
Het Meldpunt Nieuwe Drugs verzamelt 
via zijn partners informatie over nieuwe 
psychoactieve stoffen (NPS).
Het Meldpunt registreert de 
gemelde middelen, 
hoeveelheden en, indien
beschikbaar, prevalentie
van gebruik en effecten. NFI
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Wat is het Meldpunt Nieuwe Drugs?

Wat zijn NPS?

Werkwijze: De laboratoriumdata over NPS van het Douane-
laboratorium, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het 
Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) worden 2 
keer per jaar bijeengebracht, vergeleken en geanalyseerd. 
Door deze informatie te combineren met de data van de 
Monitor Drugs Incidenten (MDI), het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) en de data verkregen door het 
systematisch monitoren van de belangrijkste Nederlandse 
drugsfora, ontstaat een goed beeld van de op de 
Nederlandse markt aanwezige NPS.

Toepassing: De verzamelde gegevens worden gebruikt om 
VWS en het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring 
Nieuwe Drugs (CAM) te informeren over de effecten, 
mogelijke risico’s en verspreiding van NPS in Nederland.

NPS-stofgroepen
NPS worden meestal ingedeeld in stofgroepen op basis van 
hun chemische structuur of farmacologische eigenschappen.  
• Synthetische cannabinoïden
• Cathinonen
• Fenylethylamines
• Tryptamines
• Piperazines
• Overige stoffen inclusief:
 - arylcyclohexylamines
 - synthetische opioïden (w.o. fentanylachtigen)
 - nieuwe benzodiazepinen

Highlights 2021

Het EMCDDA* gebruikt een ruime definitie: ‘alle 
psychoactieve stoffen die niet onder het regime van een 
van de verdragen van de VN vallen’.
In deze rapportage ligt de focus op synthetische 
psychoactieve stoffen die pas sinds kort (soms opnieuw) 
op de Nederlandse drugsmarkt worden aangetroffen.
Enkele stoffen zoals 2C-B, GHB/GBL, DMT en ketamine 
worden daarnaast ook meegenomen, omdat ze in het 
kader van de Europese Joint Action gemonitord worden. 

* European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

• Wederom zag men in Nederland cannabis vervuild met 
synthetische cannabinoïden. Naast MDMB-4en-PINACA werd er 
ook voor het eerst in Nederland ADB-BUTINACA aangetroffen. 

• In 2021 werd er in het voorjaar door het CAM een 
risicobeoordeling gedaan voor de stof 3-MMC. Vervolgens 
werd 3-MMC op 28 oktober op lijst II van de Opiumwet 
geplaatst. Gedurende het hele jaar werd 3-MMC door zowel 
het NFI als het Douanelaboratorium nog geregeld in grote 
hoeveelheden aangetroffen. Bij het DIMS was 3-MMC de 
meest aangeleverde NPS. Bij het NVIC zag men evenals het 
jaar ervoor een aanzienlijke toename in het aantal meldingen 
van vergiftigingen met 3-MMC. Ook bij de MDI werden er in 
2021 meer gezondheidsincidenten gemeld met 3-MMC/ 
4-MMC ten opzichte van het jaar ervoor.

In Nederland werden er in 2021 in totaal 98 
verschillende stoffen gemeld, waarvan 15 voor het eerst.

• Mogelijk als gevolg van het (aanstaande) verbod op 3-MMC 
trof het Douanelaboratorium in 2021 enorme hoeveelheden 
3-CMC aan. Deze stof zag men echter nauwelijks bij het DIMS. 
Ook waren er bij het NVIC slechts een paar meldingen van 
vergiftigingen met 3-CMC en meldde de MDI slechts 1 
gezondheidsincident met deze stof.

• In april gaf het DIMS een waarschuwing af voor tabletten ver-
kocht als 2C-B die in plaats daarvan een zeer hoge dosering DOC 
bleken te bevatten. Bij de MDI ontving men in totaal 3 meldingen 
van gezondheidsincidenten na inname van deze tabletten.  

• Vooral bij het NVIC zijn veel meldingen binnengekomen van 
vergiftigingen met verschillende nieuwe benzodiazepinen zoals 
etizolam, clonazolam en flualprazolam. 

• Voor het eerst dit jaar werd er bij het DIMS metonitazeen 
aangeleverd. Deze stof behoort tot de groep synthetische 
opioïden. Gezondheidsincidenten na inname van deze stof 
werden er in 2021 niet gemeld. Wel meldde het NVIC een 
aantal vergiftigingen met O-desmethyltramadol (O-DSMT). 
Het DIMS zag deze stof dit jaar ook voor het eerst.

Meldpunt Nieuwe Drugs (MND)
Jaarrapportage 2021
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Cathinonen zijn chemisch verwant aan cathinon, één 
van de actieve stoffen in de plant qat. In 2021 werden 
er bij het MND 21 verschillende cathinonen gemeld, 
waarvan 1 voor het eerst. 

21%

Qat

Cathinonen

Ontwikkelingen in 2021
• Op 28 oktober werd 3-MMC op lijst II van de Opiumwet 

geplaatst na een risicobeoordeling door het CAM in het 
voorjaar van 2021. 

• Het Douanelaboratorium meldde 4 zeer grote partijen 
van de stoffen 3-CMC (2547,1kg in totaal), 3-MMC 
(602,5 kg in totaal), MDPHP (148 kg in totaal) en 
N-ethyl-hexedron (100 kg in totaal). 

• Het NFI meldde naast grote partijen van de stof 3-MMC 
(ruim 7 kg in totaal) ook zeer omvangrijke partijen van de 
stof 4-MMC in zowel poedervorm (32,6 kg in totaal) en 
tabletvorm (5752 stuks). Verder zagen zij nog grote 
hoeveelheden 4-CMC (2,7 kg in totaal).

• Bij het DIMS werden met name 3-MMC en 4-MMC 
(mefedron) aangetroffen. 3-CMC werd dit jaar slechts 
sporadisch aangetroffen. Wederom bleek ongeveer de 
helft van de als 4-MMC aangekochte poeders in plaats 
daarvan 3-MMC te bevatten. 

• In Nederland worden cathinonen geproduceerd en 
verhandeld, maar ook gebruikt. Het NVIC zag wederom 
een flinke toename in het aantal vergiftigingen met 
3-MMC (162 t.o.v. 64 in 2020). Ook bij de MDI zag men 
een flinke stijging in het aantal gezondheidsincidenten 
met 3-MMC/ 4-MMC (95 t.o.v. 28 in 2020).  
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Synthetische cannabinoïden zijn stoffen die een soort-
gelijke werking hebben als THC. In 2021 werden er bij 
het MND 9 verschillende synthetische cannabinoïden 
gemeld, waarvan 5 voor het eerst.

9%

Ontwikkelingen in 2021
• In 2021 was er wederom internationaal sprake van 

cannabis vervuild met synthetische cannabinoïden. In 
Nederland zag men zowel cannabis vervuild met 
MDMB-4en-PINACA als ADB-BUTINACA. 

• In 2021 werd er in China een generieke wetgeving voor 
synthetische cannabinoïden doorgevoerd. Kort hierna 
doken er nieuwe varianten van synthetische cannabino-
iden op. Deze nieuwe varianten heten OXIZID's en vallen 
niet onder de nieuwe wetgeving. Het Douanelaboratorium 
trof in Nederland twee van deze varianten aan.  

• Het Douanelaboratorium meldde in 2021 een relatief 
grote partij van twee kilogram van Cumyl-NBMICA. 

• In Nederland is er met name sprake van handel in 
synthetische cannabinoïden, gebruik lijkt gering op basis 
van de gegevens van DIMS, de MDI en het NVIC.
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Tryptamine voorbeeld: 4-HO-MET

Tryptamines zijn verbindingen die zowel door mensen als 
door planten en schimmels gesynthetiseerd worden. 
Tryptamines, zoals bijvoorbeeld psilocybine, hebben een 
hallucinogeen effect. In 2021  werden er bij het MND 6 
verschillende tryptamines 
gemeld, maar dit
betrof geen
nieuwe stoffen. 6% aandeel
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t.o.v. alle
stofgroepen
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Ontwikkelingen in 2021
• Het DIMS zag in totaal 5 verschillende tryptamines, 

waarvan 5-MeO-DMT (6 keer) en 4-HO-MET (3 keer) 
nog het meest (los van DMT).

• Productie en handel in tryptamines lijken in Nederland 
van geringe omvang. Gebruik van verschillende 
tryptamines lijkt wel voor te komen, zij het in beperkte 
mate. 

• Het NVIC zag de meeste vergiftigingen met 4-HO-MET
(7 meldingen).

Tryptamines
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Bekende fenylethylamines zijn mescaline, 
(meth)amfetamine en MDMA. Veel andere bootsen de 
werking van MDMA na. In 2021 werden er bij het MND 
27 verschillende fenylethylamines gemeld, waarvan 2 
voor het eerst. 

28%
aandeel
fenylethylamines
t.o.v. alle
stofgroepen
gemeld in 2021

Fenylethylamines

Ontwikkelingen in 2021
• Met name de stof 2C-B werd veelvuldig gemeld door 

zowel het NFI als ook het DIMS. Ook het NVIC ontving 
meldingen van vergiftigingen met deze stof. In tegen-
stelling tot de twee voorgaande jaren werd de stof 
2-broom-4,5-dimethoxyfenetylamine (ook bekend als 
6Br-DMPEA) nog maar zelden aangetroffen.  

• Het NFI en het DIMS zagen een aantal keer een lage 
concentratie PMMA in ecstasytabletten. Bij de MDI kwam 
1 melding binnen van een gezondheidsincident met PMMA.

• Bij het DIMS trof men verder vooral 5/6-APB (Benzo Fury) 
aan. Het NVIC ontving in totaal 9 meldingen van 
vergiftigingen met deze stof.  

• In het voorjaar van 2021 werd door het DIMS gewaar-
schuwd voor tabletten verkocht als 2C-B die na analyse door 
het NFI een zeer hoge dosering DOC bleken te bevatten. 
Bij de MDI werden naar aanleiding hiervan 3 gezondheids-
incidenten gemeld,

• Het lijkt erop dat in Nederland fenylethylamines niet alleen 
gebruikt, maar ook geproduceerd en verhandeld worden.

8%

3



(+)-Tramadol
voorbeeld: 

(+)-O-desmethyltramadol
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Piperazine
voorbeeld: mCPP

Ontwikkelingen in 2021
• Vooral de stoffen GHB en ketamine werden in 2021 

opnieuw veel gemeld door de deelnemende laboratoria. 
• Het Douanelaboratorium zag dit jaar ook een grote partij 

2-fluordeschloorketamine (2-FDCK) (68 kg).  
• Het NFI trof met name grote aantallen nieuwe benzodia-

zepinen aan. Etizolam werd het meeste gemeld. Hiervan 
zag het NFI in totaal 23.123 tabletten en 3,5 liter 
vloeistof. Van flualprazolam werden er meer dan 11.000 
tabletten aangetroffen.  

• Het DIMS zag voor het eerst de stof metonitazeen (1 
keer). O-desmethyltramadol (O-DSMT) werd ook voor 
het eerst gezien. In tablet (5 keer) en als poeder (2 keer). 
 Het NVIC ontving in totaal 10 meldingen van 
vergiftigingen met deze stof. 

• Het NVIC meldde een enorme toename in het aantal 
vergiftigingen met nieuwe benzodiazepinen (167 t.o.v. 65 
in 2020), waarvan de meeste met clonazolam, etizolam 
en flualprazolam. 

• Productie, gebruik en handel in overige stoffen lijken los 
van GHB en ketamine van geringe omvang. Wel zijn de 
ontwikkelingen met name rondom de gezondheids-
incidenten met de groep nieuwe benzodiazepinen 
zorgwekkend. 
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Alprazolam

voorbeeld:
Flualprazolam

Piperazines zijn stoffen die een zogeheten piperazinering 
bevatten en hebben doorgaans een stimulerende werking.
In 2021 werd er bij het MND 2 piperazines gemeld, maar 
dit betrof geen nieuwe stoffen.

2%
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Ontwikkelingen in 2021
• Het douanelaboratorium trof in 2021 een partij van maar 

liefst 2 kg pFPP aan. 
• De stof mCPP werd verder een paar keer aangetroffen in 

tabletten geanalyseerd door het NFI en het DIMS. Het 
NFI zag deze stof verder ook nog in een poedermengsel.

• Andere piperazines worden bij het MND zelden gemeld. 
Ook zijn er doorgaans geen meldingen van vergiftigingen 
met piperazines.

Piperazines

Deze groep omvat onder meer stoffen uit de stofgroepen 
synthetische opioïden (waaronder fentanylachtigen), 
nieuwe benzodiazepinen en arylcyclohexylamines, maar 
ook GHB/GBL. In 2021 werden er bij het MND 33 
verschillende overige
stoffen gemeld,
waarvan 7 voor
het eerst. 

aandeel
overige
stoffen
t.o.v. alle
stofgroepen
gemeld in 
2021
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Forumanalyse 2021
Door op de belangrijkste Nederlandse drugsfora het 
aantal nieuwe topics over NPS plus het aantal posts 
en views in deze topics bij te houden ontstaat een 
goed beeld van wat er op de Nederlandse NPS-markt 
speelt.
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Ontwikkelingen in 2021
• Dit jaar werden er uitzonderlijk veel nieuwe topics 

gestart op de geselecteerde fora over 3-MMC (159 t.ov. 
67 in 2020). Veel van de topics gingen over het 
(aanstaande) verbod op 3-MMC op 28 oktober 2021. 

• Mogelijke opvolgers van 3-MMC werden op de 
Nederlandse drugsfora nauwelijks besproken. Zo werden 
er over 3-CMC slechts 8 nieuwe topics gestart. 

• Over andere NPS werden duidelijk minder nieuwe topics 
gestart met uitzondering van 1P-LSD (42) en 5/6-APB 
(36). Andere stoffen die al enkele jaren geregeld online 
worden besproken zijn o.a. etizolam en 4-HO-MET. 

Gezondheidsincidenten 2021

Fenylethylamines 

Cathinonen
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Synthetische opioïden (3%)
Nieuwe benzodiazepinen (4%)

Arylcyclohexylamines (1%)Overige NPS (1%)

Synthetische cannabinoïden

MDI (totaal 156)*

* Niet meegerekend GHB/GBL (778) en ketamine (115)
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Overige NPS (4%)
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NVIC (totaal 496)*

* Niet meegerekend GHB/GBL (83) en ketamine (76)

De MDI verzamelt gegevens over drugsgerelateerde 
gezondheidsincidenten via spoedeisende hulp 
afdelingen van ziekenhuizen, ambulancediensten, 
forensisch artsen en organisaties die EHBO-posten 
bemannen op evenementen. Het NVIC informeert 
artsen, apothekers en andere professionele 
hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten 
en behandelmogelijkheden bij vergiftigingen.
De cirkeldiagrammen laten de verdeling zien van de in 
2021 bij de MDI aangemelde gezondheidsincidenten 
per stofgroep waarbij NPS (vermoedelijk) een rol 
hebben gespeeld, plus de in 2021 bij het NVIC 
geregistreerde vergiftigingen. Vermoedelijk, omdat er 
geen toxicologische bevestiging is en omdat veelal 
gelijktijdig ook andere drugs waren ingenomen.
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