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(Designer) drugs
Nieuwe psychoactieve middelen, ook wel designerdrugs genoemd, overspoelen
Europa volgens het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Deze drugs zijn door de alsmaar veranderende formules vaak nog legaal en
eenvoudig online te bestellen onder onschuldige namen als Mindy of badzout.
Designer drugs blijken echter onvoorspelbaar en extreem gevaarlijk te kunnen
zijn. Deze drugs worden vaak per ongeluk genomen, doordat de synthetische
drug is gemaskeerd als het origineel; ze zijn vrijwel identiek worden verkocht onder dezelfde naam. Van de ‘klassieke’ illegale drugs zijn de risico’s ondertussen
wel bekend en onderzocht. Van de nieuwe designerdrugs niet, waardoor de gebruiker zijn eigen proefpersoon is. Gebruik heeft dan ook een hoog gezondheidsrisico.
Hoog tijd dat wij, als forensisch artsen, onze kennis hierover up-to-date brengen.
Tevens zijn sommige 'klassieke' drugs in opkomst en kunnen deze voor acute
situaties zorgen in de cel.
Welke nieuwe drugs zijn er, wat is de werking van de diverse drugs en hoe moeten wij ermee omgaan als een verslaafde arrestant ons hiermee confronteert? Wat
hebben de postmortale bloed- en urineonderzoeken opgeleverd? Waar let je op
als je een overlijden door drugs vermoedt? Wat kunnen we leren uit eerder onderzoek?
In het voorjaarssymposium zullen wij aandacht besteden aan verschillende invalshoeken van drugs en verslaving en hoe daarmee als forensisch arts om te gaan.
Zowel de verslaafde arrestant als het onderzoek van een mogelijke drugsdode
zullen uitgebreid aan bod komen.
Dagvoorzitter:
Jessica Broekhuis, schrijfster, ervaringsdeskundige en verslavingscounselor
Sprekers:
Dr. Esther Croes, arts epidemioloog bij Trimbos Instituut
Dr. Marnix Hoitink, wetenschappelijk onderzoeker verdovende middelen, NFI
Drs. Mary Jansen van Raaij, hoofdopleider verslavingsgeneeskunde Radboud
Universiteit
Mevr. Gerda Boonstra, forensisch verpleegkundige, ambulance verpleegkundige
Dr. Tina Dorn, epidemioloog, GGD Amsterdam
Drs. Rogier van der Hulst, apotheker/toxicoloog, NFI
Martin van Sonsbeek, Forensisch Coördinator, politie Eenheid MiddenNederland
Dhr. Frederick Vinckenbosch, promovendus Universiteit Maastricht
Forensisch Medisch Genootschap
www.forgen.nl
Vereniging voor Forensische Geneeskunde

Programma

09:00 - 10:00 uur

Algemene Leden Vergadering

09:45 – 10:15 uur

Ontvangst en koffie

10:15 – 10:30 uur

Welkomstwoord door de dagvoorzitter

10:30 - 11:15 uur

Herkennen (designer)drugs, symptomen
en behandeling.

Esther Croes

11:15 – 12:00 uur

Drugsonderzoek, nieuwe drugs

Marnix Hoitink

12:00 – 12:30 uur

GHB

Mary Jansen van
Raaij

12:30 – 13:15 uur

Lunchpauze

13:15 – 13:30 uur

Wetenschapsagenda

Tina Dorn

13:30 – 14:15 uur

Acute zorg bij drugsintoxicaties

Gerda Boonstra

14:15 – 15:00 uur

Zin en onzin van postmortale toxicologie; ervaring uit Amsterdam

Tina Dorn

15:00 – 15:15 uur

Theepauze

15:15 – 16:00 uur

Toxicologisch onderzoek, casus meervoudige moord

Rogier van der
Hulst

16:00 – 16:45 uur

PD-onderzoek in drugszaken

Martin van Sonsbeek

16:45 – 17:15 uur

Drugs en rijvaardigheid

Frederick
Vinckenbosch

17:15 – 17:30 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:30 – eind

Borrel in foyer na afloop
Symposium

FMG bestuur

Inschrijving:
U kunt zich aanmelden via de website: www.forgen.nl/symposia
Of e-mail de gevraagde gegevens (zie onder) naar: secretariaat@forgen.nl
U ontvangt daarna een bevestiging van inschrijving.
Kosten symposium (inclusief lunch en borrel):
€ 130, - voor leden en begunstigers FMG.
€ 160, - voor niet-FMG leden.
Gereduceerd tarief:
€ 65, - voor rustend FMG leden.
€ 25, - voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart,
per FMG lid 1 introducé mogelijk).
Na afloop van het symposium ontvangt u de factuur.
Accreditatie:
Een certificaat / accreditatie wordt verstrekt / bijgeschreven in GAIA op basis
van aanwezigheid en het voldaan hebben aan de financiële verplichtingen.
Om voor een certificaat / accreditatie in aanmerking te komen, dient ook
aan het einde van het symposium de aanwezigheidslijst getekend te worden.
Deze lijst zal na de laatste voordracht bij de uitgang liggen.
Gevraagde persoonlijke gegevens bij inschrijving per e-mail:
Dhr. / Mevr.*
Naam + voorletters
Wel / geen* lid van het FMG
Lidnummer FMG
Bij student introducé: naam introducerend FMG lid
BIG-registratienummer
Ik heb een persoonlijk dossier in GAIA: ja / nee*
Ik wil een certificaat ontvangen: ja / nee*
Adres + Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer + e-mailadres
*doorstrepen wat niet van toepassing is

Indien de factuur naar uw werkgever gestuurd moet worden, dient u de
volgende gegevens ook mee te sturen in de e-mail:
Naam werkgever
Ter attentie van
Adres + Postcode + Plaats

