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• Man 26 jaar, bekende GHB gebruiker

• Op straat aangetroffen roepend op straat, verward en

agressief

• Onder politiebewaking geboeid door RAV naar SEH 

gebracht. Heeft midazolam 10mg i.m. gekregen

• Op de SEH niet reagerend op aanspreken of 

pijnprikkel, sat 82%, AH-freq 6/min, RR 130/70, pols 

115, temp 36.8

• Wat zijn de acties…..



GHB

• Wat is het en hoe werkt het 

• Wat is er zo lekker aan GHB en waarom komen mensen 

er niet vanaf

• Hoe herken ik zo’n patiënt 

• hoe lang zit ik er mee opgescheept

• Wanneer naar de IC

• Zijn er zaken waar ik nog rekening mee moet houden



GHB



GHB
Cv





• Man 26 jaar, bekende GHB gebruiker

• Op straat aangetroffen roepend op straat, verward en

agressief

• Onder politiebewaking geboeid door RAV naar SEH 

gebracht. Heeft midazolam 10mg i.m. gekregen

• Op de SEH niet reagerend op aanspreken of 

pijnprikkel, sat 82%, AH-freq 6/min, RR 130/70, pols 

115, temp 36.8

• Wat zijn de acties…..



Wat is er zo lekker aan

• Relaxed, rustig

• Warm gevoel voor andere mensen

• Opgewekte stemming, euforie

• Lekker ‘stoned’ gevoel

• Angst en remming minder

• Slaapmiddel

• Verhoogd libido, orgasme sterker

• Vermindert kater na speed of XTC



GHB



• Jongen 21 jaar

• Op de SEH met buikpijn

• Heeft feestje gehad en heeft

het idee dat er iets is 

ingebracht

• Hij wil het er graag uit

hebben

• Wat zijn je acties….



Negatieve effecten

• Duizelig

• Slap gevoel spieren, trillen, omvallen

• Misselijk

• Hoofdpijn

• Onbedwingbare slaap

• Verwardheid, suf voelen



• Vrouw 68 jaar zit in de auto, 

kan er niet uitkomen

• Werd thuis onwel, zoon heeft 

zijn moeder meegenomen

• Op de SEH reageert ze niet 

op aanspreken of pijnprikkel, 

sat 65%, RR 90/60, pols 

85/min, AVPU:U, Temp 36.8

• Wat zijn de acties……



Overdosering

• A: bedreigde ademweg door verlaagd EMV

• B: ademhalingsdepressie, saturatiedips, Cheyne Stokes

• C: daling CO, bradycardie, hypotensie

• D: EMV daling/coma, ataxie, verwardheid, hallucinaties, 

duizeligheid, amnesie, hoofdpijn

• E: hypothermie, braken, diarree

• Klassieke beeld: aanvankelijk hyperstimulatie CZS gevolgd

door sedatie, geagiteerd/agressief ontwaken
Bron: www.vergiftigingen.info



Waarom zo verslavend

• Korte werkingsduur: +/- 15 minuten inwerken, 1-4 

uur uitwerken

• Geen kater

• Bij regelmatig gebruik heftige 

ontwenningsverschijnselen

• Acuut stoppen erg gevaarlijk 

Bron: novadic-kentron



• Vrouw 28 jaar

• Liep naakt op straat, verward, agressief

• RAV neemt patiënt mee naar de SEH

• Op de SEH sat 99%, AH-freq 24/min, pols 120, RR 

150/90, E4M6V3, T 37.8,  angstig, niet

meewerkend, loopt op de gang heen en weer

• Wat zijn je acties…..



• Man 34 jaar

• Auto vs boom

• 5 ribfracturen, sat 88% zonder O2, wat 

verward/commotioneel gedrag afgewisseld met 

sufheid

• Wat zijn de acties….



• Zelfde man 34 jaar

• ligt op de MC/IC

• 3 uur in de nacht, dhr wordt zeer onrustig, heeft neiging 

alle infusen eruit te trekken, AH-freq 30/min, pols 140, 

vreemde bewegingen van armen en benen en gelaat, T 

38.5, niet verward en (nog) niet agressief.

• In het dossier lees je dat dhr meerdere malen op de SEH 

is geweest ivm GHB-intoxicaties

• Wat zijn je acties…..



Patient met ontrekking

• Hoe herken ik onttrekking van GHB

• Wat doe ik eraan

• Waar moet ik rekening mee houden



Onthoudingsverschijnselen

• A: geen

• B: versnelde ademhaling

• C: hypertensie , tachycardie, transpireren

• D: moeheid, slaperig, agitatie, tremoren, angst, 

wijde pupillen, hallucinaties/wanen, delier

• E: myoclonieen, misselijkheid, braken, 

hyperthermie, rhabdomyolyse



Aanpak onthouding

• ABCDE

• Afname bloedgas (metabole acidose)

• Lab: nierfunctie,  leverenzymen, elektrolyten, 

vitaminestatus, CRP

• Evt toxscreening

• Xyrem = medicinale GHB

• Evt benzodiazepinen



Bron: www.nispa.nl



Bron: www.nispa.nl



Excited delirium syndrome



Excited delirium syndrome

• Is extreem agressief of gewelddadig

• Wordt verdacht van intoxicatie met 

stimulerende middelen (verwijde

pupillen)

• Is ongevoelig voor pijn

• Haalt versneld adem

• Transpireert sterk

• Is erg onrustig (druk, gejaagd, 

geprikkeld, opgewonden)

• Huid voelt warm aan

• Huid voelt warm aan

• Volgt aanwijzingen politie niet op

• Is naakt of te dun gekleed

• Is buitengewoon sterk (‘bovenmenselijke 
krachten’)

• Wordt niet moe ondanks sterke 
inspanning

• Vernielt glas

• Wordt aangetrokken door fel licht/hard 
geluid

• Kermt (onverstaanbare, dierlijke 
geluiden



Excited delirium syndrome

• Adrenerge hyperstimulatie (tachycardie, 

hypertensie, hypertensie)

• Forse overbelasting hart, risico hartfalen

• Metabole acidose

• Rhabdomyolyse (hyperthermie)

• Dopamine

Wat gebeurt er?

Bron: www.trimbos.nl



Excited delirium syndrome

• voorkom langdurige vechtpartijen

• Mobiliseer minimaal 4 mensen (beveiliging/politie) om 

persoon in bedwang te houden

• Sedatie: midazolam per 5mg i.m./i.v. of andere benzo

• (Ketanest)

• Symptomatisch (acidose, hyperthermie, hyperkaliemie, 

rhabdomyolyse)

Hoe pakken we het aan?



GHB

• Wat is het en hoe werkt het 

• Wat is er zo lekker aan GHB en waarom komen mensen 

er niet vanaf

• Hoe herken ik zo’n patiënt 

• hoe lang zit ik er mee opgescheept

• Wanneer naar de IC

• Zijn er zaken waar ik nog rekening mee moet houden



GHB

Vragen?


