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30 maart 19%, Emmen
Nat. wedstrijden en Nat.
Jeugdwedstrijden,
Nat. Bond voor EHBO
Info: 0345-520864
27 april 1996, Havelte
Provinciale Vaardigheidsproeven,
Werkgr. Provinc. Vaardigheidspr
Drenthe
Info: 0593-525167
18 mei 19%, Hoek van Holland
Nat. vergadering en Nat. wedstrijd, EHBO Nederland
Info: 023-5845045

31 mei 1996, Amersfoort
Algemene Vergadering voor leden van de KNV EHBO
Info: 0343-443004
1 juni 1996, Amersfoort
Nationale Vaardigheidsproeven
van de KNV EHBO
Info: 0343-443004
15 juni 19%, Utrecht
Bondsvergadering, Nationale
Bond voor EHBO
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Drugs en eerste hulp
D. Pais, inspecteur van politie

k

E r wordt meestal gesproken over verdovende
middelen of drugs. De term 'verdovende
middelen, is eigenlijk geen juiste benaming.
Niet alle middelen die daarmee worden
bedoeld zijn namelijk verdovend. Het zijn wel
middelen die verandering van het menselijk
bewustzijn veroorzaken en om deze reden ook
worden gebruikt.
Deze bcwustzijnsbeïnvloedende middelen zijn
weer onder te verdelen in bewustzijnsvernauwende. -verruimende en -veranderende middelen. Gewenning en verhoogde tolerantie (d.w.z.
dat steeds meer gebruikt moet worden om hetzelfde effect te bereiken) kunnen het gevolg zijn.
Ze worden na verloop van tijd veelal gebruikt
met het doel onthoudingsverschijnselen te voorkomen of te bestrijden.
Hashish,cn marihuana
Hashish en marihuana zijn afkomstig van de hennepplant. Cannabis sativa. die groeit in grote delen van de wereld. Hashish is de hars van de
vrouwelijke hennepplant. Marihuana wordt verkregen uit de gedroogde bloemtoppen ervan.
Het bestanddeel van de hars dat een werking
heeft op het centrale zenuwstelsel is tetrahydrocannabinol (THC). Beide worden doorgaans gerookt, maar soms ook in drank of voedsel
verwerkt.

J

halfsynthetische opiaten (bijv. heroïne) en synthetische opiaten (bijv. methadon).

m

Opium is het gestremde melksap van de onrijpe
zaaddozen van de eenjarige plant Papaver somniferum. Hierin komt een grote hoeveelheid
morfine voor.
Na een bereiding van drogen, oplossen, uitkoken, filtreren, indikken en roosteren, kan de opium worden gerookt. De opium, die eruit ziet als
een zeer donkerbruine tot zwarte kneedbare ingedroogde substantie, heeft een zoete, weeïge,
dropachtige geur.
Heroïne is een afleiding van morfine door een
chemische bewerking met o.a. azijnzuur-anhydrine. Heroïne komt meestal voor als bruin poeder.
Het kan worden na verhitting worden geïnhaleerd of in de aderen worden gespoten.

Eerste hulp: De gebruiker in een rustige omgeving, kalmeren, aanraken, praten en daar de
tijd voor nemen. Bij ernstige gevallen- wanneer
geen communicatie mogelijk is- een arts
waarschuwen.

Het is een bewustzijnsvernauwend middel.
Geestelijke en lichamelijk afhankelijkheid is het
gevolg en er treedt een verhoogde tolerantie op.
Het heeft een sterk verdovende werking op het
centrale zenuwstelsel, is pijnstillend, rustgevend,
geeft een warm gevoel en is slaapverwekkend.
De ongewenste verschijnselen bestaan uit verminderde eetlust, verstopping, soms braken, vernauwde pupillen. Bij een overdosis treedt
bewusteloosheid op en de ademhaling wordt geremd.
De onthoudingverschijnselen zijn: geeuwen, tranende ogen. verwijde pupillen, neusloop. kippevel, beven, krampen, misselijkheid en braken.

Opiaten:
Er zijn natuurlijke opiaten, (bijv.

Eerste hulp: De ademhaling op gang houden en
zo snel mogelijk een arts waarschuwen.

THC is een bewustzijnsveranderend middel en
heeft een kalmerende werking. Het veroorzaakt
een veranderlijke zintuigelijke waarneming, een
verandering in tijdsbeleving en men kan er lacherig van worden. De ogen worden iets rood en de
polsslag versnelt.
Soms treden plotselinge angstgevoelens op en
bestaat de kans op misselijkheid.
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Cocaïne
De cocaheester, Erythroxylon coca, is een bloeiende heesterachtige struik die groeit en wordt
verbouwd in Zuid-Amerika. De bladeren worden gedroogd en daarna bewerkt met bijv. kerosine, waarbij cocapasta ontstaat. Uit deze pasta
verkrijgt men met behulp van zoutzuur cocaïne.
Het is een wit tot witgeel poeder.
Cocaïne is een bewustzijnsverruimend middel.
Het wordt meestal gesnoven of verwarmd met
water en maagzout en vervolgens gerookt.

neemt initiatief en zelfvertrouwen toe.

Geestelijke afhankelijkheid kan een gevolg zijn.
Het heeft een algemeen stimulerende werking,
die bij het opsnuiven slechts 15 a 30 minuten aanhoudt. Indien het middel wordt gerookt treedt
een heel korte, intens beleefde roes op.
De ongewenste verschijnselen zijn opgewondenheid, de gebruiker wordt praatziek, rusteloos,
heeft achtervolgingswanen of voelt sterke agressie. De pupillen verwijden zich. Bij een overdosis
treedt een sterke ademhalings-remming op en
een storing van de hartfunctie.

Tripmiddelen
Lysergeenzuurdièthylamide (LSD) is een reukloze, kleurloze en smaakloze vloeistof. Deze
wordt in een zeer geringe hoeveelheid gedruppeld op een in te nemen suikerklontje of papiertje
en is dan voldoende voor een trip.
Mescaline is het werkzame bestanddeel van de
Peyote-cactus. Deze groeit in het het zuiden van
de VS en in Mexico. Eeuwen geleden werd dit
middel al gebruikt door de indianen om zijn hallucinogene werking. Psilocybine is de werkzame
stof in de Psilocybe Mexicana. een klein rood paddestoeltje. dat eveneens in Mexico groeit. Deze
middelen worden ingenomen via de mond.

Eerste hulp: De ademhaling en de bloed-circulatie op gang houden.
Amfetaminen
Amfetaminen zijn middelen die het centrale zenuwstelsel sterk stimuleren, daarom ook wel
pspmi&telen genoemd. De meest bekende synthetische middelen zijn: amfetamine (benzedrine), methamfetamine (speed), dexamfetamine
(dexedrine). methyleen-dioxymethamfetamine
(XTC of Ectasy) en methyl e e n - d i o x v a m feta mine
(MDA).

Ongewenste verschijnselen zijn verhoogde
bloeddruk, hartkloppingen, hevige transpiratie,
slechte eetlust, diarree. Verder kunnen rusteloosheid, paniekreacties en agressiviteit voorkomen.
Een overdosis kan leiden tot een psychotische reactie af bewusteloosheid
Eerste hulp: ademhaling en bloedcirculatie op
gang houden in afwachting van een arts.

Ze veranderen het bewustzijn. De zintuigelijke
waarneming wordt versterkt, hallucinaties treden op en de gebruiker is sterk gericht op de eigen beleving. Dc wcikc/ijk/icitJ;>z.iii in lufuue en
tijd raakt aangetast. Soms wordt het bewustzijn
verruimd.
Bijverschijnselen zijn misselijkheid, rillingen en

Het zijn bewustzijnsverruimende en stimulerende
middelen. Zowel geestelijke als lichamelijke afhankelijkheid
kunnen
het
gevolg zijn en ze verhogen
de tolerantie. Amfetamine
lijkt op cocaïne maar verdooft niet plaatselijk en
werkt langer. Er treedt een
verhoging van de waakzaamheid op, vermoeidheidsgevoel neemt af en de
behoefte aan slaap en eten
daalt. De spraak en motoriek versnelt en in de beleving van de gebruiker
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