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Vergiftiging door verslavende
middelen
R.F. Valeeva, arts
Drugs zijn stoffen die invloed hebben op
het menselijk bewustzijn. Door verslaving
aan deze middelen loopt men vroeg of
laat ernstige beschadigingen op van de
lichamelijke gezondheid en wordt de
individuele ontplooiing belemmerd. Bij
overdosering van drugs kan men in een
levensbedreigende situatie terecht
komen, waarbij de eerste hulp
levensreddend kan zijn.
Stimulerende middelen
Het gebruik van stimulerende middelen
kwam al voor ver voor onze jaartelling. Zo is
bijvoorbeeld bekend dat men in Peru
reeds 3000 jaar voor Christus op
cocabladeren kauwde. In 1885
wist de Duitse scheikundige Gaedcke de cocaïne uit de bladeren
te isoleren. Er ontstond hoop op
de mogelijk therapeutische werking van cocaïne. Dit omdat cocaïne
een werking leek te hebben die tegengesteld was aan verdovende
middelen als opium en morfine. Het
zou daarom gebruikt kunnen worden als tegengif bij verslaving aan deze middelen. Nadat bekend werd dat cocaïne
sommige mensen ernstig verslaafd waren
geraakt aan cocaïne, nam de ongerustheid
over de toepassing ervan toe. Men ontdekte
dat cocaïne, in tegenstelling tot wat men verwacht had, wel degelijk een dodelijke dosis
kende. Al in 1891 werden gegevens gepubliceerd over een aantal vergiftiginsgevallen
met dodelijke afloop.
Tegenwoordig zijn meerdere stimulerende
middelen bekend. Ze worden ook wel wekaminen genoemd. Tot de groep van wekaminen behoort naast cocaïne ook amfetamine.
Ook amfetamine heeft een stimulerende
werking, die zich voornamelijk uit in de motorische sfeer. Dat 'wek-effect' is er echter
één uit tal van schadelijke werkingen: bloeddrukstijging, polsversnelling, obstipatie, pupilverwijding.
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Overdosering
Acute overdoseringen van cocaïne, amfetamine en aanverwante stoffen veroorzaken
een grote tot zeer grote onrust, convulsies
(krampen), verwardheid, angsttoestanden
en hallucinaties (horen van niet-bestaande
stemmen, zien van niet-bestaande beelden).
Hulpverlening in deze toestand vraagt enig
vermogen tot improvisatie van de ehbo'er.
Verwijzen naar de deskundige hulpverleners
waar het slachtoffer de aangepaste behandeling kan ontvangen, behoort tot de optimale
oplossingen.
Vicieuze cirkel
Verslaving aan stimulantia
gaat
nogal eens samen met verslaving aan heroïne. De 'kater' die
optreedt nadat de
heroïne is uitgewerkt,
bestrijdt de verslaafde met stimulantia. De slapeloosheid die het gevolg is van het gebruik van de stimulantia,
doet de verslaafde dan weer naar heroïne
grijpen. Zo kan een funeste vicieuze cirkel
ontstaan, waar de verslaafde moeilijk of niet
zelfstandig kan uitkomen. Professionele
hulpverlening op lange termijn kan in deze
situatie levensreddend zijn.
Verdovende middelen
Onder de verdovende middelen valt heroïne
of onder een andere naam: opioïd diacetylmorfine. In oorsprong wordt dit middel bereid uit de zaaddoos van de Papaver somniferum.
Heroïne werd in 1898 door de firma Bayer in
Duitsland op de markt gebracht als een nietverslavende vervanging van morfine! Chemisch gezien wordt het gevormd uit morfine
door er twee acetylgroepen aan te koppelen.
In de hersenen wordt heroïne omgevormd
tot de chemische produkten monoacetyl3

morfine en morfine. Dat zijn de actieve bestandsdelen, niet de heroïne op zich zelf. De
reden dat heroïne per miligram krachtiger is
dan morfine en ook door de gebruiker als
sterker wordt ervaren, is dat het meer vet-oplosbaar is en veel sneller dan morfine via het
bloed de hersenruggemergvloeistof binnendringt. Het is de snelle, heftige (maar kortdurende) werking die de heroïnespuiter zo
waardeert.
Methadon is een ander middel dat naast de
heroïne in hetzelfde rijtje thuishoort. Methadon werd door Duitse chemici ontwikkeld en
kwam aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als pijnstiller in gebruik. De chemische opbouw van dit middel toont slechts
een oppervlakkige gelijkenis met die van
morfine, maar qua werkingseigenschappen
zijn deze stoffen kwalitatief aan elkaar gelijk.
Dit middel is echter om verschillende van zijn
andere eigenschappen een minder groot
kwaad dan heroïne. Daarom wordt het gebruikt bij de behandeling van de heroïneverslaafden.

Als het bewustzijn gedaald is, uit zich dat
meestal in een verhoogde afleidbaarheid en
een onvermogen tot concentreren; het
slachtoffer is meestal afwezig. De mate van
bewustzijnsverlaging kan echter variëren
van slaperigheid tot coma.
Vaak is er sprake van de zo genaamde ademhalingsdepressie, dat wil zeggen dat een vertraging optreedt van de ademhalingsfrequentie. De mate van deze ademhalingsdepressie kan variëren van zo'n vertraging tot
een tijdelijke stilstand van de ademhaling.
Shocktoestand
Bij ernstige vergiftiging door drugs kunnen
tevens bloecjcirculatiestoornissen ontstaan:
dit uit zich in een bloeddrukdaling. Hierdoor
kan het minuutvolume van
het hart
verminderd
zijn,

Intraveneus
Heroïne wordt intraveneus (rechtstreeks in
de aderen) toegediend. Door het gebruik van
vuile spuiten bij het toedienen van dit middel
kunnen allerlei complicaties van infectueuze
aard ontstaan : bloedvergiftiging, longontsteking, ontsteking van de binnenwand van
het hart, leverontsteking, ontsteking van de
bloedvatten enz.. Daarnaast kan door de
overdosering van het middel een acute vergiftiging optreden. Dit kan overigens ook
voorkomen door het gebruik van een combinatie van hard drugs, soft drugs, alcochol en
medicijnen (vooral slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen).
Overdosering
Voor de ehbo'er zijn de gevolgen van acute
overdosering van hard drugs of een combinatie daarvan met andere
middelen
belangrijk.
Hierbij ontstaan de
volgende ziekteverschijnselen die het
beeld beheersen:
- pupilvernauwing,
- bewustzijnsverlaging en
- ademhalingsdepressie.
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wat

tot
een
shocktoestand kan
leiden.
Die
shock manifesteert zich in dit geval met de
volgende
verschijnselen:
transpireren,
bleekheid, een snelle en oppervlakkige pols,
koude ledematen en toenemende verwardheid.
Bij een slachtoffer dat ten gevolge van een
drugsvergiftiging in deze levensbedreigende
situatie verkeert dienen de vitale functies te
worden gecontroleerd. Bij het ontstaan van
shock is het de taak van de ehbo'er deze tijdig te herkennen. Daarnaast moet de ehbo'er
zorgen dat de luchtweg van het slachtoffer
wordt vrijgemaakt en -gehouden en dat het
slachtoffer neergelegd wordt met het hoofd
opzij. Het bewaken van de vitale functies en
het inroepen van deskundige hulp is hierbij
van essentieel belang. Bij tekenen van
adem- of hartstilstand dient men
onmiddellijk met beademen of reanimeren te beginnen.
LSD
Een ander soort verslavend middel is de zogeheten LSD (lysergeenzuur-diethylamide). Dit middel behoort
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