Alcohol
Effecten
Verdovend, roes,
“losser worden”, meer
durven, ontspannend,
opgewektheid en
gemakkelijker contact
leggen.
Alcohol = goedkoop

Risico’s &
complicaties
Toename grenzeloosen risicovol gedrag
vanaf 3e glas.
Overdosis/intoxicatie,
bewusteloosheid,
jeugd heeft geen
gewenning = kans op
coma.
Alcohol = giftige stof =
alarmfase 1 in lichaam.
Verwerkingsduur: 1 ½
uur per consumptie.

Hasj &
Weed
Effecten
Verdovend (stoned),
bewustzijnsveranderen
d (high), ontspannend,
relaxerend,
veranderende
waarneming van jezelf
en anderen
(gevoeliger),
stemmingsversterker.
Kost ca € 7 p/gram

Risico’s &
complicaties
Misselijkheid &
duizeligheid, passiviteit
en onverschilligheid.
Concentratie afname,
paniek- en
angstklachten. Schade
aan luchtwegen
Negatieve
stemmingsversterker =
klachten verergeren.
Kans op verslaving, ook
lich. afhankelijkheid.

Signaleren en herkennen
middelenmisbruik
• Foetor, overmatig zweten (alcohol)
• Rode ogen/gezwollen oogleden (cannabis)
• Wijde pupillen (speed, coke, LSD, XTC, heroïne)
• Nauwe pupillen (opiaten)
• Nystagmus; heen en weer gaande ogen (ernstige
alcoholproblematiek)
• Glanzende onrustige blik (speed)
• Tranende ogen, jeuk, vaak geeuwen en kippenvel,
(ontwenning opiaten)
• Bloedneuzen (coke en speed snuiven)

Speed
Effecten
Stimulerend effect,
vooral lichamelijke
oppepper, afname
honger/vermoeidheid/
slaap. Geestelijk:
tijdelijk vrolijk, alert en
zelfverzekerd. Werkt
langer (maar anders)
dan coke.
Kost € 7 tot € 10
p/gram

Risico’s &
complicaties
Hartkloppingen slecht
eten oververmoeidheid
slapeloosheid,
prikkelbaarheid
agressie afname
zelfkritiek, paniek
angst en paranoïde
psychose overdosis.
Kans op geestelijke
verslaving.

Coke
Effecten
Stimulerend en
opgewektheid,
besluitvaardiger,
toename
zelfvertrouwen,
afname hongergevoel
& afname
vermoeidheid. Anders
dan bij Speed, meer
een gelukzalig gevoel
en werkt korter
heftiger.
Kost € 40 tot € 50
euro p/gram

Risico’s &
complicaties
Overdosis,
epileptische aanval,
hartritmestoornis,
angina pectoris,
shock, hypertensieve
crisis, hersenbloeding,
herseninfarct,
paranoïde psychose,
agressieve ontlading.

Vuistregels snelle indicatie
middelenmisbruik
• Beter voelen door niet te voelen (dempers)
benzo - opiaten - cannabis - alcohol
• Beter voelen door beter te voelen (uppers)
speed – coke - XTC - Khat - energizers
• Beter voelen door anders te voelen
(bewustzijnsveranderende middelen)
paddo’s - LSD-achtigen - truffels - hall. kruiden en
stoffen
• Middelenmisbruik beïnvloedt klachten altijd negatief al
lijkt dat in het begin niet altijd zo

XTC

GHB

Effecten
Stimulerend en
oppeppend (je wordt
fitter).
Bewustzijnsveranderend (een onwerkelijk
gevoel van openheid
en gebondenheid =
iedereen is lief).
Onderdrukking honger
en moeheid = langer
doorgaan. Kost ca € 2
tot € 3 p/pil.

Oud, moeilijk te doseren
narcosemiddel.
Effecten
Snel effect houdt lang aan,
sterk gelukzalig roesgevoel,
minder geremd, seksuele
opwinding. Wordt zelf
gemaakt, kost op zwarte
markt ca € 5 tot € 7 max.
p/buisje.

Risico’s & complicaties
Te lang doorgaan =
uitputting lichaam en geest
+ bij behorende risico’s
uitputting. Je weet nooit
wat je slikt.

Risico’s & complicaties
Ontwenning, trillen,
paniek/angst, ernstige
agitatie, verwardheid,
moeheid.
Geheugenafname,
misselijkheid, braken,
stuiptrekkingen, spierslapte.
NB: 2/3e van de regelmatig
gebruikers is ooit out
gegaan.

Zelfmedicatie hypothesen
• Angst/paniek/vermijding
• Slaapstoornissen
• Somberheid
• Gevoel v. leegte (BPS)
• ADHD
• Agressie (ASP)
• Psychotische kwetsbaarheid
• Schizofrenie

- Alcohol/benzo
- Alcohol/benzo
- Alcohol
- Alcohol/coke
- Alcohol/THC/coke
- Alcohol/coke
- Cannabis
- Cannabis

• 1. Herkennen en vaststellen aard intoxicatie (sneltest urine, blazen op alcohol, hetero
informatie en vragen aan pt).
• 2. Zo mogelijk verwijderen toxische stof uit lichaam/voorkom hergebruik (check zeer
nauwgezet (!) op verborgen drugs/alcohol).
• 3. Als bij bewustzijn: wakker houden, prikkelarme omgeving en geruststellen. Bij
bewustzijnsdalingen en/of periodiek bewustzijnsverlies altijd ter observatie insturen SEH.
• 4. Als bewusteloos: check vitale functies en bel direct 112.

Aanpak acute
situaties
algemeen

Acute situaties bij
excessief gebruik
alcohol

• Intoxicatie (overdosis, agressie, suicidaliteit, angst, wanen/hallucinaties, delier/insult, niet
meer kunnen lopen t.g.v. proximale spierzwakte en Wernicke syndroom bij ernstig
verwaarloosde mensen). Detoxificatie (insult, delier, hallucinatie/waan, depressief, dysfoor in
detoxificatie periode, paniek en angst en Wernicke syndroom, ontregelde glucose (bij
diabetes)/opvlammen jicht/antistollingsregiem verstoord (coumarines)/therapieontrouw
somatische medicijnen, gevallen, specifiek hoofdletsel.

Behandeling acute situatie alcohol

Thiamine i.m., delier/insult: preventie m.b.v. hoge(re) benzo-dosering (benzo met lange halfwaardetijd b.v. librium, diazepam).
Gevallen? Check hele lichaam! M.n. het hoofd (Cave: subduraal hematoom).
Delier (piekfreq. dag 3-4) na stop alcohol , check m.b.v. DOS-lijst (internet).
Insult (piekfreq. dag 2-3) na stop alcohol, wacht max. 3 a 4 minuten of insult spontaan stopt, anders stesolid 10 mg rectaal toedienen.
Verwardheid = “Wernicke tot tegendeel bewezen is”.

Acute situaties en
behandeling GHB
Instellen zeer hoge dosis benzo’s (o.a.
diazepam). Voorkeur detoxificeren met GHB
ter voorkoming van het medicatieresistente
delier.
GBL/GHB is na 8 uur in bloed en na 12 uur
in urine niet langer aantoonbaar.
Combinaties: GHB/GBL + andere dempers
= risico op ademhalingsdepressie.
GHB/GBL ontwenningsverschijnselen
(tremor, onrust). Bij langduriger/vaker
gebruik: depressie, angsten, verwardheid,
hallucinaties, aritmie, delier, insult).
Aanpak acute situaties / GBL: Contact
opnemen met verslavingsarts Brijder (bij
voorkeur van kliniek Brijder Hoofddorp).
- Spoed naar algemeen ziekenhuis !

Acute situaties en
behandeling
Benzodiazepinen
Acute stop na langdurig/fors gebruik
gevaarlijk (kans op ontwenning,delier en
epileptisch insult). Kans op vertraagd
reactievermogen = valgevaar, forse angst,
depressiviteit, manipulerend gedrag
(junkgedrag).
Benzo-achtigen Zopiclon en Zolpidem:
misbruik en ook afhankelijkheid komt voor.
Aanpak: nooit acute stop van benzo’s, pt
verwijzen naar behandelaar.
Herhaalde educatie en geruststelling
(“afbouw is vaak effectief bij zeer
geleidelijke diazepam-afbouw”). Extra
aandacht voor aanpak angst voor afbouw.

Acute situaties en
behandeling Hasj
& Weed

Behandeling acute
situaties
Speed/Coke

Benzodiazepine (kortdurend) bij: agitatie,
angst, tremoren.
Ontwenningsverschijnselen: ernstige
somberheid, slaapstoornis, kort lontje,
Betablokker /kortdurend benzodiazepine bij
overmatig zweten, angstig. Snelle hartslag,
aanhoudende angst.
hypotensie (soms met collaps).
Levopromazine
100-200 mg i.m. bij ernstige
Onttrekkingsverschijnselen lichamelijk
opwindingstoestand/agressie.
ongevaarlijk = voelt vervelend (educatie
aan pt = effectief).
Haloperidol bij: hevige onrust, paranoia,
tactiele- (insekten op/in de huid) en visuele
Aanpak: symptomatische medicatie
hallucinaties (coke-kristallen zien).
(kortdurend (max ca. 10 dagen bij forse
onrust, z.n. chloordiazepoxide 2 dd 10 mg Psychotische kenmerken: haloperidol i.m. 2 a
5 mg.
oraal), prikkelarme ruimte, bevorderen van
slaap (zn. slaapmedicatie = voorkeur
Lichamelijk:
Trazolan 50 mg a.n. oraal/ mirtazapine 15 Aritmie/hypertensie/insulten/spierkrampen/
mg a.n. oraal, zopiclon 7,5 mg a.n. oraal). ademdepressie/benauwdheid: op geleide van
de situatie.

