uniek effect: Kortdurende intense roes

• Neiging tot meer nemen regelmatig aanwezig

• Veel combigebruik (alcohol, drugs)

• Goed verkrijgbaar

• Goedkoop

• “Legaal”



Lachgas risico’s

Acuut:

• Zuurstoftekort (effecten op termijn bij herhaling?)

• Bad trip

• Duizelig

• Verwardheid

• Hoofdpijn

• MDI: anekdotisch, met name valincidenten

Langetermijn:

• vit B12 deficientie: myeloneuropathie, anemie

(mn bij veganisten en zwangeren)

• Verslaving (?)



Take home messages

• Klassieke drugs overheersen het straatbeeld; aanbod in 

NL heeft hoge kwaliteit en is “goed beschikbaar”

• De “groep” NPS is oneindig divers

• NPS zijn in NL vrijwel altijd “drug of choice”

• Alleen bij “slechte markt” (repressie) vervuiling van drugs

o 4-FA in 2018  4-FMA, n-ethylpentylone, etc.

• Veelgebruikte NPS hebben een uniek effect ten opzichte 

van klassieke drugs (4-FA, 2C-B, ketamine, etc.)

• Voor NPS zonder een positief subjectief effect t.o.v. 

klassieke drugs is geen markt

• Voor alle NPS geldt: gebruiker is eigen proefkonijn.



Updates over drugsmarkt (alleen voor zorgverleners):

drugsincidenten@trimbos.nl

mailto:drugsincidenten@trimbos.nl

