Richtlijn verslaving
3. Cocaïne, stimulantia en de zorg voor bollenslikkers
3.1 Stimulantia (‘uppers’)
Stimulantia zijn alle middelen die een netto activerend effect hebben op het centraal
zenuwstelsel.i Omdat alle stimulantia vrijwel dezelfde effecten en gevaren hebben, worden ze
allemaal in één hoofdstuk beschreven. Het is voor de behandelend arts vooral belangrijk om
te herkennen dát er een stimulerende drug gebruikt is - kennen van het exacte middel is van
ondergeschikt belang. De behandeling van intoxicatie, complicaties en onttrekking is in grote
lijnen voor alle uppers gelijk. De arts moet zich realiseren dat uppers en downers vaak door
elkaar heen gebruikt worden. Vaak is er sprake van een gemengde intoxicatie. De combinatie
van heroïne met cocaïne (‘speedball’) komt onder chronische gebruikers vaak voor. In het
uitgaansleven wordt eerder de combinatie van alcohol en cocaïne gezien. Dit is een extra
gevaarlijke combinatie omdat beide middelen remmingen wegnemen!
STIMULANTIA (‘uppers’)


Hebben een stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel



Compenseren de werking van een downer: indien samen gebruikt, compenseert de
alertheid van de upper voor de loomheid van een downer, zodat de gebruiker kan
blijven functioneren



De gebruiker voelt zich vrolijk en vrij van remmingen



De gebruiker voelt zich zelfverzekerd, alert en daadkrachtig



De gebruiker heeft het gevoel van ongelimiteerde energie en kan dagen (of
nachten) achtereen doorgaan

Behalve cocaïne, amfetaminen en XTC zijn ook de nieuwere synthetische drugs (4-FMP, bath
salts, flakka) allemaal stimulantia. Ook recept-geneesmiddelen kunnen als upper misbruikt
worden. Hierbij moet niet alleen aan ADHD-medicatie zoals Methylfenidaat (Ritalin, Concerta)
en Dexamfetamine gedacht worden, maar ook aan minder voor de hand liggende middelen
zoals Bipirideen (Akineton) en Trihexyfenidyl (Artane) die bij een aantal gebruikers een
stimulerend effect hebben. (zie Hoofstuk 2) Patiënten die middelen misbruiken zijn creatief:
methylfenidaat wordt gesnoven, maar de retard-variant wordt eerst in water opgelost en dan
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weer gedroogd. Hiermee verdwijnt het retard effect en werkt het middel weer sterker! Ook het
voorwenden van ADHD of parkinsonisme om stimulantia te verkrijgen is gemeld.
3.2 Cocaïne
Cocaïne wordt gewonnen uit de bladeren van de Coca-plant door middel van een chemisch
proces waarvoor kerosine en zuur gebruikt worden. Het eindresultaat is ruwe cocaïne in de
vorm van een pasta. Door hier zoutzuur aan toe te voegen ontstaat de meest gebruikte variant
van het middel: Cocaïnehydrochloride, dat gespoten of gesnoven kan worden. Om deze
variant rookbaar te maken wordt de zure Cocaïne weer omgezet in een base door toevoegen
van bicarbonaat. Het resultaat wordt dan ook ‘base-coke’ genoemd, of ‘crack’ vanwege het
knetterende geluid dat het maakt bij het roken. Snuifcocaïne komt relatief langzaam in het
bloed ( ca 3 minuten), terwijl base-coke door het roken al na enkele seconden in het bloed
wordt opgenomen. Dit snelle effect (“flash”) veroorzaakt een vrijwel onmiddellijke
hyperstimulatie van de hersenen die met een klap aankomt. Ook de werkingsduur verschilt:
snuifcocaïne werkt 15-30 minuten terwijl base-coke al na 20 seconden weer is uitgewerkt.
Farmacologisch is cocaïne een dopamine-heropname-remmer en een noradrenaline
heropnameremmer die voor een netto overdosis dopamine en noradrenaline in het brein zorgt.
Dopamine activeert, verbetert de stemming en prikkelt het beloningscentrum. Noradrenaline
zorgt voor de fight-or-flight respons waarbij de gebruiker verhoogde energie ervaart, zweet,
wijde pupillen heeft en een verhoogde hartslag en ademhaling. De werking van beide
neurotransmitters samen verklaart het sterk stimulerende effect. De gebruikers voelen zich
oppermachtig, zelfverzekerd en energiek. Creativiteit en concentratievermogen verbeteren. ii
Lichamelijke klachten bij cocaïne-misbruik
Naast de problemen die met verslaving gepaard gaan kunnen er ook lichamelijke klachten
optreden. Deze klachten variëren van lokale ontsteking van het neusslijmvlies tot COPDachtige longbeschadiging bij ‘basen’.iii De intra-nasale bijwerkingen kunnen overigens ernstig
zijn: perforatie van het neusseptum, verzakking van de neus (‘zadelneus’) en defecten van het
verhemelte. iv De belangrijkste complicaties komen voor in het hart-vaat-stelsel. Door het sterk
vaatvernauwende effect van cocaïne kunnen er hartinfarcten, ritmestoornissen en
cardiomyopathie ontstaan. Ook CVA’s als gevolg van verhoogde bloeddruk door cocaïne zijn
beschreven. Cocaïne is één van de mogelijke veroorzakers van het Excited Delirium
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Syndroom dat verderop in deze richtlijn uitgebreid beschreven wordt. Allerlei vormen van
agressie kunnen voorkomen, zeker als het cocaïne en alcohol samen gebruikt worden (upperdowner combinatie). Omdat beide middelen remmingen wegnemen kan een explosieve mix
ontstaan waarin iemand eerst dóet, en daarna pas denkt.
Er treden weinig tot geen lichamelijke onttrekkingsklachten van cocaïne op. Wel zijn er sterke
psychische effecten van het stoppen met cocaïne: slaapstoornissen, verminderde eetlust,
sombere stemming en suïcidaliteit. Er is een sterk verlangen (‘craving’) naar hernieuwd
gebruik. v

Effect cocaïne

Complicaties cocaine

Snelle werking (‘flash’)

Neus / letsel aan het gehemelte

Eufoor

Chronische longschade

Ongelimiteerde energie

Myocardinfarct

Toename zelfvertrouwen

Hartritmestoornissen

Beloningscentrum actief

Cardiomyopathie

‘Fight-or-flight’ respons

CVA

Toename creativiteit

Excited Delirium Syndrome
(EDS)

Beter concentratievermogen
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3.3

Overige stimulantia

Amfetaminen (Amfetamine, Methamfetamine, Efedra en farmacologisch vrijwel gelijke
designer drugs) geven stimulatie van het sympathische zenuwstelsel. De middelen kunnen
zowel geslikt, gesnoven als gespoten worden. Farmacologisch zijn de effecten vergelijkbaar
met cocaïne: remming van dopamine- en noradrenaline-heropname. Waar bij cocaïne de
nadruk meer op dopamine (stemming) ligt is dat bij amfetaminen vooral het noradrenaline
effect (fight-flight respons). Gebruikers ervaren méér energie, minder behoefte aan slaap en
minder eetlust. Ook zijn ze rusteloos, overmoedig en hebben ze de neiging om sneller te gaan
praten. Hoewel de stemming in eerste instantie verbetert kan de rusteloosheid ook gemakkelijk
omslaan naar prikkelbaarheid en agressie. Sommige gebruikers laten stereotype gedrag van
herhaalde bewegingen zien. Gebruik brengt een aantal lichamelijke risico’s met zich mee zoals
oververhitting, mondklachten (letsel door droge mond en tandenknarsen), verhoogde
bloeddruk en gewichtsverlies (door eetlust-remming). Ook het Excited Delirium Syndroom
(uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9) kan worden uitgelokt. Psychische klachten komen
zowel bij gebruik als bij onttrekking voor: paniek, depressie, paranoïdie, tactiele hallucinaties
(‘insecten onder de huid’) en full-blown psychose. Lichamelijke onttrekkingsklachten bij staken
van gebruik zijn er, behoudens een kater-gevoel en flinke vermoeidheid, nauwelijks. Het zijn
vooral de depressieve stemming en het enorme verlangen naar hernieuwd gebruik (‘craving’)
die klachten veroorzaken en de kans op een terugval groot maken. vi
Effect amfetaminen

Complicaties amfetaminen

Vooral noradrenaline-effect

Hypertensie

Ook dopamine-effect

Hyperthermie

‘Fight-or-flight’ respons

Gewichtsverlies

Meer energie, rusteloos

Mond / gebitsziekten

Minder eetlust

Paniek

Minder slaap nodig

Depressie

Soms: eufoor

Paranoïdie

Soms: prikkelbaar /agressief

Tactiele hallucinaties (‘beestjes’)

Herhaalde bewegingen

Excited Delirium Syndroom (EDS)

Tandenknarsen / ‘strak staan’

Sterke craving
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XTC (MDMA) heeft naast een stimulerende invloed ook een bewustzijn veranderend effect.
De gebruikers worden sensitiever, willen anderen graag aanraken en zelf graag aangeraakt
worden. Ze voelen zich warm en euforisch, stellen zich gemakkelijker open voor anderen en
worden gemakkelijk verliefd. MDMA staat dan ook wel bekend als “the love drug” of XTC
(“extase”). In tegenstelling tot cocaïne en amfetaminen werkt de stof MDMA vooral op de
neurotransmitter serotonine. MDMA remt de heropname van serotonine, maar bevordert ook
de afgifte van nieuwe serotonine. Deze neurotransmitter veroorzaakt het eufore gevoel. Naast
de prettige bijwerkingen van gebruik zijn ook vervelende lichamelijke bijwerkingen: droge
mond, zweten, hartkloppingen en verhoogde spierspanning in het gezicht (knarsetanden en
gekke bekken trekken, “strak” staan). Omdat de totale hoeveelheid serotonine in het brein
beperkt is, kan XTC in de dagen ná het gebruik juist voor een relatief tekort zorgen. De
gebruiker ervaart dan een sombere stemming of stemmingswisselingen. De belangrijkste
risico’s van het gebruik zijn hyperthermie (oververhitting) en hyponatriëmie (‘watervergiftiging’). Deze risico’s gaan vaak hand in hand: door het gevoel van overhitting en
lichamelijke activiteit (dansen) krijgt de gebruiker dorst – als hij dan water of andere hypotone
vloeistoffen drinkt, kan er een zodanige hyponatriëmie optreden dat hersenoedeem ontstaat.
Drinken van isotone dranken (sportdrank) verminderen dit risico. Hyperthermie op zich kan
ook ernstige lichamelijke schade en zelfs overlijden veroorzaken: bij lichaamstemperaturen
boven de 41°- 42° C. kan spierafbraak (rhabdomyolyse) en afbraak van bloedeiwitten (diffuse
intravasale stolling) optreden. De lichaamseiwitten worden letterlijk “gekookt” en nierfalen of
multi orgaanfalen kan het gevolg zijn. Zoals bij alle serotonerg werkende (genees)middelen is
er ook een kleine kans op het ontstaan van het serotonine-syndroom. viiOok bestaat de kans
op het uitlokken van een Excited Delirium Syndroom(EDS)
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Effect MDMA

Complicaties MDMA

Toename serotonine

Hyperthermie

Eufore stemming

Hyponatriëmie

Aanrakerig, knuffelig

Hersenoedeem
(“watervergiftiging” )
Hypertonie (“strak”,

Warm

tandenknarsen)
Verliefd gevoel

EDS

Energie

Nier / multi-orgaan falen

Bewustzijnsverruiming

Diffuse intravasale stolling

Meer open voor anderen

Rhabdomyolyse

Goed in contact met eigen gevoel

Serotonine syndroom

3.4

Intoxicatie met stimulantia

Bij intoxicatie met een upper ziet men het stimulerend toxidroom

viii

dat uitgebreider wordt

toegelicht in Hoofdstuk 2: Verslaving.
Stimulerend
toxidroom
Tachycardie
Hypertensie
Hyperventilatie
Hypertonie


Kaakklem



‘Strak staan’

Zweten
Wijde pupillen
Hyperthermie
Agressie
Agitatie
Hallucinaties
Psychose
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Acuut handelen bij intoxicatie met stimulantia ix x xi
Problemen
A

-

Actie hulpverlener
Maak en houd ademweg zonodig vrij

B

tachypnoe

Geef 15 liter O2 op een non-rebreathing masker

C

tachycardie,

Infuus inbrengen; ECG zo mogelijk; bewaak RR en

electrolytenstoornis,

pols

myocardinfarct (cocaïne)
D

agitatie, delier

Monitor het bewustzijn, met AVPU score


A : Alert



V : Reageert op Verbaal contact / aanspreken



P : Reageert alleen op Pijn



U : Reageert nergens op, Unresponsive

Meet de bloedglucose!
Overweeg Excited Delirium Syndroom
Geef

benzodiazepinen

bij

eventuele

opwindingstoestand Geef géén Haldol – antipsychotica
vergroten de kans op EDS
E

hyperthermie

Meet en bewaak temperatuur!! Koelen, uitkleden en IV
vloeistoffen

Medicamenteus beleid
Direct:

Bij opwindingstoestand / EDS: Midazolam 5mg i.m. of
intranasaal, zonodig herhalen totdat onrust afneemt
(géén antipsychotica!)

Op termijn:

Spoedvervoer
(bewaking

per

vitale

ambulance
functies,

naar

correctie

ziekenhuis
metabole

ontregeling, bewaking nierfunctie)
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3.5

Onttrekking van stimulantia

Bij onttrekking van stimulantia staan psychische klachten op de voorgrond. Deze worden niet
alleen veroorzaakt door een tekort aan neurotransmitters (versneld verbruik als gevolg van het
stimulantia) maar ook door rebound-klachten: gevoelens van vermoeidheid en somberheid die
tijdelijk chemisch onderdrukt werden komen nu op de langere termijn versterkt terug. Er zijn
nauwelijks lichamelijke klachten bij deze vorm van onttrekking. xiiHet achterliggende principe
wordt uitgebreider beschreven in Hoofdstuk 2: Verslaving
Detoxificatie upper
Somber
Lusteloos
Overmatig slapen
Trage psychomotoriek
Cave suïcidaliteit!

Afbouwschema benzodiazepinen bij onrust: Diazepam 10 mg

xiii

Meestal is er geen medicatie nodig om de detox van stimulantia te begeleiden. Mocht er toch
onrust optreden dan kunnen het beste langwerkende benzodiazepinen (bijv. Diazepam)
worden gegeven in een afbouwschema gedurende 1 week. Door de lange halfwaardetijd
verloopt de detoxificatie van de diazepam geleidelijk en betrekkelijk comfortabel voor de patiënt
Schrijf onderstaand afbouwschema uit met tabletten diazepam 10 mg. Kies voor oxazepam 10
mg bij ouderen of mensen met een leverfunctiestoornis!
TIJD

Dag
1

2

3

4

5

6

7

8

07.00 (A-tijd)

1

1

1

1

1

1

0

0

12.00 (B-tijd)

1

1

0

0

0

0

0

0

17.00 (C-tijd)

1

1

1

1

0

0

0

0

22.00 (D-tijd)

1

1

1

1

1

1

1

0
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3.6

De zorg voor cocaïne-bollenslikkers op Schiphol

Bollenslikkers
Het aantal gearresteerde bolletjesslikkers op Schiphol is de laatste jaren afgenomen: Aantallen
schommelen tussen de 805 en 880 in de voorgaande jaren en 645 in 2015
jaar in 2017

xv

xiv

naar 514 per

Mede doordat de Koninklijke Marechaussee (KMAR) op vluchten vanuit een

aantal bestemmingen 100% controles uitvoert, heeft de drugssmokkel met bolletjes zich deels
verplaatst naar andere Europese vliegvelden. Ook worden mensen al in het land van herkomst
betrapt voordat ze naar Nederland kunnen afreizen. Op Curaçao werden in de eerste zes
maanden van 2016 al 90 mensen gearresteerd die met drugs in het lichaam naar Nederland
probeerden af te reizen.

xvi

Hoewel het probleem met cocaïne-bollenslikkers op Schiphol de

afgelopen jaren lijkt te zijn afgenomen, komen er dus nog steeds dagelijks bollenslikkers aan
op de luchthaven. Hoewel er ook andere zaken dan cocaïne in de bolletjes kunnen zitten (
hasj, heroïne en papiergeldxvii komen ook voor) bevat het overgrote merendeel cocaïne. De
kwaliteit van deze bolletjes kan enorm verschillen: van een enkel dichtgeknoopt condoom met
vloeibare cocaïne, tot zelfgemaakte bolletjes met plastic tape, tot machinaal gemaakte
keiharde pellets. De totale groep die probeert met drugs in het lichaam naar Nederland te
komen is dus nog steeds aanzienlijk. Hoewel er 100 % controle is, bestaat er natuurlijk geen
100 % succes: een aantal bollenslikkers ontsnapt aan ontdekking op het vliegveld en komt
Nederland binnen. Er wordt geschat dat in de periode 2005-2009 er ruim een derde (38%) van
de slikkers ongehinderd door de controles kwam

xviii

Hiermee zijn de gezondheidsrisico’s

natuurlijk niet voorbij; artsen kunnen dus ook buiten de setting van Schiphol met bollenslikkers
te maken krijgen! Een enkeling probeert vanuit Nederland weer bolletjes door te transporteren
naar andere landen. Hoewel het gevaar voor de individuele bollenslikker kleiner is dan
aanvankelijk gedacht werd worden er nog steeds met regelmaat ernstige complicaties gezien.
Mensen krijgen een overdosis of een darmafsluiting in het vliegtuig, in de trein, maar ook
gewoon bij thuiskomst na de vlucht.

xix xx

Recent werd er iemand in kritieke toestand

aangetroffen bij een tankstation: in de auto naar huis vanaf Schiphol was er een cocaïnebolletje geknapt.xxi Ook overlijdt er af en toe nog steeds een bollenslikker in de cel, ondanks
alle voorzorgsmaatregelen die genomen worden xxii
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De procedure op Schiphol
Alle personen die verdacht worden van bollen slikken krijgen een keuze voorgelegd: een lowdose CT scan ondergaan op de G-pier van Schiphol om hun onschuld te bewijzen, of de CT
scan weigeren en worden ingesloten totdat ze driemaal een portie ontlasting zonder bollen
hebben geproduceerd. Deze mensen worden ingesloten op een speciale afdeling van
Justitieel Complex Schiphol en blijven onder bewaking van de KMAR. Ze verblijven hier op
een sobere cel zonder toilet en staan 24 uur per dag onder cameratoezicht. Het dag regime is
er strenger dan op de gemiddelde gevangenisvleugel en voor elke toiletgang moet de KMAR
gebeld worden.
De verdachten worden dan door twee Marechaussees van cel gehaald, gefouilleerd en daarna
naar een speciaal slikkerstoilet gebracht dat op Schiphol de bijnaam “de troon” heet vanwege
de verhoging waarop het staat. Alle ontlasting die hier geproduceerd wordt komt in een
speciale spoelmachine. De Marechaussees kunnen eventuele bollen schoongespoeld en wel
uit deze machine halen. Ook tijdens de toiletgang staat de verdachte onder cameratoezicht en
hij wordt opnieuw gefouilleerd bij terugkeer op zijn cel. Indien deze verdachten daadwerkelijk
bollen produceren, blijven zij op de speciale slikkersafdeling ingesloten totdat ze driemaal
schone ontlasting geproduceerd hebben. xxiii xxiv De CT scan en de wijze van insluiten worden
gedicteerd door de medische afdeling van de KMAR. De huisartsen van medTzorg leveren
medische zorg aan de ingeslotene in dit regime en hebben niets met het opsporingsproces te
maken. De huisarts dient zich te realiseren, dat er behalve een aanzienlijk gezondheidsrisico,
ook een inperking van privacy en vrijheden plaatsvindt. Dit kan ook zijn negatieve weerslag
hebben op de (geestelijke) gezondheid van de gedetineerde.
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AFDELING BOLLENSLIKKERS ( KMAR, Justitieel Complex Schiphol)

Boven: Drugsbolletjes worden uit de spoelmachine op Schiphol gehaald xxv
Onder links: CT scan met bolletjes in de maag en het colon xxvi
Onder rechts: gescheurde, en nog intacte bolletjes aangetroffen bij laparotomie xxvii
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De populatie
De groep verdachten bestaat in de ervaring van de huisarts op Justitieel Complex Schiphol
voornamelijk uit lager opgeleide mensen die regelmatig gedwongen zijn om de drugs te slikken
of in grote financiële moeilijkheden verkeerden. Ze maken niet de indruk geharde criminelen
te zijn en zijn vaak met een valse geruststelling (“de douane is omgekocht” en “vloeibare bollen
zien ze niet op de scan”) op pad gestuurd. De schok bij arrestatie is vaak enorm en meestal
weegt het betaalde bedrag (tussen de 1000 en 5000 euro voor een ruime kilo cocaïne in het
lichaam) ook niet tegen de gezondheidsrisico’s op. In de veiligheid van de spreekkamer
worden met regelmaat verhalen gehoord over het met geweld inbrengen van vaginale
pakketjes bij vrouwen (in feite verkrachting), het gijzelen van familieleden door kartels en het
dreigen met uithuiszetting van gezinnen met jonge kinderen. Deze patiëntengroep wordt door
gewetenloze drugsbazen misbruikt als “menselijke koffer” zonder respect voor de waardigheid
en gezondheid van de betrokkene. De arts dient zich te realiseren dat de verdachten naast
dader van smokkel, ook slachtoffer kunnen zijn van ernstige bedreiging of seksueel geweld!
Gezondheidsrisico’s
Alle personen die drugs in het lichaam vervoeren lopen twee grote gezondheidsrisico’s.
Allereerst is er natuurlijk het risico op intoxicatie doordat bollen lekken of scheuren. Het grote
slijmvlies-oppervlak van het maagdarm-kanaal zorgt voor snelle opname en daardoor een
massale intoxicatie. Een gemiddeld bolletje bevat 5-10 gram cocaïne, terwijl 1 tot 2 gram voor
de meeste mensen al een letale dosis is.
Daarnaast is er het risico op een lage ileus. Dit beeld is vaak een combinatie van een
obstructie-ileus (door de massawerking van een groot aantal bollen) en een paralytische ileus
(door de diarree-remmers die de slikkers in overmaat nemen om te voorkomen dat ze tijdens
hun vliegreis al ‘produceren’). Het gezamenlijke beeld van ileus en intoxicatie bij bollenslikkers
wordt body-packer-syndroom genoemd. xxviii In deze groep patiënten komen naast de mensen
die daadwerkelijk bolletjes drugs hebben geslikt, ook personen voor die drugspakketjes
vaginaal of rectaal ingebracht hebben. Deze zogenaamde “duwers” lopen minder risico op
darmafsluiting, maar door het contact met de slijmvliezen van vagina en rectum nog steeds
een aanzienlijk risico op intoxicatie. Ook “herslikken” komt af en toe voor: de slikker heeft
tijdens de vlucht, of in de cel na een arrestatie, bollen geproduceerd die hij daarna opnieuw
inslikt om ontdekking te voorkomen. Afgezien van het hygiëne-vraagstuk dat dit oproept
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betekent het vooral een hernieuwde passage door het maagzuur. Men kan zich voorstellen
dat de dunne verpakkingsmaterialen (condooms, plakband) een tweede passage door sterk
zuur niet goed doorstaan en dat er dan alsnog een ruptuur van het bolletje kan optreden. Een
onderzoek uit 2013 wijst uit dat 4,1 % van de gearresteerde bollenslikkers moest worden
ingestuurd naar een ziekenhuis – een derde van hen onderging uiteindelijk een operatie.
Op een totaal van 645 gedetineerde slikkers in 2015

xxix

xxx

komt dat uit op gemiddeld één

ziekenhuistransport per twee weken. Dat aantal lijkt relatief laag, maar het betreft wel
levensbedreigende complicaties!
Werkinstructies medische dienst Justitieel Complex Schiphol
Zoals hierboven beschreven zijn ileus en intoxicatie de belangrijkste complicaties van het
bollenslikken. De werkafspraken op de medische dienst richten zich dan ook op het vroegtijdig
herkennen van de symptomen die hierbij passen en het laagdrempelig insturen om erger te
voorkomen (sinds medio 2016 naar het Spaarne Gasthuis Hoofddorp). Als er geen arts in huis
is worden instabiele patiënten rechtstreeks door de justitieel verpleegkundige naar het
ziekenhuis ingestuurd. Bij de afweging om in te sturen worden naast de verschijnselen van
ileus en intoxicatie ook de kwaliteit van de bollen en het lot van medereizigers (zat er nog een
slikker met complicaties op deze vlucht?) betrokken.xxxi
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WERKWIJZE BOLLENSLIKKERS JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL
Bij de afweging om bollenslikkers in te sturen naar een ziekenhuis worden naast de
verschijnselen van ileus en intoxicatie ook de kwaliteit van de bollen en het lot van
medereizigers betrokken. Als er geen arts in huis is worden instabiele patiënten rechtstreeks
door de justitieel verpleegkundige naar het ziekenhuis ingestuurd

CRITERIA VOOR INSTUREN BOLLENSLIKKERS
Herkomst van de bollenslikker

Herslikken van bollen
Tijd: meer dan 1 week bollen in de buik
Tekenen van ileus

Tekenen van intoxicatie
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Lot van medereizigers:
 slechte kwaliteit bollen
 intoxicatie / overleden
(en nog niet geproduceerd)
 Misselijk, braken
 Bollen braken!
 Progressief buikklachten
 Geen productie ondanks
aangetoonde bollen
 Verwijde pupillen > 4 mm
 Tachycardie > 100 /min
 Bloeddruk hoger dan bij intake
 Temperatuur boven 38 graden
 Gedragsverandering (agitatie,
angst)
 Epileptisch insult
 Tandenknarsen
 Hevige transpiratie
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