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Geen  hulp  b ij  overdos is  GHB   
Mainline presenteert onderzoeksrapport GHB en ‘outgaan’ 
 
 
 
Mensen die zeer regelmatig GHB gebruiken, verliezen vaak het bewustzijn en raken zelfs in 
coma. Deze groep heeft te weinig kennis om een overdosis te voorkomen of iemand te helpen 
die ‘outgaat’. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Mainline en CVO. 
 
Bijna alle respondenten uit het onderzoek die regelmatig de drug GHB gebruiken verliezen af en toe 
het bewustzijn. Zeventig procent is zelfs weleens in coma geraakt, een toestand waarbij minstens 30 
minuten niet wordt gereageerd op pijnprikkels. Deze vorm van overdosering is risicovol en kan fataal 
zijn. Zo kan de ademhaling ermee ophouden of stikken mensen in hun eigen braaksel. Overdosering 
kan ook leiden tot verkeersongelukken of brand in huis. GHB drukt qua drugsincidenten zwaar op de 
spoedeisende hulp (22% van de geregistreerde drugsincidenten; MDI, 2013).  
 
W e i n i g  b e w u s t z i j n  e n  k e n n i s  v a n  r i s i c o ’ s  
Uit het onderzoeksrapport* blijkt dat mensen die vaak GHB gebruiken (meer dan 200 keer in 
hun leven) het meest in coma raken. Deze kwetsbare groep gebruikt met name om zich 
zelfverzekerder te voelen en problemen te vergeten. Het gebruik vindt vooral plaats in 
dorpen buiten de Randstad, veelal in isolement achter de voordeur. Hierdoor worden mensen 
die risico lopen nauwelijks bereikt door de hulpverlening.  
Hoewel deze mensen bewustzijnsverlies als nadeel ervaren, zien ze het tegelijkertijd als een 
onoverkomelijk onderdeel van hun gebruik: ‘het hoort er gewoon bij’. Er is weinig kennis over 
hoe je een overdosering kunt voorkomen of wat te doen als iemand outgaat. Ze bellen minder 
snel een ambulance, proberen niet iemand wakker te houden en laten iemand vaak ‘gewoon’ 
liggen.  
 
Dit komt naar voren in het onderzoeksrapport over GHB en overdosering dat Mainline deze 
week presenteert. Mainline deed de afgelopen twee jaar onderzoek in samenwerking met 
CVO (Centrum voor Verslavingsonderzoek) onder 160 mensen in Nederland en België. 
Samen met respondenten uit het onderzoek ontwikkelde Mainline een video om deze 
geïsoleerde groep thuis te bereiken en bewust te maken van de risico’s van outgaan.  
 
 
 
 

	  



H u i d i g e  z o r g  n i e t  t o e r e i k e n d   
De groep veelgebruikers wordt op dit moment onvoldoende bereikt door de hulpverlening. Huidige 
preventieactiviteiten richten zich voornamelijk op de partyscene en binnen de verslavingszorg ligt de 
focus voornamelijk op afkicken. Diegenen die niet kunnen stoppen of bij een eerdere afkickpoging 
weer terugvielen in gebruik - zo’n tweederde van de mensen na behandeling - vallen op dit moment 
tussen wal en schip. Schadebeperkende maatregelen (harm reduction) zijn een manier om contact te 
houden met deze verborgen doelgroep, veiliger gebruik te stimuleren en verdere gezondheidsschade 
te beperken. In het onderzoeksrapport worden per subgroep diverse suggesties gedaan, afgestemd 
op de gebruikscultuur, informatiebehoefte en het kennisniveau.  
 
L a k s e  h o u d i n g  v e r a n d e r e n   
Naar aanleiding van het onderzoek maakte Mainline een video voor en door zeer ervaren 
GHB-gebruikers waarin ze vanuit hun eigen belevingswereld vertellen over de gevolgen van 
outgaan. De ervaringsverhalen worden aangevuld met voorlichting over hoe overdosering te 
voorkomen en wat te doen als iemand outgaat. Met deze video hoopt Mainline de lakse 
houding ten opzichte van outgaan te veranderen en actieve gebruikers van informatie te 
voorzien over hoe zij de risico’s kunnen beperken. Tevens ontwikkelde Mainline een training 
voor professionals die werken met mensen die GHB gebruiken.  
 
O v e r  M a i n l i n e  
Mainline zet zich al 25 jaar in om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen die drugs 
gebruiken te verbeteren in binnen- en buitenland. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat 
mensen die drugs gebruiken evenveel recht hebben op goede zorg als ieder ander. Mainline 
geeft gezondheidsvoorlichting, biedt trainingen, maakt een lifestyle magazine en werkt met 
partner-organisaties in het buitenland. Al onze activiteiten staan in het teken van harm 
reduction. 
 
Dit onderzoek werd gefinancierd door de Europese Commissie en het Fonds Psychische 
Gezondheid.  
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* N o o t  v o o r  d e  r e d a c t i e   
Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op: www.mainline.nl (‘Laatste nieuws’ op homepage) 
 
Neem voor interviews & meer informatie in het kader van dit persbericht contact op met:  
Guido van Diepen (perscoördinator):  g.vandiepen@mainline.nl | 06 25 45 52 49 



 
B i j l a g e   
 
 
G H B  is een afkorting van gamma-hydroxyboterzuur en wordt gemaakt van GBL (schoonmaakmiddel) 
en natronloog (gootsteenontstopper). GHB is een stof met een dempende werking (downer) en werd 
vroeger gebruikt als narcosemiddel. Naar schatting zijn er in Nederland 22.000 mensen die 
recentelijk GHB hebben gebruikt (Van Laar et al. 2014). Het aantal incidenten met GHB is echter 
relatief hoog en zijn vaak ernstig van aard. In 2013 is er in 22% van de 3481 gemelde drugsincidenten 
GHB in het spel. Hiermee drukt GHB qua drugsincidenten het meeste op de spoedeisende hulp en 
ambulancediensten (MDI, 2013). Behalve het voorkomen van gezondheidsschade en 
levensbedreigende situaties zorgt overdosispreventie ook voor een besparing van zorgkosten.  
 
 
R i s i c o f a c t o r e n  c o m a  
Voor de ontwikkeling van overdosis preventie maatregelen, zijn binnen dit onderzoek de 
risicofactoren bepaald die het ontstaan van een coma vergroten, hier onderverdeeld in Drug, Set, 
Setting (Zinberg, 1984):  

 
Drug (het middel/gebruikswijze): De beste voorspeller voor het ontstaan van een coma is de 
lifetime ervaring van respondenten met GHB. Mensen met zeer veel GHB ervaring (meer dan 200 
keer in hun leven) hebben meer risico op een coma dan mensen met minder GHB ervaring (minder 
dan 50 keer in hun leven). Zij gebruiken vaker en meer doses per gelegenheid. In driekwart van de 
gerapporteerde coma’s in het onderzoek was er bovendien sprake van combinatiegebruik; 
meestal met alcohol en/of speed. 
 
Set (persoonskenmerken): Het risico op een coma is geassocieerd met een laag opleidingsniveau 
en de motivatie van gebruik; mensen die GHB nemen omdat ze er meer zelfvertrouwen door 
krijgen en zich socialer voelen hebben een hoger risico op een coma.  
 
Sett ing (met wie/omgeving): Respondenten die GHB (ook) alleen gebruiken hebben meer risico 
op een coma ongeacht of ze ook thuis gebruiken. Een sterke voorspeller voor een coma is de 
omgeving waar mensen wonen. Respondenten die buiten de Randstad wonen zijn vaker in coma 
geraakt dan respondenten uit de Randstad. 

 


