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STZ expertise centrum toxicologie

Het OLVG is een STZ expertisecentrum toxicologie

✓ DOA

✓ Medicatie intoxicatie 

1. Kwaliteit van zorg

2. Opleiding

3. Wetenschappelijk onderzoek

4. Maatschappelijke rol





A. <10%
B. 10-25%
C. 25-50%
D. 50-75%
E. >75%

Welk percentage van de uitgaande jongeren gebruikt 
MDMA (XTC)?

Poll druggebruik



Zin in een pilletje?

“Drugs gebruiken is niet vreemd. Tenminste, niet in mijn wereld van hoog opgeleide twintigers. Het gebeurt 
openlijk. Soms vraag ik me tussen de kauwende kaken en grote pupillen op een festival wel eens af of er nog 
iemand is die het bij een biertje heeft gelaten. Is het allemaal niet té normaal geworden?“

Uit: Zin in een pilletje? 
Trouw van 23 juni 2013.

Antenne 2017. Gebruik in laatste jaar



Prevalentie druggebruik (in Europa)
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Impact COVID lockdowns



Overlap gebruik stimulantia 
vormt een risico

CBS/RIVM/Trimbos. Nationale drug monitor 2015 Trouw 27/01/2018
Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Vragen aan de hartstichting

Als je vaker weleens hevig cocaïne gebruikt hebt, hersteld je hart daarvan als je het niet meer 
doet?

ik ben toen ik 9 was geopereerd aan een vsd en ben in principe dus geen hartpatiënt meer, 
maar ik heb wel soms hartkloppingen/hartritmestoornisjes. We vroegen ons af hoe veel impact 
bepaalde drugs zoals pep of xtc hebben en of dit dan extra gevaarlijk is.

Is cannabis slecht voor het hart en verhoogt het het cholesterol? ik ben 34 jaar een gebruiker 
van cannabis maar nu heb ik 3 stents en 2 kransslagaders verstopt.

Hoe groot is het probleem medisch als iemand een hartslag heeft van 150/160 op 1 avond, 1x 
per jaar vanwege gebruik van MDMA?

Ik ben ineens gestopt met roken en blowen. Nu heb ik zo'n last van hartkloppingen. Is dit 
normaal?

Ik ben 14 jaar en een maand geleden gestopt met blowen, maar deed het 3 maanden non-
stop, daarna kreeg ik verschillende klachten en paniekaanvallen, kan ik een hartkwaal hebben?

Ik ben een redelijk gezonde man van 22 jaar en ik heb maandag cocaine gebruikt en ik ben 
sindsdien kortademig met druk op de borst en erg moe. Kan dit hartfalen zijn? En zou ik de 
huisarts moeten bellen in deze drukke tijden voor hun? 

Dit is nu al de 4e dag na gebruik van drugs dat ik last heb van hartkloppingen. Kan dit kwaad?

Mijn maag pulseert en nu las ik over aneurysma. Ik gebruik drugs en rook veel. Ben ik in 
gevaar? 

Ik heb een lange stent in mijn buik i.v.m. een bijna gesprongen aorta, ik kan beter niet meer als 
een beest leven met veel alcohol en drugs?

Hebben jullie informatie over hoeveel hartinfarcten worden veroorzaakt door gebruik cocaine?

Mijn vriendin heeft gisteren gerookt, gedronken en MD gebruikt. Nu last van steken en 
hartkloppingen. Moet ik mij zorgen maken?

Ik denk dat ik hartfalen heb door mijn wilde verleden met drugs en alcohol maar mijn huisarts 
wuift het weg.

Ik gebruik regelmatig drugs, kon zaterdag avonds niet meer plassen had problemen met 
vochtophoping, kan het hartfalen zijn?

Ik heb van het weekend onder andere amfetamine gedaan, en nu werd ik vannacht twee keer 
wakker met een kleine kramp, waarvan ik net een beetje een paniek reactie kreeg. Dus m'n 
vader zei dat ik paracetamol moest pakken om het bloed te verdunnen eventueel. Klopt dit en 
is dit een nadelig bijwerking? 

Ik heb dit weekend drugs gebruikt en een aanval gehad van boezemfibrilleren. Moet ik hier nu 
alsnog mee naar de huisarts en is dit schadelijk geweest?

Ivm de omgangsregeling voor mijn 2 jarige zoon wil ik weten wat het betekent als het hart van 
mijn ex maar voor 45% werkt en hij zo nu en dan out gaat?

Mijn hartslag is ineens sneller. Kan dit komen door drugs?

Ik ben jong begonnen met drugs helaas en ik kreeg het toegediend toen ik 11 was de eerste 
keer cocaïne en af en toe heb ik middelen gebruikt tot me 24e maar me vraag was of je daar 
oud mee kan worden ben nu trouwens al 4 maand clean.

Ik heb een stekende pijn precies op de plek waar ik mijn hartslag voel loop er nu al 2 uur mee 
rond en het komt steeds op zetten en gaat weer weg, ik heb wel een coke verslaving gehad. 
Wat is verstandig? (20 jaar)

Kan mijn drugs gebruik nu nog schadelijk zijn in de toekomst? (Bv ik ben nu gestopt en heb 
hartfilmpje gehad en die was goed. Maar zou het drugsgebruik uit het verleden later nog voor 
problemen aan mijn hart kunnen zorgen?)





Definitie drugs: DOA
Drugs of Abuse:

Illegale psychoactieve middelen die vanwege 
hun stimulerende, verdovende of 
hallucinogene werking voor recreatieve 
doeleinden worden gebruikt.



Indeling DOA

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Hartinfarct na cocaïne – oud nieuws….

Lancet 1973; 799-801



Cocaine en myocardinfarct

Cholesterol en myocardinfarct

Wetenschappelijke aandacht voor risico’s



1990 – OLVG Amsterdam

Veenstra et al. NTVG 1990;134:1150-1



Myocardinfarct door N2O

Parool 26 maart 2021



Voorwand infarct bij N2O

Man 32 jaar

Vg

Cardiaal blanco

Pijn op de borst sinds 12 uur

Af en toe cocaine gebruik

Gisteren fors lachgas via cilinder

Patiënt

Naam: Dayib A

Geboortedatum: 01-07-1989

Modaliteit: ECG

Onderzoeksdatum: 30-07-2021

Onderzoeksomschrijving: ECGKLINISCH

Series Instance UID: 1.2.276.0.50.20210730134308.31883511.154033537.2170351.1351

Beeldnummer: 1

Afgedrukt door JiveX @ VISUS Health IT GmbH - www.visus.com

Deze papierafdruk is alleen bedoeld voor presentatiedoeleinden! Niet voor gebruik
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Trombo-embolische 
complicaties door 

recreatief lachgas gebruik

Distikstofoxide (N2O), beter bekend als lachgas, wordt in toenemende mate recreatief gebruikt vanwege
de hallucinogene, euforische en ontspannende eigenschappen, alsmede ruime beschikbaarheid, lage
kosten, snelle actie, korte duur en veronderstelde onschuld van het middel. 

Het is algemeen bekend dat N2O leidt tot neurologische complicaties. Zo kan bij veelvuldig gebruik
demyelinisatie optreden van het perifere en centrale zenuwstelsel. 

Minder bekend is dat er ook trombo-embolische complicaties kunnen optreden. Aan de hand van een
drietal casus wordt deze soms levensbedreigende complicatie van N2O geïllustreerd. 

Oomens….Riezebos, Kuipers 2021, NTVG, EHJ



Patients with thrombotic event after nitrous oxide use 
(2015-2021) 

Case Sex Age Relevant history Event

Preceding neurologic 

symptoms 

Highest use per day (grams; 

#balloons)

Duration of nitrous 

oxide use

Time between last use and 

event

1 F 18 Recent surgery PE No Unknown Unknown Unknown

2 M 22 None DVT Yes Unknown Unknown Unknown

3 M 53 None MCA stroke No Unknown Unknown 7 days

4 M 33 None STEMI No 2000; 250 Single use 1 day

5 M 28 None PE No 2000; 250 Single use 1 day

6 M 26 None STEMI No 3200; 400 Single use 1 day

7 M 26 None Thrombophlebitis 1 week prior 400; 50 Unknown 2 days

8 F 18 None CSVT No 1000; 125 12 months Unknown

9 F 22 None PVT Yes 1000; 125 24 months Unknown

10 M 19 None PE 1 week  prior 1000; 125 6 months 4 days

11 M 31 Crohn’s PE Yes 1000; 125 Unknown 3 days

12 M 26 None STEMI No 1000; 125 Unknown 7 days

13 F 21 None DVT 1 week  prior 4000; 500 12 months 1 day

14 M 27 None ATE 1 week  prior 800; 100 3 weeks 1 day

15 M 25 None PE, DVT No 2000; 250 Unknown 1 day

16 M 32 None PE Yes 5000; 625 2 months 1 day

17 F 20 None PE, DVT Yes 6000; 750 3 months 1 day

…Riezebos, sumitted



N Engl J Med 2013; 369:2536-2545

Serotonine Dopamine Noradrenaline

Amfetamine + +++ +

MDMA +++ + +

Cocaïne + + +++

• Gevoelsveranderingen

• Psychiatrische symptomen
• Beloning/craving

• Fysieke stimulatie
• Tachycardie/Hypertensie

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Cardiale
presentatie
acute patiënt
– stimulantia

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Pathofysiologie

Circulation. 2010;122:2558-2569

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Sudden Cardiac Death: Coke en alcohol

Combinatie geeft metaboliet: coca-ethylene

Sterk negatief dromotroop door inhibitie Na/K ion-kanalen

Versterking proaritmogeniciteit van cocaïne

3% van alle SCD* (n=668)

*Eur Heart J 2010;31:318-329
Acad Emerg Med 2001;8:211-222NIH Publication 1995;3723:91-120



Risico op een ACS

10-25% van de acute hartinfarcten < 50jr cocaïne gerelateerd

Overall is het risico onder cocaine gebruiker 5x verhoogd

1e uur na cocaïne gebruik is het risico 24 x verhoogd

Mortaliteit is 2-5x normal ACS*

Het risico op een infarct is niet afhankelijk van dosering 

Bij een infarct heeft ongeveer 1/3 normale kransslagaders

Complicaties zijn te verwachten < 12uur na inname

Cocaïne blijft 2 dagen aantoonbaar in bloed, urine en speeksel.

JACC 2018;71:2540-51

Swiss AMIS Plus registry ESC 2018

Circulation. 2010;122:2558-2569



J Am Coll Cardiol 2018;71:2540-51

Prognose DOA geassocieerd AMI < 50 jaar



Circulation. 2008;117:1897-1907

Algoritme therapie 
bij stimulantia 
(AHA aanbeveling)

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Chronische effecten van cocaïne



Cardiogene shock bij cocaïne CMP



Amphetamine Type 
Stimulants Associated 
Cardiomyopathy (ATSAC)

J Am Heart Assoc. 2020;9:e016704. DOI: 10.1161/JAHA.120.016704



ATSAC therapeutische adviezen

J Am Heart Assoc. 2020;9:e016704. DOI: 10.1161/JAHA.120.016704



Acute CMP na 
MDMA

Man 21 jr. 

Vg: Blanco

Pijn op de borst 1 uur na inname
tablet MDMA op een feest
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Primaire CAG ivm verdenking STEMI



Acute echo





MRI hart + dag 2



LVH, verminderde EF



Geen late aankleuring



Sterk afwijkende T2 
mapping waarden

Passagere cardiomyopathie na XTC, beeld passend bij MDMA 
geinduceerde TakoTsubo CMP



Echo dag + 4





Pathofysiologie 
MDMA

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



Lange termijn effect MDMA

Er zijn aanwijzingen dat MDMA bij regelmatig gebruik 
verstijving van hartkleppen kan geven

We weten niet hoevaak en bij wie dit voorkomt

We weten ook niet of het reversibel is.

Bij regelmatige XTC gebruikers (<30 jaar) werd bij 28% een 
kleplekkage gevonden. Bij een controle groep was dit 0%.

Br J Clin Pharmacol. 2012;74(3):547-8



Nieuwe psychoactieve 
stoffen (NPS)

Nieuwe psychoactieve stoffen (EU: Early Warning System) 

‘legal highs’, ‘research chemicals’ of ‘designer drugs’

Bootsen de effecten van ‘klassieke’ drugs na



NPS en risico 

Riezebos, De downside van uppers, Springer Healthcare  2020



NPS: XTC “light” – 4FA

Man 20 jaar

Inname van 1 capsule 4-FA (250mg)

Presentatie (3h) EMS Hoofdpijn, misselijkheid en braken

Met de ambulance naar SEH. 

Hypertensief: 220/145mmHg

Op SEH acuut hartfalen waarvoor ICU opname en beademing

Toxicologie: 4-fluor amphetamine in bloed aangetoond

Toxicologische analyse van de capsule: 216mg 4-FA

Broken heart syndroom door 4FA

Gresnigt, Riezebos… Toxicol Rep. 2020 Dec 3;7:1629-1633



OHCA bij 3MMC

Man 45 jaar

Vg 

2013 STEMI waarvoor PCI AL bij 1VD

2013 Goede LVF

ADE: OHCA unwitnessed

VF, AED 2x defibrillatie

3-MMC enkele keren per jaar, nu ook.

Patiënt

Naam: Wittebol A N C O

Geboortedatum: 21-04-1972

Modaliteit: ECG

Onderzoeksdatum: 15-10-2021

Onderzoeksomschrijving: ECGKLINISCH

Series Instance UID: 1.2.276.0.50.20211015202316.31685121.154749732.2178355.1355

Beeldnummer: 1

Afgedrukt door JiveX @ VISUS Health IT GmbH - www.visus.com

Deze papierafdruk is alleen bedoeld voor presentatiedoeleinden! Niet voor gebruik
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Toxicologie

Toxtyper: Mefedron

Synthetische cathinonen

• 3MMC = Metafedron

• 4MMC = Mefedron

Beloop CABG, ongecompliceerd





NHS: Informatie voor patiënten

www.hartstichting.nl/risicofactoren/drugs-en-hart-en-vaatziekten

http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/drugs-en-hart-en-vaatziekten


Take home messages (1)

Het gebruik van partydrugs heeft 
reële gezondheidsrisico’s

Er is een toename van 
ernstige drugsintoxicaties 
door hooggedoseerde pillen 
en mengintoxicaties

De COVID-lockdown was 
een intermezzo

De risicoperceptie van 
lachgas moet worden 
herzien



Take home messages (2)

Hart- en vaatproblemen door drugs 
hebben een aangepaste 
behandeling nodig

Kennis over risico’s en behandeling 
van complicaties van DOA bij 
hulpverleners kan beter 

Er zijn nog veel kennishiaten m.b.t. 
korte- en langetermijneffecten bij 
DOA

NPS betekenen een potentieel 
gezondheidsrisico en zijn met de 
reguliere drugstesten niet op te 
sporen. Aangepaste wetgeving is 
noodzakelijk.



https://go.bayer.com/AanvraagboekPartydrugs


