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VERPLICHT MELDEN?

Neurologische schade door 
drugsgebruik
Vergeleken met de gevallen van neurologische schade veroorzaakt door alcoholgebruik is het aantal 
drugsgerelateerde incidenten gering: naar schatting krijgt iedere neuroloog er één of twee keer per jaar 
mee te maken. De gevolgen voor de vaak jonge patiënten zijn echter zo verwoestend, dat neurologen 
Marieke Visser (VUmc) en Vincent Kwa (OLVG) pleiten voor een meer proactieve benadering bij  
vermoeden van drugsgebruik. Te beginnen met het melden van ernstige bijwerkingen op de juiste plek: 
via de site Drugsincidenten.nl van het Trimbos-instituut. 

Tussen de 10 en 35 procent van 
beroertes op jonge leeftijd is 
drugsgerelateerd

schade: zoals epilepsie maar ook watervergiftiging, die 
leidt tot het opzwellen van de hersenen. Van lachgas is 
bekend dat langdurig gebruik kan leiden tot een ernstig 
tekort aan vitamine B12. 

Red Alert 
Een extra risico vormen nieuwe psychoactieve stoffen 
(NPS): experimentele drugs die nog niet op de lijst  
van verboden middelen staan, en vaak onterecht  
een onschuldig imago hebben. Neem het middel  
4-fluoramfetamine, oftewel 4-FA of 4-FMP. Bij het 
Trimbos zagen ze dit als xtc light bekend staande middel 
razendsnel in populariteit toenemen, zegt Nina de  
Ruiter, als wetenschappelijk medewerker verbonden 
aan het Utrechtse instituut. ‘De “geestelijke” kater wordt 
als minder hevig ervaren dan na gebruik van xtc en het 
effect is beter “stuurbaar”.’ Hun Monitor Drugs Inciden-
ten (MDI) houdt in acht regio’s actuele gegevens bij over 
aard en omvang van drugsgerelateerde gezondheids- 
incidenten; het Drugs Informatie en Monitoring  
Systeem (DIMS) verzamelt daarnaast samples die worden 
getest op inhoud: zo heeft het Trimbos aardig zicht op wat 
er op de markt verschijnt. Een van de belangrijkste infor-
matiebronnen is Event Medical Service, dat medische 
hulp verleent bij grote dancefeesten en festivals. 
Nederland mag de twijfelachtige eer hebben pionier te 
zijn in het ontwikkelen van nieuwe drugs, het goede is 
dat er veel aandacht is voor preventie en het informeren 
van gebruikers. De Ruiter: ‘Wij ontvangen iedere maan-
dag een rapport met drugsgerelateerde gezondheids- 
incidenten van elk festival waarop EMS de eerste hulp 
verzorgde, en trouwens ook als er géén incidenten 

Een 40-jarige moeder van twee jonge kinderen die het 
gebruik van één ecstasy-pil tijdens een festivalbezoek 
niet overleefde. Een 23-jarige studente die een carrière 
als tandarts na een beroerte als gevolg van drugsgebruik 
kan vergeten. Het zijn incidenten met afschuwelijke 
gevolgen voor mensen in de bloei van hun leven, die 
bijna altijd kerngezond waren. Volgens Vincent Kwa,  
die zich voor de meest recente nascholing van de Neuro-
vasculaire Werkgroep verdiepte in neurologische schade 
als gevolg van drugsgebruik, is de bekendheid ermee 
onder vakgenoten niet erg groot. ‘Ook voor mijzelf ging 
er een wondere wereld open. Van Ritalin tot lachgas, 
van voedingssupplementen tot GHB, de lijst is einde-
loos, omdat er voortdurend middelen bijkomen.  
Het probleem is dat we relatief weinig gebruikers met 
ernstige bijwerkingen zien, en dat ze zich – vaak uit 
schaamte – ook niet als zodanig kenbaar maken. Het is 
geen standaardprocedure om actief uit te vragen. Ter-
wijl er meteen alarmbellen zouden moeten rinkelen 
wanneer je een jonge patiënt treft met een beroerte:  
tussen de 10 en 35 procent van beroertes op jonge leef-
tijd is drugsgerelateerd.’ Naast hersenbloedingen en 
infarcten zijn er andere vormen van neurologische 
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‘Je zou experimentele middelen 
direct moeten verbieden’

waren. Daarnaast zijn er zo’n 25 ambulancediensten, 
spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen, politie-
artsdiensten en andere EHBO-organisaties op feesten 
die op gestandaardiseerde wijze informatie aanleveren. 
Als we een melding van ernstige bijwerkingen krijgen, 
kunnen we acuut handelen door een Red Alert uit te 
laten gaan. Zo’n besluit voor een Red Alert wordt geno-
men in nauwe samenwerking met de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en VWS. Feestgangers kunnen via hun 
telefoon een melding krijgen als er gevaarlijke drugs in 
omloop zijn.’

Onderrapportage 
Dat dit rapporteren van een drugsincident zin heeft, niet 
alleen op de korte maar ook op de langere termijn, 
bewijst de ervaring van Marieke Visser. Zij vermoedt dat 
er onder neurologen op dit terrein sprake is van onder-
rapportage. Toen zij vorig jaar een jonge patiënte op de 
spoedeisende hulp zag met een intracerebrale bloeding 
als gevolg van het gebruik van 4-FA, wist ze aanvanke-
lijk niet meteen bij wie ze dit incident moest melden. ‘Ik 
wist ook niet dat ik de urinestaaltjes naar het OLVG kon 
sturen om die te onderzoeken op drugssporen. Uiteinde-
lijk verwees het Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum mij naar het Trimbos. Vissers melding stond 
niet alleen. In korte tijd waren er bij de MDI vele mel-
dingen binnengestroomd van ernstige intoxicaties na 
gebruik van 4-FA. Deze signalen leidden ertoe dat het 
Trimbos in september 2016 een waarschuwing rond-
stuurde. Tijdens de laatste editie van het Amsterdam 
Dance Event, in oktober 2016, was het aantal meldingen 
van complicaties als gevolg van gebruik van deze nieuwe 
drug fors teruggelopen. Het had mede tot gevolg dat het 
middel sinds 1 april dit jaar op de lijst wettelijk verbo-
den middelen staat. Met positieve gevolgen. De Ruiter: 
‘Zodra een middel verboden is, horen wij meteen terug 
dat gebruikers zich meer bewust zijn van de gevaren.’ 
Het lastige is dat de wetgeving altijd achter de feiten 

aanloopt, zegt ze. ‘Tegen de tijd dat het ene middel ver-
boden is, is er alweer een nieuw middel op de markt. 
Daarom is juist dat melden zo ontzettend belangrijk.’ 

Verplicht rapporteren
Zou het verplichtstellen van het rapporteren van ern-
stige incidenten nuttig zijn? Kwa: ‘Het zou goed zijn als 
er meer druk op komt. Als je iets “moet” doen, ga je er 
ook eerder op letten. Qua tijd is het weinig belastend.’ 
Een ander goed idee zou zijn experimentele middelen 
direct wettelijk te verbieden, net zoals “gewone” nieuwe 
medicatie niet zo maar op de markt gebracht mag wor-
den. In zijn ziekenhuis is er een contactpersoon op de 
SEH die meldingen van drugsincidenten verzamelt en 
advies kan geven. Marieke Visser denkt dat een intensie-
ver contact tussen neurologen en SEH-artsen ook zou 
helpen. ‘Op onze SEH worden die gevallen nog niet spe-
cifiek bijgehouden, terwijl dat wel nuttig zou zijn.’
Het Trimbos verwelkomt van alle neurologen nieuwe en 
oude casuïstiek, ten gunste van een zo uitgebreid en 
actueel mogelijke database. Visser: ‘Als wij neurologen 
alle complicaties melden die we signaleren als gevolg 
nieuwe en bestaande drugs, kunnen we veel leed voor-
komen.’ 

Meer informatie
• www.drugsincidenten.nl; telefoon: 030 295 92 30
•  www.trimbos.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor de 

maandelijkse MDI-nieuwsbrief 
•  De syllabus over de nascholing 2017 van de Nederlandse 

Neurovasculaire Werkgroep met daarin de lezing van 
Vincent Kwa over beroertes bij drugs is te downloaden 
op www.neurologie.nl, onder ‘werkgroepen’. Ñ


