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Chapter Ten

Chapter 10: Summary in Dutch (Nederlandse 
samenvatting)

Medische evenementenzorg tijdens dance-events: 
gezondheidsverstoringen en middelengerelateerde 
incidenten.

De bevindingen van dit proefschrift zijn op twee thema’s gericht:  gezondheidsversto-

ringen tijdens rave party’s in Nederland in het algemeen en druggerelateerde 

incidenten in het bijzonder. Daarnaast is medische zorg in kaart gebracht tijdens deze 

grootschalige publieksevenementen. 

Het algemene doel van deze studies was vierledig en beantwoordde de volgende 

onderzoeksvragen:

-  Hoeveel bezoekers melden zich op de eerstehulppost (EHP) tidens raves, wat is 

het gemiddelde aantal eerstehulp-patiënten per 10.000 evenementbezoekers, hoe 

lang verblijven patiënten op de EHP en welke typen incidenten kunnen worden 

geïdentificeerd?

-  Wat is de prevalentie van bezoekers van eerstehulpposten op raves met 

middelengerelateerde gezondheidsproblemen? En wat voor soort drugs zijn 

betrokken?

-  Welke middelengerelateerde incidenten worden gemeld, wat is de frequentie en 

de ernst?

-  Wat zijn de vereisten voor medische zorg op raves?

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat. Tenslotte worden de 

beperkingen van de studies beschreven.

De eerste hiervoor genoemde onderzoeksvragen worden behandeld in hoofdstuk  

1. Alle bevindingen van de studie werden verzameld op raves, ook wel bekend als 

house- of dance-events. “Dance” is een verzamelnaam voor alle soorten elektronische 

dansmuziek (EDM). Het belangrijkste kenmerk is dat de muziek wordt uitgevoerd 

met elektronische instrumenten en is DJ-gericht. “House” was in Nederland een 

verzamelnaam voor dansmuziek. Dit leidde tot verwarring, omdat “house” is ook 
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de naam van een subgenre. Daarom is “dance” (of EDM) nu de meest gangbare 

term. In andere landen worden “techno” en “progressive” gebruikt als generieke 

benamingen voor deze muziekstijl. Grote dance events zijn mondiaal breed 

bekender als “raves”. Deze evenementen trekken doorgaans 1000-60.000 bezoekers. 

Het zijn “massabijeenkomsten”, welke (in enkelvoud) omschreven worden als “Een 

verzamelplaats van een groot aantal mensen die een evenement bijwonen op een 

specifieke plaats voor een beperkte tijd met een potentieel voor een vertraagde reactie 

op noodsituaties”.

In Nederland hebben dance party’s een volume tot ± 60.000 bezoekers. Ongeveer 

650.000 jongeren (15-35 jaar) wonen deze gebeurtenissen jaarlijks bij. Sinds de 

jaren negentig van de vorige eeuw is het aantal raves en de diversiteit van deze 

gebeurtenissen toegenomen. 

Na uitgebreid onderzoek bevestigen verschillende studies dat jongeren alcohol en/

of drugs gebruiken tijdens het uitgaan. XTC, vanwege zijn energieke en euforische 

effecten, is erg populair, naast alcohol, cannabis, amfetamine en cocaïne. Eind jaren 

90 werd gamma-hydroxyboterzuur (GHB) geïntroduceerd in het uitgaanscircuit. Bij 

specifieke uitgaanssettingen blijken specifieke middelen gebruikt te worden:

-  Alcohol: meest voorkomend in mainstream settingen (mix van verschillende 

muziekstijlen) en dance,

-  Cannabis: de hoogste in de alternatieve settingen,

-  Cocaïne, amfetamine en GHB: meer bij dance dan in alle andere settingen,

-  XTC: veel hoger bij dance dan elders.

Bovengenoemde uitgaansdrugs worden besproken in het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 2 richt zich op de meest gebruikte recreatieve drugs. Nationaal onderzoek 

naar de prevalentie van drugsgebruik wordt in Nederland sinds 1997 regulier 

uitgevoerd onder de algemene bevolking in de leeftijdscategorie 15-64 jaar. Uit een 

representatieve steekproef in 2009 (N = 5769) bleek een ooit-gebruikt prevalentie van 

92% van alcohol. Dit was 25,7% voor cannabis, 6,2% voor XTC, 5,2% voor cocaïne, 3,1% 

voor amfetamine en 1,3% voor GHB.

Voornaamste reden voor het drinken van alcohol is om plezier en ontspanning te 

voelen, en om spraakzamer, meer zelfverzekerd en socialer in de omgang te worden. 

Een zekere mate van intoxicatie is gewenst. XTC (MDMA) wordt gebruikt, omdat het 
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leidt tot euforie en het een gevoel van intimiteit met anderen bevordert. Daarnaast 

wordt het gebruikt om de energetische effecten en om de beleving van activiteiten 

te verbeteren, zoals het luisteren naar muziek. Amfetamine wordt gesnoven, of geslikt 

als pillen, vooral om door te kunnen gaan en om wakker te blijven, terwijl cannabis 

wordt gerookt om te ontspannen en “stoned” te worden. Cocaïne wordt gesnoven om 

een   snelle kick te krijgen, om door te kunnen gaan en wakker te blijven. GHB wordt 

gedronken om te ontspannen, om ‘high’ te worden en omdat het het gevoel van 

seksualiteit vergroot.

Van alle zes meest gebruikte recreatieve drugs worden de naam, sociale aspecten, 

fysiologische effecten, chemie, epidemiologie en farmacokinetiek beschreven.

Hoofdstuk 3 rapporteert over een negen jaren durend onderzoek van medische 

hulpverlening tijdens dance party’s in Nederland. In een prospectieve observationele 

studie, waar zelfverwijzers door specifiek opgeleid medisch en paramedisch personeel 

werden gediagnosticeerd, behandeld en geregistreerd op gestandaardiseerde wijze, 

wordt verslag gedaan van de gerapporteerde gezondheidsverstoringen.

Tijdens 219 party’s met ongeveer 3 miljoen bezoekers gedurende een periode van 9 

jaar bezochten 23.581 patiënten een eerstehulppost. De Medical Usage Rate (MUR) 

varieerde van 59 tot 170 patiënten per 10.000 evenementbezoekers. De gemiddelde 

leeftijd steeg van 1997 tot 2005 van 18,7 ± 2,7 tot 23,3 ± 5,7 jaar. Het gemiddelde verblijf in 

de eerste hulppost duurde 18 ± 46 minuten. De meeste gezondheidsproblemen waren 

mild. Vijftien ernstige incidenten zijn waargenomen, waarvan één met lethale afloop. 

Deze unieke gegevens uit Nederland tonen een zeer laag aantal ernstige korte termijn 

gezondheidsproblemen aan tijdens dance party’s. Specifieke middelengerelateerde 

gezondheidsproblemen zijn nader geïnventariseerd in het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 beschrijft een twaalfjarige (1997-2008) observatie van middelengerela-

teerde incidenten die zich voordoen op dance party’s in Nederland, met inbegrip van 

de duur van de bezoeken aan eerstehulpposten, de gebruikte stoffen en de ernst van 

de incidenten. 

Tijdens deze evenementen bemanden specifiek opgeleid medisch en paramedisch 

personeel de hulpposten. Bezoekers werden gediagnosticeerd en behandeld, en 

hun gegevens werden geregistreerd met behulp van gestandaardiseerde methoden. 
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Tijdens de periode van 12 jaar met 249 dance party’s met een totaal van ongeveer 

3.800.000 bezoekers, bezochten 27.897 mensen de eerstehulppost, van wie er 10.100 

een middelengerelateerd gezondheidsprobleem hadden. De gemiddelde leeftijd van 

deze mensen was 22,3 ± 5,4 jaar; 52,4% van hen waren man. De meeste (66,7%) met een 

drug gerelateerde problemen werden in verband gebracht met XTC of het gebruik van 

alcohol of beide. Onder 10.100 middelengerelateerde cases hadden 515 professionele 

medische zorg nodig en waren 16 van deze gevallen levensbedreigend. Mensen met 

een middelengerelateerd probleem verbleven 20 minuten bij de EHBO-post. Dit was 

significant langer dan de 5 minuten die EHBO-bezoekers verbleven bij problemen die 

niet te maken hadden met middelengebruik. Een aantal acute gezondheidsproblemen, 

gerelateerd aan het gebruik van alcohol, amfetaminen, cannabis, cocaïne, XTC en/

of GHB werd geïdentificeerd. Hoewel de meeste problemen mild en beperkt waren, 

bleek dat mensen die GHB hadden gebruikt vaker professionele medische zorg nodig 

hadden dan zij die andere stoffen hadden gebruikt. In het volgende hoofdstuk wordt 

over specifieke GHB-gerelateerde incidenten gerapporteerd.

Verdere ontwikkeling en naleving “harm-reduction” beleid en het inzetten en 

standaardiseren van eerstehulpposten op dance events met speciaal opgeleid 

personeel voor zowel kleine en ernstige incidenten wordt aanbevolen.

Hoofdstuk 5 beschrijft het prospectieve observationele onderzoek naar specifieke GHB-

incidenten, die eerstehulpposten bezochten tijdens dance events van 2000 tot 2008. 

De patiënten werden gediagnosticeerd, behandeld door specifiek opgeleid medisch 

en paramedisch personeel en de gegevens zijn opgenomen met gestandaardiseerde 

methoden.

Tijdens de periode van negen jaar met 202 dance party’s met ongeveer drie miljoen 

bezoekers, werden 22.604 patiënten geregistreerd op de eerstehulpposten. Hiervan 

hadden 771 personen GHB-gerelateerde gezondheidsproblemen. De gemiddelde 

leeftijd van de GHB-gebruikende hulppostbezoekers was 25,7 ± 6,1 jaar, de meesten 

van hen (66,4%) waren mannen. Ongeveer een derde (32,7%) gebruikte uitsluitend 

GHB, terwijl 48,1% een combinatie van GHB met XTC, alcohol of cannabis tot zich 

namen. Een op de vijf (19,2%) combineerde GHB met meerdere andere stoffen. Eén 

casus werd gecategoriseerd als ernstig/levensbedreigend en 202 (26,2%) gevallen 

als middelernstig; zij behoefden professionele medische zorg. In totaal werden 
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43 patiënten (5,6%) doorverwezen naar een ziekenhuis. De meest aangetroffen 

gezondheidsverstoring was verminderd bewustzijn. Combinaties van verminderd 

bewustzijn, braken en/of lage lichaamstemperatuur werden gevonden in 186 gevallen 

(24,1%). GHB-gerelateerde eerstehulp bezoekers verbleven significant langer dan de 

totale patiëntenpopulatie (mediaan 45 minuten versus 10 minuten).

Patiënten vertonen een verscheidenheid aan korte termijn-gezondheidseffecten 

bij gebruik van GHB. Hoewel de meeste problemen mild waren, bleek professionele 

medische zorg geïndiceerd voor een kwart van GHB-gebruikende patiënten.

Hoofdstuk 6 geeft het prospectieve, observationele onderzoek weer naar de 

ontwikkeling van richtlijnen voor medische zorg tijdens massabijeenkomsten 

gebaseerd op de ervaring van medische dienstverlening tijdens dance events, op basis 

van de gestandaardiseerde registratie van bezoekers, die zich voor zorg meldden bij de 

eerstehulppost.

Gezondheidsproblemen werden gecategoriseerd als (a) medisch, (b) trauma, (c) 

psychisch of (d) diversen. De ernst werd beoordeeld op basis van de Emergency Severity 

Index in de kwalificaties (1) levensbedreigend, (2) midden ernstig; professionele 

medische zorg noodzakelijk en (3) mild. Gekwalificeerde verpleegkundigen, paramedici 

en artsen werden getraind in het gebruik van de gestandaardiseerde vragenlijst. Het 

totaal aantal bezoekers werd gemeld door de evenementorganisator.

Tijdens de onderzoeksperiode 2006-2010 werden 7.089 personen geregistreerd bij 

de eerstehulpposten tijdens dance party’s. De meeste problemen (91,1%) werden 

gecategoriseerd als medisch of trauma, en geclassificeerd als mild. De meest 

voorkomende medische klachten waren algehele malaise, misselijkheid, duizeligheid 

en braken. Kneuzingen, verrekkingen en verstuikingen, wonden, snijwonden en 

blaren waren de meest voorkomende trauma’s. Een klein deel (2,4%) van de cases 

werd gekwalificeerd als midden ernstig of ernstig, waaronder twee gevallen (0,03%) 

die werden beschouwd als levensbedreigend. Ziekenhuisopname was geïndiceerd bij 

2,2% van de patiënten. Meer dan een kwart van de gevallen (27,4%) was uitgaansdrugs 

gerelateerd.

Tijdens het vijf jaar durende veldonderzoek bestond het overgrote deel van de zorg 

uit ondersteuning bij milde gezondheidsproblemen. Een medisch team van zes 

gezondheidswerkers voor elke 10.000 dance party bezoekers wordt aanbevolen. 
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Ter plaatse van het evenement dient de medische staf   voornamelijk te bestaan uit 

eerstehulpverleners en verpleegkundigen, die specifiek zijn opgeleid op het gebied van 

advanced life support, event-specifieke letsels en incidenten, gezondheidseducatie met 

betrekking tot zelfzorgtekorten, interventies bij psychische nood, infectiesurveillance 

en rampgeneeskunde. Protocollen moeten beschikbaar zijn voor de behandeling 

van voorkomende verwondingen en andere kleine medische problemen en voor 

registratie, triage, hygiënemonitoring en catastrofezorg.

In hoofdstuk 7 worden de medische aspecten van dance events besproken en worden 

aanwijzingen voor de toekomst gegeven. De algemene bevindingen waren:

Na onderzoek tijdens honderden dance party’s met meer dan vier miljoen bezoekers 

en meer dan 30.000 eerstehulp patiënten, werd vastgesteld, dat

•  Een gemiddelde MUR van 70, wat betekent dat voor elke 10.000 eventbezoekers, 

70 mensen een beroep doen op een EHBO-post  en daar worden behandeld en 

geregistreerd. Naast dit zeventigtal doen ongeveer 25 personen een beroep op 

de eerstehulppost voor zelfzorg (pijnstiller tegen hoofdpijn, gehoorbescherming, 

maandverband, pleisters voor kleine wonden en blaren, enz.).

•  Het mediane verblijf in een eerstehulppost is 10 minuten. Als de patiënt een 

middelengerelateerd probleem heeft  is de mediaan 20 minuten. En als het verblijf 

specifiek GHB-gerelateerd is, is het 45 minuten.

•  Ongeveer 2% van alle geregistreerde eerstehulppostbezoekers heeft professionele 

medische zorg nodig van een arts, verpleegkundige of fysiotherapeut. Dit is 0,01% 

van alle evenementbezoekers. De helft van hen is verwezen naar een ziekenhuis. 

Totaal 0,05% van alle patiënten bevonden zich in een levensbedreigende situatie. 

Er is dus 1 levensbedreigende casus per 200.000 dance evenement bezoekers.

•  Van alle geregistreerde patiënten heeft 36% een middelengerelateerd gezond-

heidsprobleem. In 64% van deze gevallen werd een middel enkelvoudig 

gebruikt en in 25% van de gevallen was er sprake van een combinatie van twee 

middelen (waarvan één daarvan meestal alcohol betrof ), de rest van de gevallen 

waren combinaties van meer dan twee middelen. In geval van enkelvoudig 

middelengerelateerde gezondheidsverstoringen betrof het in 33% van de gevallen 

XTC (waarbij een vermindering in de loop der jaren te zien was), 23% alcohol 

(vermeerdering door de jaren heen), 3% amfetamine, 3% GHB, 2% cannabis en 

minder dan 1% cocaïne.
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Gedurende de onderzoeksperiode deden zich veranderingen voor rond recreatief 

drugsgebruik. Monitoring van de Nederlandse drugsmarkt werd gestart via DIMS, het 

Drugs Informatie en Monitoring System van het Trimbos-instituut, en drugsgerelateerde 

incidenten door de MDI (Monitor DrugsIncidenten), eveneens van het Trimbos, beiden 

gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. De lifetime prevalentie (LTP) van XTC 

en amfetamine namen toe. En terwijl het gebruik van alcohol op danceparty’s in 

het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw nauwelijks voorkwam, nam 

dit in grote mate toe gedurende de onderzoeksperiode. Ondertussen werd GHB 

geïntroduceerd in het uitgaansleven.

DIMS noteerde rond 2009/2010 een verandering in de XTC-markt. In die periode nam 

de zuiverheid (het MDMA-gehalte) in de pillen af. Vanaf 2011 nam de zuiverheid weer 

toe, maar ook de dosering. Bestonden de XTC-pillen in de jaren voor 2009 uit gemiddeld 

70-90mg MDMA, in 2011 was de gemiddelde dosis twee keer zo hoog. 

In de loop der jaren leerden jongeren wat de effecten van uitgaansdrugs waren of 

konden zijn en werden zij voorgelicht op welke wijze zij problemen zo veel mogelijk 

konden voorkomen. Organisatoren van evenementen werden zich bewust werd van 

het nemen van preventieve maatregelen, zoals klimaatbeheersing en het aanbieden 

van gratis drinkwater, en voerden deze activiteiten door in hun werkprocessen. En 

tenslotte kenmerkte het Nederlandse drugsbeleid zich door repressie van productie 

en handel enerzijds en “harm-reduction” en gezondheidsbevordering bij gebruikers 

anderzijds.

Ernstige uitgaansdrugs-gerelateerde incidenten, die professionele medische zorg nodig 

hebben, komen zelden voor gedurende de onderzoeksperiode. Risico’s op ernstige 

incidenten bij gebruik van een middel ten opzichte van geen-gebruik verschillen per 

drug. Zo is er 1-2 keer meer risico bij cannabis, XTC of alcohol, 2-6 keer meer risico bij 

amfetamine, 1-13 keer meer risico bij cocaïne en 17-27 keer meer risico bij GHB.

Combinatiegebruik van middelen kennen hogere risico scores. Dit geldt vooral voor 

alcohol en GHB. Deze combinatie is 26-28 keer riskanter dan het risico wanneer er geen 

middel wordt gebruikt en de combinatie XTC en GHB is 25-30 keer meer risicovol. Uit 

het onderzoek naar korte termijn risico’s blijkt dat GHB relatief de meest gevaarlijke 

uitgaansdrug is.
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Specifieke aangetoonde ernstige drugsgerelateerde problemen waren bewuste-

loosheid, bedreigde luchtweg (door braken) en respiratoire insufficiëntie bij met 

dempende middelen (alcohol en GHB), en bedreigde luchtwegen (door trismus), insult, 

opwindingsdelier, hyperthermie en circulatoire insufficiëntie bij stimulantia (XTC, 

amfetamine en cocaïne).

Heel recent werd een opvallend cijfer vastgesteld. Tussen 1997-2008 werden in 

een populatie van 3.800.000 partybezoekers 31 incidenten vastgesteld waarbij 

professionele medische zorg nodig was. Dit gemiddelde van 2-3 incidenten per jaar 

werd ook in de daarop volgende twee jaren vastgesteld. Echter, in 2011 werden 26 

cases gemeld, terwijl er geen grote veranderingen konden worden vastgesteld in het 

volume van de populatie of de prevalentie van middelengebruik. Nader onderzoek 

moet uitwijzen of deze getallen mogelijk het gevolg zijn van de veranderde XTC-markt 

in 2011. In Hoofdstuk 8 wordt hierover gerapporteerd.

Tijdens de onderzoeksperiode veranderde ook de professionele zorg bij dance events. 

Eerder werden uitsluitend eerstehulpverleners ingezet, nu deden professionals (vooral 

verpleegkundigen, maar ook artsen) hun intrede in de evenementenzorg. Het niveau 

van de zorg werd opgewaardeerd van “leken”-EHBO tot gespecialiseerde zorg en 

Advanced Life Support. Medische hulpverleners werden getraind om event-specifieke 

risico’s te herkennen, te voorkomen en te behandelen. Er werden specifieke richtlijnen 

en protocollen ontwikkeld in de evenementenhulpverlening. Gezondheidszorg en 

veiligheid werden meer geïntegreerd en andere evenementen-dienstverleners zoals 

beveiligingspersoneel en facilitaire medewerkers werden getraind in het herkennen 

van ernstige gezondheidsproblemen en communicatie met medische teams.

Specifieke educatieve programma’s voor middelengerelateerde eerste hulp en 

professionele zorg zijn ontwikkeld voor werkers in het uitgaanscircuit, zoals 

beveiligingspersoneel, politie, EHBO’ers en zorgprofessionals.

Beperkingen van het onderzoek

Enkele beperkingen van het onderzoek moeten worden erkend. Zo kwamen de lange 

termijn effecten op middelengebruik of drugsverslaving niet aan de orde. Voorts  werd 
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deze studie uitgevoerd tijdens dance events in Nederland en kan het niet zonder meer 

toegepast worden op andere evenementen of in het buitenland. Hoewel de steekproef 

groot was, bestonden de participanten uitsluitend zelfverwijzers, die mogelijk niet 

alle gezondheid gerelateerde incidenten op dance party’s representeren. Het is 

mogelijk dat een aantal bezoekers met gezondheidsklachten zich niet meldde op een 

eerstehulppost.

Toxische screening van urine of bloed werd niet gedaan, waardoor er geen feitelijke 

biologische bevestiging van de middelinname was. Het is niet gemeten waar de 

deelnemers  aan werden blootgesteld, kwantitatief noch kwalitatief. Het onderzoek is 

gebaseerd op anamnestische informatie. Daarbij kan het zijn dat het bekennen van 

middelengebruik ondergerapporteerd en onderschat kan zijn vanwege angst voor 

stigmatisering of juridische consequenties. Ook om redenen als deze, kunnen sommige 

bezoekers met gezondheidsklachten direct naar hun huisarts of een spoedeisende 

hulp (van een ziekenhuis) zijn gegaan, in plaats van een bezoek te brengen aan een 

eerstehulppost op een evenement.


