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Het belang van de keten!



Utrecht, 23 augustus 2013. De afgelopen week is er bij het Drugs

Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) tweemaal een als XTC verkochte 

tablet ingeleverd, waarin hoge doseringen van de gevaarlijke stof PMMA 

zijn aangetroffen. 
De afgelopen w

eken zijn er bij het Drugs Inform
atie 

M
onitoring Systeem

 (DIM
S) verschillende poeders 

ingeleverd die verkocht zijn als M
DM

A en ketam
ine, 

m
aar uitsluitend de gevaarlijke stof PM

M
A (para-

M
ethoxym

etham
phetam

ine) bleken te bevatten. De 

m
onsters zijn verspreid over het land ingeleverd 

Begin januari 2013 is er bij het Drugs Informatie 

Monitoring Systeem (DIMS) een als ecstasy 

verkochte tablet ingeleverd die 308 milligram 

MDMA bevat. Dit is een uitzonderlijk hoge 

dosering. Het gaat om een witte tablet met een 

doodshoofdvorm logo. 

Gezondheidsincidenten rond drugsgebruik

Drugs worden regelmatig in verband gebracht met ernstige gezondheidsverstoringen zoals

vergiftigingen of ongelukken. Maar hoe vaak komen (ernstige) incidenten met bijvoorbeeld

ecstasy, GHB of paddo’s eigenlijk voor? Daarop geeft de Monitor DrugsIncidenten (MDI) zicht.

Met deze monitor houdt het Trimbos-instituut sinds 2009 actuele gegevens bij over aard en

omvang van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. De monitor wordt uitgevoerd

in opdracht van de minister van VWS en is een aanvulling op het Drugs Informatie en

Monitoring Systeem (DIMS), een landelijk netwerk dat de samenstelling van drugs volgt



Grafiek: Toename aandeel matige en ernstige intoxicaties 

(alle incidenten met verschillende drugs samen).

Bron: Trimbos MDI



Grafiek: Verdeling drugs per jaar, aandeel incidenten met alleen xtc 

afgelopen jaren gestegen.

Bron: Trimbos MDI



2012:
•3 xtc + amfetamine. Persoon met opwindingsdelier.

•1 xtc + amf + ghb. Melding via Meldkamer om 04.33 uur, ALS team troffen een

persoon aan met opwindingsdelier. 

•3 xtc. Persoon met forse opwinding. 

•0,5 xtc. Aangetroffen niet coöperatief 

•1 XTC, Persoon met opwindingsdelier, 

•Cocaïne intoxicatie, opwinding

•1 xtc. Hartkloppingen, krampen zweten angstig gedesoriënteerd opwinding, 

Temp > 40C spierspanning ++

2013:
•1 xtc + ghb opwindingsdelier.

•1 xtc acute opwindingdelier.

•1 xtc + amf Temp 40.8, acute opwindingsdelier, Poolse toerist.



Zien we, 

herkennen we,

en weten we

alles?



Doden door drugs op dancefestival

De laatste dag van het dancefestival Electric Zoo in New York is afgelast. De 

organisatie heeft dat besluit genom
en nadat er tijdens de eerste twee dagen van 

het festival twee feestgangers zijn doodgegaan aan verm
oedelijk een overdosis 

drugs.

Dode Lowlands door x
tc

AMSTERDAM
-

De m
an die afgelopen weekend overle

ed na 

een bezoek aan m
uziekfestiv

al Lowlands, 

blijk
t te

 zijn
 gestorven aan de gevolgen van 

xtc-gebruik. 18 jarige jongen overleden bij Beatstad Den Haag

De dood van Ihsan is een waarschuwing voor de 

Nederlandse ... dat hier spraken is geweest van een 

niet herkend zgn "opwindingsdelier"

De deskundige Das acht een opwindingsdelier 

zeker mogelijk. 

Niet alleen het gebruik van cocaïne, maar ook 

het gebruik van andere verdovende middelen, 

zoals speed en amfetamine, kan leiden tot een 

opwindingsdelier.

Dode (34) op dancefestival Amsterdam

AMSTERDAM -



ma 09 sep 2013, 17:37

Dode (34) op dancefestival Amsterdam

AMSTERDAM -

Een 34-jarige bezoeker van het Amsterdamse Magneetfestival op IJburg is 

zaterdagnacht overleden. De man was vermoedelijk onder invloed van 

drank en drugs.

Het slachtoffer gedroeg zich in de uren voor zijn dood zeer hinderlijk en 

agressief naar andere bezoekers van het dancefeest. Ook sloeg hij in de 

richting van beveiligers en beet hij een van hen in haar hand. De man bleek 

niet meer voor rede vatbaar en werd door twee beveiligers naar de grond 

gewerkt. Hierbij bleef hij agressief! Gewaarschuwde politieagenten hebben 

hem ter plekke gereanimeerd, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. 

Daar is hij korte tijd later overleden.



ma 09 sep 2013, 17:37ma 09 sep 2013, 17:37

Dode (34) op dancefestival AmsterdamDode (34) op dancefestival Amsterdam

AMSTERDAMAMSTERDAM --

Een 34Een 34--jarige bezoeker van het Amsterdamse Magneetfestival op jarige bezoeker van het Amsterdamse Magneetfestival op IJburgIJburg is is 

zaterdagnacht overleden. De man was vermoedelijk onder invloed vzaterdagnacht overleden. De man was vermoedelijk onder invloed van drank en an drank en 

drugs.drugs.

Het slachtoffer gedroeg zich in de uren voor zijn 

dood zeer hinderlijk en agressief naar andere 

bezoekers van het dancefeest. Ook sloeg hij in 

de richting van beveiligers en beet hij een van 

hen in haar hand. De man bleek niet meer voor rede vatbaar en werd De man bleek niet meer voor rede vatbaar en werd 

door twee beveiligers naar de grond gewerkt. Hierbij bleef hij adoor twee beveiligers naar de grond gewerkt. Hierbij bleef hij agressief! gressief! 

Gewaarschuwde politieagenten hebben hem ter plekke gereanimeerd,Gewaarschuwde politieagenten hebben hem ter plekke gereanimeerd, waarna hij naar waarna hij naar 
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rede vatbaar en werd door twee beveiligers naar de 
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Gewaarschuwde politieagenten hebben hem ter 

plekke gereanimeerd, waarna hij naar het ziekenhuis 

is gebracht. Daar is hij korte tijd later overleden.



Delen van informatie

•Goede informatie vooraf

• Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

•Delen van deze informatie aan ketenpartners

•Eventueel voorlichting aan security/politie etc. vooraf 

aan evenement

•Blijven monitoren van evenement

•Bij twijfel vraag feedback van medische dienst

•Aanwezig hebben van goed geschoolde, geoutilleerde 

en adequate medische ondersteuning 



Het delen van informatie,

het herkennen en erkennen 

maakt de schakel in de keten 

Samen zijn we sterk


