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AFKORTINGEN 
 
ACD: Algemene Cel Drugsbeleid 

BEWSD: Belgian Early Warning System on Drugs 

BMCDDA: Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

CSV: comma separated value 

DMA: dimethoxyamfetamine 

e-sigaret: elektronische sigaret 

EMCDDA: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

EU: Europese Unie 

FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

IR: infrarood 

KB: Koninklijk Besluit 

LSD: lyserginezuur diethylamide 

MDA: 3,4-methyleendioxyamfetamine 

MDEA: methyleendioxyethylamfetamine 

MDMA: 3,4-methyleendioxyamfetamine 

NMDA-receptoren: N-methyl-D-aspartaat-receptoren 

NPS: new psychoactive substances, nieuwe psychoatieve stoffen 

PCA: principale componentenanalyse 

PC1: eerste principale component 

PLS: partial least squares 

PLS-DA: partial least squares-discriminant analysis 

RMSEC: Rooth mean squared error of calibration 

RMSECV: Rooth mean squared error of cross validation 

RMSEP: Rooth mean squared error of prediction 
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1. INLEIDING 
 
1.2 Situering van het onderwerp 
 
Sciensano is de wetenschappelijke referentie bij uitstek op het vlak van volksgezondheid 

in België [1]. Door innovatief onderzoek, analyses, opvolging en deskundig advies 

ondersteunen zij al jarenlang het gezondheidsbeleid en de beleidsvorming in ons land. 

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen de dienst Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten van Sciensano. Deze afdeling waakt in samenwerking met het 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) over de 

kwaliteit van geneesmiddelen en voert tevens kwaliteitsanalyses uit op cosmetica, e-

sigaretten (elektronische sigaretten) en medische hulpmiddelen. Bovendien wordt er niet 

enkel onderzoek uitgevoerd op producten die toegestaan zijn, ook het natrekken van 

niet-legale producten (onder andere drugs, namaak- en imitatiegeneesmiddelen, illegale 

voedingssupplementen en cosmetica) gebeurt in dit laboratorium [2]. Binnen het domein 

van de drugs en narcotica fungeert de dienst Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

als het “eigen” laboratorium van het Belgian Early Warning System on Drugs (BEWSD). 

In deze hoedanigheid neemt de dienst jaarlijks deel aan de screening van recreationele 

drugs die in beslag genomen werden tijdens het festivalseizoen. Door in beslag genomen 

drugs te identificeren en te kwantificeren wordt een trendanalyse gemaakt waarmee 

uiteindelijk een globaal en geïntegreerd drugsbeleid kan worden opgesteld [3]. 

 

De resultaten van dergelijk onderzoek leveren belangrijke informatie op over de 

hedendaagse trends in het uitgangsmilieu. De onderzoeksresultaten worden 

doorgegeven aan het BEWSD, een onderdeel van Sciensano dat verantwoordelijk is voor 

de uitwisseling van informatie over de productie, het gebruik en de risico’s van 

psychoactieve stoffen naar beleidsvormers. Zij kunnen dan beschikken over de meest 

recente wetenschappelijke resultaten om uiteindelijk druggebruikers, het personeel van 

de spoeddiensten en festivals, media… in te lichten over het gebruik en de gevaren van 

de drugs die circuleren [4-5]. Specifieke informatie rond actuele trends is onontbeerlijk 

voor een concrete aanpak van de drugsproblematiek. 

 

Voor het opstellen van een Belgisch drugsbeleid dat beantwoordt aan de huidige situatie 

zal dus een goede wisselwerking tussen Sciensano en de overheid nodig zijn. Om tot een 

geïntegreerd en accuraat beleid te komen is het belangrijk dat de diverse actoren op 

federaal, gemeenschaps- en gewestniveau over wetenschappelijke informatie beschikken 

aangaande de drugsproblematiek zoals die zich vandaag de dag op het terrein voordoet. 
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In België werd daarom in 2002 door de federale overheid, de gemeenschappen en de 

gewesten een samenwerkingsverbond opgericht: de Algemene Cel Drugsbeleid (ACD), 

met als opdracht om voor België een uniform drugsbeleid op te stellen. Deze doelstelling 

omzetten in de praktijk gebeurt onder andere in werkgroepen. Zo’n team stelt op basis 

van resultaten verkregen uit wetenschappelijke analyses maatregelen op om verslaafden 

te behandelen en preventiecampagnes in het leven te roepen. Sciensano nam in het 

verleden deel aan de werkzaamheden van de werkgroep Nieuwe Psychoactieve Stoffen 

(NPS) en hun analyses leidden tot een voorontwerp van wet tot wijziging betreffende het 

verhandelen van NPS. Op deze manier werd Sciensano co-auteur van een Koninklijk 

Besluit (KB), het betreft de wetgeving omtrent het verhandelen van generieke drugs die 

van kracht is gegaan in september 2017 [6]. Voordien waren alle bij wet verboden drugs 

opgenomen in een lijst. Als gevolg hiervan brachten producenten van nieuwe 

psychoactieve stoffen kleine chemische wijzigingen aan op de basisstructuur van deze 

illegale stoffen om zo nieuwe drugs te vormen die niet wettelijk verboden waren. 

Doordat er in de vernieuwde wetgeving (generieke drugs) een verbod is op de 

chemische variaties van bestaande drugs werd de lijst met verboden middelen enorm 

uitgebreid [7-8]. De resultaten van de analyses binnen deze masterproef (stalen 

genomen voor publicatie van 17 september 2017), zullen dus enerzijds gebruikt kunnen 

worden om de bestaande wetgeving te verfijnen en anderzijds om, de komende jaren, 

de impact van de nieuwe wetgeving te evalueren. 

Het bundelen van wetenschappelijke informatie en beleid is dus noodzakelijk om tot een 

gezondheidsbeleid te komen dat een antwoord biedt op de noden van onze samenleving. 

 

De uitslagen van dit onderzoek moeten dus als basis dienen voor een gerichte 

drugsaanpak die de samenleving behoedt voor de gevaren van verboden middelen. 

Hiervoor is een verspreiding van de bekomen resultaten nodig naar drugsbeleidsmakers 

die werken op verschillende niveaus. Dat vraagt een georganiseerde manier van 

communiceren, waarbij voor het eerder vernoemde BEWSD een belangrijke rol is 

weggelegd. Het BEWSD schrijft conclusies op basis van de onderzoeksresultaten die 

worden doorgegeven aan het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(BMCDDA), welke net als het BEWSD een onderdeel is van Sciensano. Het BMCDDA 

gebruikt de verkregen informatie om inzicht te krijgen in de drugsproblematiek zodat 

een evidence-based drugsbeleid verder kan uitgewerkt worden. Ook het overbrengen 

van resultaten en de daar bijhorende conclusies naar het European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is een opdracht die uitgevoerd wordt door het 

BMCDDA. Beide organisaties vertonen veel gelijkenissen maar het EMCDDA is niet 

beperkt door de Belgische landsgrenzen en gebruikt resultaten die ter beschikking 

worden gesteld door de verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU) [9]. 
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De wetenschappelijke analyses worden uitgevoerd op drugs die afkomstig zijn van een 

aantal zomerfestivals die plaatsvonden in 2017. De politie, het Rode Kruis en het gebruik 

van amnesty bins maakten het mogelijk om drugs te verzamelen die gebruikt worden 

door het uitgangspubliek. Deze drugs zullen het BEWSD een representatief beeld geven 

van de drugs die circuleren. Hierbij kunnen fysieke kenmerken zoals kleur en logo van 

de tabletten worden gekoppeld aan aanwezige actieve stoffen. Het screenen van het 

soort drug en de bijhorende hoeveelheid moet het BEWSD resultaten geven die het 

mogelijk maken om het drugfenomeen te monitoren in het kader van de 

volksgezondheid. Bovendien worden er ook trendanalyses uitgevoerd met de verkregen 

resultaten zodat er conclusies kunnen worden getrokken omtrent het druggebruik over 

de jaren heen. 

 
1.3 Huidige problematiek rond 
drugs 
 
Het screenen van de drugs die momenteel in 

omloop zijn is een belangrijke zaak aangezien 

deze (illegale) markt continu in beweging is. 

De evolutie in de samenstelling (hogere 

dosissen en nieuwe actieve substanties) en 

het toenemend gebruik van recreatieve 

middelen vormen een belangrijk gevaar voor 

gebruikers en de rest van de maatschappij. 

Figuur 1 toont aan dat het aantal nieuwe 

gerapporteerde psychoactieve substanties de 

laatste jaren stijgt [10]. 

 

 

De houding tegenover het gebruik van psychoactieve substanties in het nachtleven is 

veranderd en de risicoperceptie tegenover verboden middelen daalt [11]. Problematisch 

is de toenemende groep jongeren die initieel experimenteren met drugs maar later 

verslaafd raken aan de effecten. Omgevingsdruk, “erbij willen horen”, media-invloeden, 

verveling, niet-verwerkte problemen, drugmisbruik bij familieleden en kennissen zijn 

voorbeelden van factoren die een rol spelen bij het druggebruik onder jongeren. 

Het voorgaande in combinatie met het feit dat de teruggevonden hoeveelheid actieve 

substantie(s) in drugstabletten en poeders stijgt maakt dat het risico op overdosering en 

serieuze gezondheidsproblemen niet te negeren valt. Dit laatste geldt in België zeker 

voor 3,4-methyleendioxyamfetamine (MDMA), een stimulerend middel dat alsmaar aan 

populariteit wint. Te grote hoeveelheden veroorzaken niet alleen een sterker of een 

Figuur 1: Aantal nieuwe psychoactieve 
substanties gerapporteerd door het 
EMCDDA [1] 
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langer durend farmacologisch effect, de gebruiker kan ook last hebben van 

neveneffecten (tachycardie, hyperthermie) en er zelfs aan overlijden [11-14]. 

 

Een ander groot probleem is de opkomst van de zogenaamde designer drugs, chemische 

analogen van bestaande geneesmiddelen en drugs die effecten kunnen veroorzaken die 

gelijkaardig zijn aan die van het oorspronkelijk molecule. Aanpassingen zorgen er echter 

voor dat bepaalde farmacologische effecten kunnen worden versterkt of verminderd. 

Ook de snelheid van het optreden van de effecten en de duur ervan kunnen worden 

beïnvloed door wijzigingen aan de structuur. Voor de invoering van het nieuwe Koninklijk 

Besluit (KB) in september 2017 was het gebruik van dergelijke structurele verwanten 

voor drugsfabrikanten en dealers een voordeel want bepaalde analogen van gekende 

drugs waren nog niet opgenomen in de wetgeving, waardoor het gebruik en het 

verhandelen van deze producten niet strafbaar was. Belangrijk om te weten voor de 

gebruikers is dat van vele structuuranalogen de effecten nog niet volledig gekend zijn. 

Ook over het optreden van nevenwerkingen en het al dan niet veroorzaken van blijvende 

lichaamsschade bij gebruik van deze designer drugs zijn vrijwel geen gegevens 

beschikbaar. De chemische modificaties aan het oorspronkelijk molecule kunnen ervoor 

zorgen dat inname leidt tot activering van ongewenste receptoren, enzymen of andere 

eiwitten [10,15]. 

Nog een nadeel van deze synthetische derivaten is dat ze meestal worden vervaardigd in 

labo’s die niet over de juiste materialen en het geschikte personeel beschikken om een 

correcte controle van de eindproducten toe te laten. Zo komen er drugs in omloop 

waarvan de actieve substantie, de dosis, noch de volledige samenstelling gekend zijn. 

Doordat de effecten en risico’s van deze derivaten nog niet volledig in kaart gebracht zijn 

vormt de circulatie van deze drugs op de illegale markt een groot gevaar vormt voor de 

volksgezondheid [10]. 

Ook combinatiegebruik is een gekend probleem in het uitgangsmilieu. Het innemen van 

verschillende drugs tegelijkertijd maakt dat de farmacologische effecten niet voorspeld 

kunnen worden. De druggebruikers in kwestie ondervinden uitwerkingen die een 

combinatie zijn van verschillende werkingsmechanismen. Inname van drugs met alcohol 

is ook een vorm van problematisch combinatiegebruik. 

Het verstoren van metabolisatiereacties of het vormen van toxische metabolieten (die 

eventueel in neurotoxiciteit kunnen resulteren) zijn mogelijke gevolgen van 

combinatiegebruik die een (blijvend) effect kunnen hebben op de gezondheid van de 

gebruiker [16-17]. 

 

Exact weten welke drugs in welke hoeveelheid aanwezig zijn in de tabletten en de 

poeders die momenteel circuleren in het milieu is dus noodzakelijk. Dat is ook de reden 
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waarom Sciensano drugsanalyses uitvoert op verzamelde drugs. Zonder deze kennis kan 

namelijk geen drugsbeleid worden opgesteld dat beantwoordt aan de huidige 

problematiek. (Stalen werden verzameld tijdens de zomer van 2017 op verschillende 

festivals.) Gelet op de vaak jonge leeftijd van festivalgangers en de daarmee gepaard 

gaande onervarenheid, hun experimenteergedrag en –gelegenheid, zijn deze festivals de 

ideale verzamelplek voor dit soort studiemateriaal. Op basis van de bekomen resultaten 

kan het BEWSD informatie verschaffen aan instanties zoas het Rode Kruis, de DrugLijn, 

de spoeddiensten, het Antigifcentrum… die nuttig kan zijn voor de preventie en 

behandeling van druggebruik [5, 7]. 

 
1.4 Druggebruik in België 
 
De drugsmarkt in België is voortdurend in beweging. Drugsfabrikanten en dealers doen 

hun uiterste best om door de mazen van de wetgeving te glippen om hun illegale 

producten toch aan de man te kunnen brengen. Bij het analyseren van de laatste 

resultaten voor België werd vastgesteld dat de levering van drugs naar ons land 

aanzienlijk is en de laatste jaren steeds toenam. De centrale ligging in Europa, de goede 

toegankelijkheid via de haven van Antwerpen en de verschillende luchthavens 

vergemakkelijken de invoer. Dat heeft als gevolg dat ons land een belangrijke pion is in 

het transportcircuit van zowel drugs als precursoren (stoffen die worden gebruikt voor 

de aanmaak van psychoactieve substanties) [7]. Er is een stijging te merken zowel in 

het aantal als in de grootte van de in beslag genomen hoeveelheden aan verboden 

middelen. De gigantische grote massa’s onderschepte heroïne en cocaïne uit 

drugslanden als Colombia, Peru, Bolivia tonen aan hoe belangrijk België voor het 

drugsmilieu is als doorvoerland [7].  

Ook het aantal opgedoekte productiesites en plantages gaat in stijgende lijn. Meerdere 

laboratoria die synthetische drugs fabriceren voor export naar het buitenland werden 

teruggevonden aan de grens met Nederland [7, 18]. Ook op kleinere schaal zijn er 

zorgwekkende evoluties en daarom heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 

en Gezondheidsproducten (FAGG) een centraal meldpunt voor precursoren in het leven 

geroepen. Misbruik van specifieke chemicaliën voor illegale drugsproductie moet 

verhinderd worden door het melden van verdachte bestellingen en diefstallen aan de 

overheid [19]. 

Uit het meest recente rapport van het EMCDDA blijkt dat het drugsaanbod meer divers is 

geworden en dat zowel het gebruik van illegale middelen als het polydruggebruik is 

toegenomen [20-22]. 
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Figuur 2: Hoeveelheid drugs in beslag genomen tussen 2007 en 2013 in België door de 

Federale politie [18] 

 

Bovenstaande resultaten (zie figuur 2) tonen duidelijk aan dat het druggebruik in België 

een probleem is dat op het eerste zicht niet gunstig evolueert. Door het opstellen van 

een globaal en geïntegreerd drugsbeleid hoopt men deze zorgwekkende trend een halt 

toe te roepen. Het is belangrijk dat het invoeren van maatregelen gebeurt op basis van 

de huidige drugproblematiek. Zonder kennis van de actuele situatie kunnen moeilijk 

maatregelen worden genomen die de drugcijfers moeten doen afnemen [18]. 

 
1.5 Indeling van de drugs 
 
Tot nu toe is er enkel nog gesproken van drugs in de algemene term, maar de 

omschrijving is ruim, gezien de heterogeniteit van de belangrijkste psychoactieve 

middelen. Om het gevaar van het hedendaagse druggebruik in kaart te brengen is het 

belangrijk om eerst de werkingsmechanismes, de farmaceutische effecten en de 

nevenverschijnselen te begrijpen van de belangrijkste drugs. De indeling van drugs kan 

op verschillende manieren gebeuren: op basis van hun scheikundige structuur, de 

wettelijke status, de plantaardige herkomst, het verslavend effect... 

Hieronder wordt een (klassieke) indeling gemaakt op basis van het effect van de drug op 

het bewustzijn [23]. 

 
 
 
 
 



 

 
 

7  

PSYCHOLEPTICA 
 
Een psycholepticum is een stof die bewustzijnsverlagend werkt, ook wel bekend onder 

de noemer van verdovende middelen of narcotica. Bekende voorbeelden in deze 

categorie zijn opiaten, alcohol en snuifbare organische solventen [23-24]. 

 
Opiaten 
 
Morfine werkt op de opioïde-receptoren in ons lichaam en is het meest gekende 

voorbeeld binnen deze drugklasse. De analgetische werking, het hoestremmend effect 

en de mogelijkheid tot behandeling van diarree maken dat deze substantie kan worden 

gebruikt als geneesmiddel. Als roesmiddel leidt het tot een euforische toestand die 

angsten en stress wegneemt. Dat in combinatie met het verslavend effect op de 

druggebruikers maakt dat het product enorm populair is geworden op de illegale markt. 

Heroïne, hydromorfon en thebaïne zijn voorbeelden van structurele verwanten die 

dezelfde effecten kunnen teweegbrengen als morfine (zie figuur 3 en 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Structuurformule morfine [28] Figuur 4: Structuurformule heroïne [29] 

 

Chronisch gebruiken of hoge dosissen innemen kan desastreuze gevolgen hebben op het 

verdere leven van de gebruiker. De effecten en risico’s van deze verslavende middelen 

onderkennen is van cruciaal belang.. Zo weet men van morfine dat overdreven gebruik 

kan leiden tot miosis (vernauwing van de pupillen), constipatie, hypothermie, 

bradycardie en respiratoire depressie. De structuur van heroïne gelijkt sterk op die van 

morfine. Het verschil is dat heroïne over twee acetylgroepen beschikt, waardoor de 

farmacologische effecten sneller en intenser optreden dan bij morfinegebruik [23-29]. 

 

PSYCHOANALEPTICA 
 
Middelen die stimulerend werken op het centraal zenuwstelsel worden geclassificeerd als 

psychoanaleptica. Voorbeelden van dit soort drugs zijn zowel terug te vinden in het 
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legale als illegale circuit. Caffeïne en nicotine zijn sociaal aanvaarde drugs met een 

activerende werking; cocaïne en amfetamines zijn gekende psychoanaleptica op de niet-

legale markt [23]. 

 
Cocaïne 
 
Druggebruik is van alle tijden maar er zijn modeverschijnselen. Zo was het gebruik van 

cocaïne al lang gekend maar in de jaren tachtig ontstond een enorme hype. 

Verschillende Zuid-Amerikaanse volksstammen gebruikten de coca plant om het gevoel 

van honger en vermoeidheid te onderdrukken en zo de werkprestaties te verhogen. Het 

bijkomend algemeen gevoel van welzijn werd echter populair, waardoor het product 

gemakkelijk zijn weg vond naar de drugsmarkt [23, 30]. 

 

 

 

Figuur 5: Cocaïne werkt presynaptisch 
als een heropname-inhibitor van het 
dopaminerge, serotonine en 
noradrenerge neurotransmittersysteem 
[31] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit psychoanalepticum veroorzaakt een verhoogde vrijstelling van neurotransmitters. 

Samen met de heropname blokkering geeft het gebruik van cocaïne een verhoogde 

hoeveelheid aan dopamine en noradrenaline ter hoogte van de synaptische spleten in 

het centraal zenuwstelsel. Dit farmacologisch effect leidt tot een euforische fase die ook 

wel benoemd wordt als “high zijn” en verslavend werkt voor druggebruikers (zie figuur 

5). Cocaïnegebruik heeft echter ook gevolgen voor de rest van het lichaam: 

vasoconstrictie, mydriase (verwijdering van de pupil), hyperthermie, hypertensie en 

tachycardie [10, 15, 23, 30-31]. 
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De combinatie met alcohol is belangrijk voor de beschrijving van de problematiek rond 

cocaïne. De enzymatische afbraak in de lever gebeurt verschillend in de aanwezigheid 

van ethanol. Hydrolyse-enzymen die nodig zijn voor de detoxificatie van cocaïne worden 

geremd door een gelijktijdig gebruik met alcohol. Hierdoor zal de hoeveelheid actieve 

metaboliet van cocaïne hoger en langer aanwezig zijn in het lichaam dan bij 

cocaïnegebruik zonder alcohol. Omdat de inname van cocaïne meestal gebeurt in 

settings waar ook alcohol verkocht wordt (nachtclubs, festivals…) vraagt dit extra 

aandacht. Een overdosis cocaïne kan bewustzijnsverlies, een ademhalingsstop of 

hartritmestoornissen veroorzaken [23, 31-32]. 

 

Amfetamines 
 
Amfetamines worden beschouwd als één grote groep drugs die structureel enorm op 

elkaar lijken (zie figuur 6). Vroeger hadden deze louter medische toepassingen en 

konden ze worden teruggevonden in neussprays (bij verkoudheid) of in 

vermageringspillen. De werking (verhoogde vrijstelling, heropname blokkering en 

remming van de afbraak van adrenaline en noradrenaline) en effecten (vasoconstrictie, 

mydriase, hypertensie, tachycardie, verhoogde waakzaamheid) zijn gelijkaardig aan die 

van cocaïne. De benodigde dosis om een gevoel van zelfvertrouwen en euforie te krijgen 

is heel persoonsgebonden, wat maakt dat deze drug met een verslavend karakter echt 

gevaarlijk is. De afbraak in het lichaam gebeurt door leverenzymen met een polymorf 

karakter, wat impliceert dat niet iedereen even efficiënt amfetamines zal afbreken. 

Toxische effecten kunnen bijgevolg bij iemand optreden terwijl dezelfde dosis bij iemand 

anders geen enkel probleem geeft. Bij inname van tabletten die amfetamines bevatten is 

het dus van levensbelang om te weten hoeveel actieve substantie er wordt ingenomen 

[15, 23, 33-37]. 

 

 

Figuur 6: Structuurformule amfetamine [35] 
 
 
MDMA en analogen 
 
Amfetamine-verwante drugs zijn voorbeelden van designer drugs met als typische 

voorbeelden 3,4-methyleendioxyamfetamine (MDA of love drug), dimethoxyamfetamine 
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(DMA), methyleendioxmethylamfetamine [MDMA, “ADAM”, “ecstasy (XTC)”] (zie figuur 

7) en methyleendioxethylamfetamine (MDEA of “EVA”). Doordat deze middelen inwerken 

op de transmissie en heropname van 5-hydroxytryptamine (serotonine) wordt het 

centraal zenuwstelsel gestimuleerd (energiekick, hallucinaties) [10, 15, 18, 23, 37-40]. 

 

Figuur 7: Structuurformule ecstasy [39] 
 

Te grote hoeveelheden van deze middelen innemen veroorzaakt bij de gebruiker niet 

alleen een sterker of een langer durend farmacologisch effect, daarnaast is er ook het 

risico op nevenwerkingen (vasoconstrictie, tachycardie, verhoogde 

lichaamstemperatuur) en zelfs op overlijden. Wetende dat hoog gedoseerde MDMA-

tabletten veel voorkomen en dat de laatste tien jaar de gemiddelde dosis per tablet 

gestegen is van 50-75mg naar 139mg (zie figuur 8) kan er dus worden geconcludeerd 

dat deze producten een belangrijk risico vormen voor de volksgezondheid. Niet enkel 

chronische gebruikers moeten opletten voor deze onrustwekkende tendens, maar ook en 

vooral diegenen die voor de eerste keer psychoactieve substanties gebruiken omdat zij 

(nog) geen tolerantiemechanisme hebben. Verslaving aan deze drugs komt veelvuldig 

voor en bij herhaaldelijk gebruik van drugs reguleert het lichaam een 

afbraakmechanisme om deze stoffen af te voeren. Bij een eerste contact is dit 

mechanisme nog niet aanwezig waardoor eenzelfde dosis bij een chronisch 

druggebruiker geen effecten uitlokt terwijl dit bij een experimentele gebruiker wel kan 

lijden tot toxische verschijnselen [10, 14, 15, 18, 23, 37-40]. 
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Figuur 8: Gemiddelde MDMA dosis (mg) in escstasy tabletten [18] 

 
PSYCHODYSLEPTICA 
 
Psychodysleptica zijn drugs die worden omschreven als bewustzijnsverruimende of 

bewustzijnsveranderde middelen. Voorbeelden van hallucinogene stoffen zijn marihuana, 

lyserginezuur diethylamide (LSD) en ketamine [23]. 

 
Marihuana 
 
Een mengsel van de bladeren, bloemtoppen en andere plantendelen van de Cannabis 

sativa plant staat gekend onder de naam marihuana. Marihuana bestaat uit verschillende 

componenten, waarvan ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) de belangrijkste is (zie figuur 9). 

Deze is een agonist van de endogene cannabinoïdreceptoren en is verantwoordelijk voor 

het paranoïde gedrag en de hallucinaties bij gebruik. 

Deze verslavende drug kan op verschillende manieren ingenomen worden: marihuana 

kan gerookt worden na vermenging met tabak (joint); de hars (hasj) van de Cannabis 

sativa plant is beschikbaar onder de vorm van olie (hasj-olie) welke gebruikt kan worden 

bij het roken van sigaretten. De drug wordt ook verwerkt in cake of gebak (spacecake) 

[23, 41-44]. 
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Figuur 9: Structuurformule ∆9-tetrahydrocannabinol [44] 
 
LSD 
 
LSD is een synthetisch product dat een “trip” veroorzaakt bij de gebruiker (zie figuur 

10). Deze komt tot stand doordat de neurotransmissie van serotonine wordt beïnvloed. 

Deze drug is vooral te linken aan de jaren zestig-zeventig en was toen enorm populair 

onder de hippies. LSD-gebruik gaat echter niet altijd gepaard met aangename en 

positieve gedachten, een “bad trip” kan leiden tot hallucinaties met moordneigingen en 

zelfmoordgedachten [23, 45-47]. 

 

Figuur 10: Structuurformule LSD [46] 
 

Ketamine 
 
Ketamine wordt gebruikt in medische kringen waar het dienst doet als pijnverzachtend 

of narcotisch middel (zie figuur 11). Vandaag is deze chemisch molecule ook gekend 

onder druggebruikers als Special K, een substantie die een pijnloze en slaperige toestand 

veroorzaakt. Dat resultaat komt vooral tot stand door de binding van ketamine aan N-

methyl-D-aspartaat-receptoren (NMDA-receptoren) waardoor de influx van postieve 

kationen (zoals natrium en calciumionen) in cellen wordt geblokkeerd, wat bij de 

gebruiker tot een anestetische en droomachtige fase leidt. Het optreden van deze 
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effecten is erg afhankelijk van de gebruikte dosis. Hoeveelheden hoger dan 

therapeutisch aangeraden kunnen aanleiding geven tot het optreden van hallucinaties. 

Door gebruikers worden deze beschreven als aangenaam en bovendien zijn ze 

verantwoordelijk voor het verslavend effect van ketamine [23, 48-49]. 

 

 

Figuur 11: Structuurformule Ketamine [48]  
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2. DOELSTELLING 
 
In de zomer van 2017 werden op verschillende festivals via de politie, het Rode Kruis en 

amnesty bins drugs verzameld die door Sciensano onderworpen worden aan een 

analyse. De aanwezige substanties worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. 

 

Na het uitvoeren van deze analyses worden resultaten bekomen die van nut zullen zijn 

voor drugsbeleidsmakers. Voor het opstellen van een globaal en geïntegreerd 

drugsbeleid is het niet enkel noodzakelijk om de effecten van de verschillende drugs te 

begrijpen. Er is eveneens nood aan kennis over welke verboden middelen momenteel 

circuleren in het milieu. De uitslagen van de proeven worden respectievelijk aan het 

BEWSD en het EMCDDA doorgegeven en zullen als wetenschappelijk draagvlak dienen 

voor het opstellen van maatregelen die als doel hebben de risico’s voor de 

volksgezondheid en de samenleving (zowel druggebruikers als niet-druggebruikers) te 

beperken. Ook spelen deze gegevens een belangrijke rol bij het monitoren van de 

drugsmarkt in ons land. Door te werken met recent verzamelde stalen zal men een beeld 

kunnen schetsen van de hedendaagse problematiek rond drugs en verboden middelen 

waardoor een geïntegreerd en accuraat beleid kan worden uitgestippeld. Dat is nodig 

omdat de illegale markt continu in beweging is en veranderingen van samenstellingen en 

dosissen in tabletten die een effect hebben op het bewustzijn van de gebruiker 

fenomenen zijn die zich te allentijde voordoen. Analyse van dit probleem is zeker nodig 

omdat er zich een trend aftekent waarbij de dosis van de actieve bestanddelen in 

tabletten in zorgwekkende mate stijgt. Daarom zal er ook een trendanalyse gebeuren op 

basis van de resultaten om zo een beeld te vormen van de evoluties in het drugsmilieu. 

 

Een andere doelstelling van deze masterproef is meer technisch. Voor de kwalificatie en 

kwantificatie van MDMA in tabletten wil men in de toekomst draagbare toestellen 

gebruiken die men op de plaats van delict kan hanteren. Deze metingen gebeuren met 

behulp van infrarood(IR)-technieken. De methode werd echter nog niet op punt gesteld. 

Het idee is om op basis van opgemeten IR-spectra en chemometrische modellen een 

verschil te maken tussen MDMA-tabletten en tabletten die andere stoffen bevatten. Deze 

laatsten zullen naar het labo moeten gestuurd worden waar de klassieke analyses 

worden uitgevoerd. Anderzijds is het de bedoeling om op basis van opgemeten spectra 

van de MDMA positieve stalen en chemometrie een model te bekomen dat met redelijk 

accuraat ook de hoeveelheid MDMA in de tabletten kan bepalen. 
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3. MATERIAAL EN METHODES 
 
3.1 Materiaal 
 
APPARATUUR 
 
Figuur 12: Fototoestel: Canon EOS 550D 

(Canon, Tokio, Japan)

 

Figuur 13: Schuifmaat: Topcraft digitale 
schuifmaat (Topcraft Aldi, Essen, 

Duitsland)

 
Figuur 14: Analytische balans: Sartorius 

CP 2245-PCE (Satorius, Göttingen, 
Duitsland) 

 

 

Figuur 15: Infrarood spectrofotometer: 
Nicolet iS10 FT-IR spectrofotometer + 

Smart iTR (IR) 
+ Integrating sphere (nabij IR) 

(Thermofisher Scientific, Waltham, 
Massachussets, Verenigde Staten van 

Amerika) 

 
Figuur 16: Ultrasoonbad: Branson 3800 

(Branson Ultrasonics, Danbury, 
Connecticut, Verenigde Staten van 

Amerika) 

 

Figuur 17: UV-spectrofotometer: 
PerkinElmer UV/ VIS, spectrometer lambda 
35 (PerkinElmer, Waltham, Massachussets, 

Verenigde Staten van Amerika) 
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Figuur 18: Gaschromatograaf: Agilent 
Technologies 7890A GC-system + 7683B 

Series Injector + AGILENT HP-5ms: 
capillary GC column: 5% Phenyl, 95% 

dimethylpolisoloxane (Agilent 
Technologies, Santa Clare, Californië, 

Verenigde Staten van Amerika) + 
Massaspectrometer: Agilent Technologies 

5973 Network Mass Selective Detector 
(Agilent Technologies, Santa Clare, 

Californië, Verenigde Staten van Amerika) 

 

Figuur 19: Koelkast: Liebherr Mediline 
(Liebherr, Merksem, België) 

 

 
GLASWERK EN ANDER LABOMATERIAAL 
 
Overzichtslijst van het gebruikte glaswerk en ander labomateriaal: 

- Automatische micropipetten (Thermofisher Scientific, Waltham, Massachussets, 

Verenigde Staten van Amerika) 

- Conische plastic buisjes met inhoud van 15ml (Falcon, Corning, New York, 

Verenigde Staten van Amerika) 

- Maatkolfjes met inhoud 20ml en bijhorende stopjes 

- Mortier en stamper 

- Plastic wegwerphandschoenen (Hartmann, Rock Hill, South Carolina, Verenigde 

Staten van Amerika) 

- Spatel 

- Vials en bijhorende dopjes (Agilent Technologies, Santa Clare, Californië, 

Verenigde Staten van Amerika) 

 
GRONDSTOFFEN EN REAGENTIA 
 
Overzichtslijst van gebruikte grondstoffen en reagentia: 

- Ethanol 99% V/V (denaturated) met doseerpomp (002745) (Biosolve 

bedrijfsverening, Valkenswaard, Nederland) 

- Methanol absolute HPLC 2,5L (2739) (Biosolve bedrijfsverening, Valkenswaard, 

Nederland) 
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3.2 Methode 
 
STAALSELECTIE 
 
Vooraleer er gestart kon worden met het praktisch werk moest er een selectie 

uitgevoerd worden. Er werden immers te veel tabletten ter beschikking gesteld die in 

aanmerking komen voor analyse. Samen met Dr. Apr. P. Blanckaert werden uit al deze 

tabletten 153 stalen gekozen met als twee belangrijkste criteria dat de tabletten nog 

intact waren en afkomstig waren van verschillende festivals. Dat laatste was nodig om 

na analyse een representatief beeld te krijgen van alle betrokken festivals. Zo kan 

nagegaan worden of er tussen de festivals een verschil is in gebruikte drugs. 

 

Na deze selectieprocedure kreeg elk tablet een unieke code toegewezen zodat het te 

allentijde duidelijk blijft wat juist de afkomst is van het desbetreffende staal. 

Nadien werd elk staal beschreven. Zo werd nagegaan of er eventueel een kenmerkend 

logo aanwezig was, de vorm werd zo nauwkeurig mogelijk beschreven, de aanwezigheid 

van een breuklijn werd nagekeken en de kleur van elk tablet werd genoteerd. De stalen 

werden ook opgemeten: de lengte, de breedte en de dikte van elk tablet werd bepaald 

door gebruik te maken van een schuifmaat (digitale schuifmaat Topcraft Aldi). Een 

andere parameter die beschreven werd is de massa. Door de tabletten afzonderlijk op 

een analytische balans (Satorius CP 2245-PCE) te plaatsen kon de totale massa van elk 

staal bepaald worden. De omschrijving van elk tablet werd ook aangevuld met foto’s die 

genomen werden met een camera (Canon EOS 550D). Al deze resultaten werden 

genoteerd in een tabel die terug te vinden is in de bijlage, een voorbeeld voor tablet 

TML1 is hieronder weergegeven (zie tabel 1). 

 

 TML 1 

Lengte (mm) 13,12 

Breedte (mm) 6,13 

Dikte (mm) 4,07 

Vorm Rechthoek 

Logo Dominoblokje (4:3) 

Kleur Roze (fluo) 

Deelbaar In 2 

Totale massa (g) 396,9 

Foto 

 

 
Tabel 1: Eigenschappen staal TML1 
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GASCHROMATOGRAFIE + MASSASPECTROMETRIE 
 
Deze manier van staalanalyse vraagt enige staalvoorbereiding. De intacte tabletten 

werden met behulp van mortier en stamper fijngemalen tot een poeder. De gebruikte 

materialen werden telkens gereinigd met ethanol 99% V/V (gedenatureerde) om 

contaminatie van de verschillende poeders te vermijden. Hierna werden deze 

fijngemaalde tabletten gebruikt om oplossingen te vervaardigen. 20mg van elk staal 

werd afgewogen op een analytische balans (Satorius CP 2245-PCE). De 153 

verschillende poedermassa’s werden rechtstreeks afgewogen in afzonderlijke maatkolfjes 

met een inhoud van 20mL die vooraf getarreerd werden op deze weegschaal. Deze 

kolfjes werden na afwegen gevuld met methanol absolute HPLC tot aan de ijkstreep op 

de concave manier waarna deze in een ultrasoonbad (Branson 3800) werden geplaatst 

gedurende 10minuten. De actieve stoffen die mogelijk aanwezig waren in de stalen 

werden hierdoor in oplossing gebracht. De volgende stap bestond uit het filteren van 

deze oplossing en het vullen van vials die in de gaschromatograaf werden gebracht. Met 

wegwerpbare plastieken pipetjes werden verschillende vials gevuld die hierdoor 1,5mL 

van één staaloplossing bevatten. Met behulp van gaschromatografie (Agilent 

Technologies 7890A GC-system + 7683B Series Injector + AGILENT HP-5ms: capillary 

GC column: 5% Phenyl, 95% dimethylpolisoloxane + softwareprogramma Chemstation 

E.02.01.1177) en een massaspectrometer (Agilent Technologies 5973 Network Mass 

Selective Detector) werd voor elke component in het staal een spectrum gemeten dat 

eveneens gebruikt werd om de aanwezige componenten in de stalen te identificeren. 

 

Technische aspecten: injectietemperatuur 250°C, injectievolume 1microliter, constante 

heliumflow 1ml/min, programma: starttemperatuur van 80°C gedurende 2minuten 

waarna deze stijgt met 15°C/minuut tot 280°C, deze werd gedurende 7minuten 

aangehouden waardoor de totale looptijd op iets meer dan 22minuten komt, bron 

massaspectrometer (electron impact): 230°C, massaspectrometer quad: 150°C, solvent 

delay: 2,50minuten, scangebied: 25-600Dalton. 

 

Toelichting toestel: het te analyseren staal werd dankzij hoge temperaturen omgezet in 

een gas waarna het een kolom doorliep. Het verschil in affiniteit voor de stationaire fase 

van de te analyseren componenten maakt dat deze componenten een verschil in retentie 

zullen vertonen. Deze scheidingstechniek werd gekoppeld aan een massaspectrometer. 

De gasmoleculen worden naar de ionisatiebron gebracht (electron impact) waar ze 

geïoniseerd worden. Positief geladen componenten werden in de bron verkregen door ze 

te bombarderen met elektronen. De geïoniseerde moleculen kunnen dan fragmenteren 

tot kleinere ionen waarna detectie mogelijk is. Dat laatste gebeurde met behulp van een 
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quadrupool die als massafilter werkt door de massa/ladingsverhouding van ionen te 

gebruiken om een spectrum op te maken. 

 
ULTRAVIOLET/ZICHTBAAR LICHT SPECTROFOTOMETRIE 
 
Na het uitvoeren van voorgaande analyse is het duidelijk welke tabletten MDMA 

bevatten. Deze tabletpoeders werden onderworpen aan een bijkomende test. Er werd 

een spectrofotometrie uitgevoerd waarbij licht met golflengtes uit het ultraviolet werd 

gebruikt om de hoeveelheid MDMA te kwantificeren. Bepalen van aanwezige dosissen 

MDMA in tabletten vraagt staalvoorbereiding. De oplossingen die bereid werden voor 

injectie in de gaschromatograaf werden hiervoor aangewend. De staaloplossingen die 

MDMA bevatten werden 20 maal verdund met methanol absolute HPLC vooraleer analyse 

gebeurde met de ultraviolet/zichtbaar spectrofotometer (PerkinElmer UV/ VIS, 

spectrometer lambda 35). Deze verdunningsstap werd uitgevoerd met automatische 

micropipetten. De meting gebeurde in kwarts cuvetten van Hellma (Quartz Suprasil, 

10X10mm) en met behulp van het softwareprogramma UV Winlab ES van Perkin Elmer. 

 

Technische aspecten: range spectrum: 200-350nm met een snelheid van 

480nm/minuut, gebruikte golflengte voor absorptiemetingen 286nm. 

 

Toelichting toestel: een deuteriumlamp werd gebruikt als lichtbron. De hierachter 

geplaatste monochromator maakt dat het staal licht ontvangt van een specifieke 

golflengte. De invallende en transmitterende lichtintensiteit werd gebruikt om te bepalen 

hoeveel lichtenergie geabsorbeerd werd. De wet van Lambert-Beer werd gebruikt om de 

gemeten absorptiewaarden te linken met het MDMA-gehalte. 

 

NABIJ INFRAROOD EN MIDDEN INFRAROOD SPECTROFOTOMETRIE 
 
De tweede doelstelling binnen deze masterproef was na te gaan of er met IR-technieken 

een onderscheid gemaakt kan worden tussen de tabletten met MDMA en deze die geen 

MDMA bevatten. De tabletten die positief testten op de aanwezigheid van deze drug 

werden gebruikt om een model op te bouwen waarmee kwantificatie van MDMA mogelijk 

is op basis van absorptiemetingen met IR-licht. 

De verschillende stalen werden onderworpen aan een nabij IR-analyse. Hiervoor werd 

een spectrofotometer (Nicolet iS10 FT-IR spectrofotometer + Integrating sphere) 

gebruikt. Besturing en dataverwerking gebeurde met behulp van het 

softwareprogramma Thermo Scientific OMNIC spectroscopy 8.3.103. Licht met 

golflengtes uit het nabij IR-spectrum werd gebruikt om de intacte tabletten te bestralen 

(werd uitgevoerd voor analyse met gaschromatografie en massaspectrometrie). Door 

middel van absorptiemetingen werden spectra verkregen die bewaard werden als een 
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comma separated value (CSV)-bestand. De opgeslagen data werden hierna 

geanalyseerd met MATLAB R2017b (the Mathworks, Natick, Massachusetts, Verenigde 

Staten van Amerika) om een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit te voeren van de 

aanwezige componenten in de tabletten. 

Hierna werd de spectrofotometer (Nicolet iS10 FT-IR spectrofotometer + Smart iTR (IR) 

+ Integrating sphere (nabij IR)) gebruikt om respectievelijk een spectrum op te meten 

in het nabij IR en het midden IR golflengtegebied voor de verpulverde tabletten of 

tabletpoeders. De verkregen spectra werden op dezelfde manier bewaard en verwerkt 

zodat modellen kunnen opgebouwd worden voor kwalificatie en kwantificatie van MDMA. 

 

Technische aspecten: Lichtbron: nabij infraroodbron (7400cm-1-4000cm-1), resolutie: 

32cm-1, Lichtbron: infraroodbron (4000cm-1-400cm-1), resolutie: 4cm-1. 

 

Toelichting toestel: IR-straling uitzenden op moleculen zal vibratie en rotatie 

veroorzaken. Licht van verschillende golflengten werd gebruikt om de stalen te 

analyseren. De transmissie werd telkens gemeten zodat een spectrum opgemaakt kon 

worden. Deze spectra-resultaten werden verwerkt met chemometrische methoden om zo 

modellen op te bouwen die kwalificatie en kwantificatie van MDMA toelaten. 
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4. RESULTATEN EN BESPREKING 
 
4.1 Kwalificatie 
 
GASCHROMATOGRAFIE + MASSASPECTROMETRIE 
 
De 153 verpulverde tabletten werden geanalyseerd met gaschromatografie en voor elk 

van de gevonden componenten in de poeders werd een massaspectrum opgemeten met 

de massaspectrometer. De resultaten werden in beeld gebracht en geanalyseerd met 

behulp van het softwareprogramma Chemstation E.02.01.1177. De bekomen spectra 

werden vergeleken met de spectra uit de verschillende bibliotheken (NIST library 

Caymann, In house library) [50]. Zo werden de verschillende componenten in de 

tabletten geïdentificeerd. De bekomen resultaten worden hieronder weergegeven (zie 

tabel 2). Van de 153 stalen bevatten er 116 MDMA als actief bestanddeel, deze stalen 

werden verder onderzocht. Er werd een kwantificatie uitgevoerd van deze drug met 

behulp van ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. Deze resultaten werden ook 

gebruikt bij het opstellen van een model voor de kwantificatie van MDMA met IR-

spectrofotometrie (zie ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie). Er werden ook 13 

stalen als onbekend bestempeld, wat wil zeggen dat de opgenomen spectra niet gelijken 

op één van die uit de verschillende bibliotheken. Kwalificatie van het staal lukte hier niet. 

Twee geanalyseerde tabletten bevatten ook MDMA in combinatie met caffeïne. Eén tablet 

bevatte MDMA plus een onbekende substantie. Andere drugs werden ook 

geïdentificeerd: 4-fluoramfetamine, amfetamine, methamfetamine en N-acetyl-3,4-

methyleendioxyamfetamine waren aanwezig in de geanalyseerde poeders, al dan niet in 

combinatie met caffeïne. Vijf tabletten bleken enkel uit vulstof te bestaan, zoals 

microkristallijn cellulose of lactose. Een ander opvallend resultaat is dat een tablet 

geïdentificeerd werd als diazepam, dat behoort tot de geneesmiddelenklasse van de 

benzodiazepines. Twee stalen gaven een spectrum dat sterk gelijkt op dat van de 

plantaardige bestanddelen, Aristolochia fangchi (wortelstok) en Sanguinea 

(vruchtaroma), respectievelijk planten uit de pijpbloemfamilie en de kornoeljefamilie. 
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Totaal	aantal	stalen	 153	
MDMA	 116	
MDMA	+	onbekend	 1	
4-fluoramfetamine	 4	
Amfetamine	+	caffeïne	 4	
Microkristallijn	cellulose	 2	
Lactose	 3	
Onbekend	 13	
Diazepam	 1	
MDMA	+	caffeïne	 2	
Methamfetamine	+	caffeïne	 1	
N-acetyl-3,4-methyleendioxyamfetamine	 4	
Aristolochia	fangchi	root	 1	
Aroma	orange	sanguinea	 1	

 
Tabel 2: Resultaten gaschromatografie + massaspectrometrie 

 
4.2 Kwantificatie 
 
ULTRAVIOLET/ZICHTBAAR LICHT SPECTROFOTOMETRIE 
 
Na analyse van de stalen met gaschromatografie en massaspectrometrie werd bepaald 

welke stalen MDMA als actief bestanddeel hebben. Deze werden onderworpen aan een 

bijkomende analyse met ultraviolet-spectrofotometrie om het MDMA-gehalte per tablet 

te bepalen. De gemeten absorptiewaarden werden ingevuld in de formule van Lambert-

Beer zodat de actieve substantie gekwantificeerd kon worden. 

Wet van Lambert-Beer: 𝐴 = 	𝐸%&'%% . 𝑏. 𝑐 

A = gemeten absorptiewaarde 

𝐸%&'%% = specifieke absorptiewaarde (voor een 1% of 1g/100mL oplossing bij een 

weglengte van 1cm; uitgedrukt in %,,'-
..&'

) 

b = weglengte cuvet (uitgedrukt in cm) 

c= concentratie geanalyseerde oplossing (uitgedrukt in g/100mL) 

Hieronder de uitgewerkte bepaling van het gehalte MDMA voor staal TML1: 

𝐴 = 	𝐸%&'%% . 𝑏. 𝑐 

𝑐 = 	
𝐴

𝐸%&'
%% . 𝑏

 

Gemeten absorptiewaarde: 0,4036 

Specifieke absorptiewaarde voor MDMA.HCl: 172,3 %,,'-
..&'

 

Weglengte cuvet: 1cm 

𝑐 = 	
0,4036

172,3	 100𝑚𝐿𝑔. 𝑐𝑚 . 1𝑐𝑚
= 2,342. 10−5 	 𝑔𝑚𝐿 = 4,685. 10

−4 	 𝑔
20𝑚𝐿 



 

 
 

23  

Gebruikte verdunningsfactor: 20 

𝑐 = 	4,685. 10=> 	
𝑔

20𝑚𝐿
	. 20 = 	9,370. 10=@ 	

𝑔
20𝑚𝐿

= 	9,370	
𝑚𝑔
20𝑚𝐿

 

Afgewogen poedermassa in 20mL staaloplossing: 0,0220g 

9,370mg MDMA.HCl per 22,0mg tabletpoeder 

9,370𝑚𝑔
22,0𝑚𝑔

	. 100% = 42,6%	𝑀𝐷𝑀𝐴.𝐻𝐶𝑙	𝑖𝑛	𝑔𝑒𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑	𝑠𝑡𝑎𝑎𝑙 

Totale massa tablet: 0,3969g 

Massa MDMA.HCl in het totale tablet: 0,3969𝑔. 42,6% = 0,1690𝑔 

Moleculaire massa MDMA.HCl: 229,66 g/mol 

Aantal mol MDMA.HCl in het totale tablet: ,,%OP,.
QQP,OO	./'ST

= 7,360. 10=>𝑚𝑜𝑙 

Moleculaire massa MDMA: 193,20 g/mol 

Massa MDMA in het totale tablet:7,360. 10=>𝑚𝑜𝑙. 193,20 .
'ST

= 0,1422𝑔 = 142,2𝑚𝑔 

De resultaten voor de overige stalen werden genoteerd in een tabel die terug te vinden 

is in bijlage. Een overzicht van de bekomen resultaten werd opgenomen in onderstaande 

tabel (zie tabel 3 en diagram 1). 

 
Overzicht	MDMA-gehalte	

	Gemiddeld	MDMA-gehalte	in	een	tablet		 150,4mg	
Mediaan	van	MDMA-gehalte	in	een	
tablet	 155,9mg	
Minimale	MDMA-hoeveelheid	in	een	
tablet	 52,1mg	
Maximale	MDMA-hoeveelheid	in	een	
tablet	 211,4mg	

 
Tabel 3: Kwantificatieresultaten MDMA geanalyseerde tabletten 
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Diagram 1: Kwantificatieresultaten MDMA geanalyseerde tabletten 

 

4.3 Kwalificatie en kwantificatie met behulp van IR 
 
Met de IR-technieken werden spectra bekomen die gebruikt werden om te bepalen welke 

van de geanalyseerde tabletten MDMA bevatten en welke niet. De spectra werden ook 

gebruikt om met behulp van chemometrie een model op te bouwen waarmee het MDMA-

gehalte in een tablet kan bepaald worden. De absorptiemetingen leverden spectra op die 

gebruikt werden om modellen op te bouwen. Door het toepassen van chemometrie op de 

verkregen data met MATLAB werd er getracht om zoveel mogelijke relevante informatie 

uit de meetresultaten te krijgen die van nut kunnen zijn bij de kwalificatie en 

kwantificatie van MDMA. 

 

De bespreking van deze resultaten werd opgedeeld in drie delen: 

1) Nabij infrarood spectrofotometrie op tabletten 

2) Nabij infrarood spectrofotometrie op tabletpoeder 

3) Infrarood spectrofotometrie op tabletpoeder 
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NABIJ INFRAROOD SPECTROFOTOMETRIE OP TABLETTEN 
 
Voordat er een model opgebouwd werd gebeurde er een voorbehandelingsstap op de 

verkregen spectra. Er werd gebruik gemaakt van de standard normal variate (SNV)-

methode. Deze methode wordt gebruikt om shifts in de basislijn, te wijten aan fysische 

factoren (temperatuur van de meetomgeving, schommelingen in de intensiteit van de 

lamp,…) te corrigeren. Zo houdt men de chemische informatie over die gecorreleerd is 

aan de samenstelling van het staal. Bij deze datavoorbehandelingsstap werd elke waarde 

in een rij van data (absorptie bij een bepaalde golflengte i voor de verschillende stalen) 

verminderd met het gemiddelde van deze rij en gedeeld door de standaardafwijking van 

deze corresponderende rij. 

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑒 = 	
(𝑥Y − 𝑥.Z',Y)

𝑠Y
 

𝑥Y = 𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡	 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑗	𝑔𝑜𝑙𝑓𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒	𝑖	𝑖𝑛	ℎ𝑒𝑡	𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚 

𝑥.Z',Y = ℎ𝑒𝑡	𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑛	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛	𝑏𝑖𝑗	𝑔𝑜𝑙𝑓𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒	𝑖	𝑖𝑛	ℎ𝑒𝑡	𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚 

𝑠Y = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑤𝑖𝑗𝑘𝑖𝑛𝑔	𝑣𝑎𝑛	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛	𝑏𝑖𝑗	𝑔𝑜𝑙𝑓𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒	𝑖	𝑖𝑛	ℎ𝑒𝑡	𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑢𝑚 

 

Met deze voorbehandelde data werd een principale componentenanalyse (PCA) 

uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de absorptiewaarden bij verschillende golflengten van de 

stalen werden gebruikt om nieuwe variabelen te creëren. De gevormde principale 

componenten zijn een combinatie van de oorspronkelijke variabelen (absorptiemetingen 

bij bepaalde golflengten) en worden respectievelijk gedefinieerd als principale 

component 1 (PC1), PC2, PC3,… De principale component is een lineaire combinatie van 

de oorspronkelijke variabelen waarbij aan elke variabele een bepaalde waarde van 

belangrijkheid gegeven wordt die een loading genoemd wordt. De waarde van een staal 

op een bepaalde principale component is de score. 

 

De 3 eerste principale componenten vertegenwoordigen de grootste variabiliteit uit de 

data: de PC1-score werd gedefinieerd in de richting van de grootste variatie, de PC2-

score dan weer in de richting van de grootste variatie rond PC1 en dus loodrecht op PC1, 

de PC3-score in de richting van de grootste variatie rond het vlak PC1-PC2 en dus ook 

loodrecht op dit vlak. Met de eerste 3 principale componenten kan dan een PCA-plot 

worden geconstrueerd (zie figuur 20). PCA zorgt dus eigenlijk voor een compressie van 

de data. Het aantal variabelen werd gereduceerd, met behoud van zoveel mogelijk 

informatie uit de oorspronkelijke variabelen, waardoor deze driemensioneel kunnen 

worden voorgesteld. De zeer complexe en multidimensionele data kan worden 

weergegeven in drie dimensies om zo clusters van stalen waar te nemen. 
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Op basis van de nabij IR-spectra van de tabletten kan in de PCA-plot geen duidelijk 

onderscheid gemaakt worden tussen MDMA positieve (geklassifieerd als 1) en MDMA 

negatieve (geklassifieerd als 2) stalen. Er zijn wel twee clusters zichtbaar maar deze 

komen niet overeen met de klassen die we zoeken (zie figuur 20). 

 

 

Figuur 20: PCA-plot nabij infrarood spectrofotometrie op tabletten 
 

 

PCA werd gebruikt voor een verkenning van de data. Wanneer we nu een model gaan 

opstellen voor het classificeren van nieuwe stalen dient dit model gevalideerd te worden. 

Externe validatie gebeurt op basis van een externe testset, een reeks van stalen die niet 

meegenomen wordt voor het opbouwen van het model. Deze set wordt gebruikt om de 

accuraatheid van het opgebouwde model na te gaan. De selectie van deze reeks 

gebeurde op basis van Kennerd & Stone. Dit algoritme selecteert stalen uit de volledige 

dataset op zo’n manier dat de geselecteerde testset een zo goed mogelijke 

weerspiegeling is van alle stalen. Het algoritme start bij het staal dat het dichst bij het 

gemiddelde spectrum van de stalen ligt, dan wordt het staal gekozen dat het verst van 

dit eerste staal ligt in de dataruimte en vervolgens het staal dat het verst ligt ten 

opzichte van deze eerste twee stalen. Dit werd gedaan tot er een testset werd bekomen 

die 20% van het totaal aantal stalen bevat. Zo werden er 30 stalen geselecteerd die 

beide klassen goed vertegenwoordigen (20 MDMA-positieve en 10 MDMA-negatieve 

tabletten) en die niet zullen worden gebruikt voor het opbouwen van een model. De 
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overige 80% van het totaal aantal stalen zullen hiervoor aangewend worden, zijnde 123 

stalen. 

 

Voor het opbouwen van het model werd de partial least square-discriminant analysis 

(PLS-DA)-techniek gebruikt. Hierbij worden net als bij PCA nieuwe variabelen gevormd 

die een lineaire combinatie zijn van de oorspronkelijke variabelen. Bij PLS-DA werden 

deze zodanig gedefinieerd dat ze de grootste co-variantie tussen de data en de respons 

weergeven. Voor de opbouw van het kwalificatiemodel van MDMA werden 7 PLS (partial 

least square)-factoren gedefinieerd. Dat aantal werd geselecteerd op basis van de rooth 

mean squared error of cross validation (RMSECV) (zie verder). Het aantal PLS-factoren 

dat resulteert in een PLS-DA-model met de kleinste RMSECV werd gekozen. De 

discriminant analysis moet hier worden gebruikt omdat de respons niet continu is. Het 

model dient voor de kwalitatieve bepaling en de respons werd gedefinieerd als een 

klasse (MDMA positief of MDMA negatief). 

 

De correctheid van het model werd nagekeken op drie verschillende manieren. Er werd 

telkens gekeken hoeveel percent van de stalen correct geclassifieerd werden: 

 

Rooth mean squared error of cross validation (RMSECV): Dit is de fout die bekomen 

werd bij interne validatie. De set die gebruikt werd voor de opbouw van het model werd 

in 10 verdeeld. Er werd in elke stap een tiende verwijderd en met de overige data een 

model opgebouwd waarna het verwijderde tiende werd voorspeld met het opgestelde 

model. Dat werd tien keer herhaald waarbij telkens een ander tiende uit de data 

verwijderd werd zodat er uiteindelijk een fout werd bepaald op elk staal van de 

trainingset. 

In cross validation werd 91,87% (113/123) van de stalen correct geclassifieerd (8 stalen 

vals positief en 2 als vals negatief). 

 

Rooth mean squared error of calibration (RMSEC): Dit is de fout die bekomen werd 

wanneer de stalen die gebruikt werden voor het opbouwen van het model in het 

opgestelde model werden geplaatst om een voorspelling te maken of het staal behoort 

tot de MDMA-positieve of -negatieve tabletten. 

94,31% (116/123) van de stalen werd correct geclassifieerd. 

 

Rooth mean squared error of prediction (RMSEP): Dit is de fout die bekomen werd bij 

externe validatie. De set die niet gebruikt werd voor de opbouw van het model werd 

gebruikt om te voorspellen of het staal behoort tot de MDMA-positieve of -negatieve 

tabletten. 
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93,33% (28/30) van de stalen werd correct geclassifieerd (1 staal vals positief en 1 vals 

negatief). 

 

Voor het opbouwen van een model waarmee de kwantificatie van MDMA mogelijk is werd 

gewerkt met de data van de stalen die positief testten op de aanwezigheid van MDMA bij 

de analyse met de gaschromatografie en massaspectrometrie. Op deze data/spectra 

werd een voorbehandelingsstap uitgevoerd met de SNV-methode en er werd een testset 

geselecteerd met het algortime van Kennerd & Stone (hiervoor werden 22 stalen 

geselecteerd, +/- 20% van het aantal MDMA positieve stalen). Voor de opbouw van het 

model voor kwantificatie van MDMA werd de PLS-techniek toegepast. De gebruikte 

respons was hier wel continue, namelijk de dosis MDMA per tablet gevonden met 

ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. Voor het model werden 4 PLS-factoren 

geselecteerd op basis van RMSECV. Het geconstrueerde model werd getoetst op drie 

manieren. Er werd gekeken naar hoe groot de fout is tussen de voorspelde hoeveelheid 

MDMA en de werkelijke hoeveelheid MDMA die terug te vinden was in de stalen. Deze 

fouten werden uitgedrukt in de vorm van een correlatiecoëfficiënt tussen de voorspelde 

en de echte waarden (R2) en het gemiddelde percentage van de afwijking tussen deze 

waarden: 

RMSECV = 32,7331; R2cv = 0,1868; 20,82% (staal met grootste bekomen afwijking: 

107,55%) 

RMSEC = 30,9074; R2 = 0,2697 

RMSEP = 41,2405; R2 = 0,1393; 31,34% (staal met grootste bekomen afwijking: 

118,85%) 

 
NABIJ INFRAROOD SPECTROFOTOMETRIE OP TABLETPOEDER 
 
Ook hier werd de SNV-methode gebruikt om de data voor te behandelen, ruis eruit te 

halen en de basislijnen van de spectra te corrigeren, waarna een PCA werd uitgevoerd. 

Figuur 21 toont de scoreplot op basis van de eerste drie principale componenten welke 

echter evenmin een duidelijke scheiding toelaat tussen MDMA-positieve en -negatieve 

stalen. 
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Figuur 21: PCA-plot nabij infrarood spectrofotometrie op tabletpoeder 
 

Alvorens een model op te stellen werd ook hier een externe testset geselecteerd met de 

methode van Kennerd & Stone (19 MDMA positieve en 11 MDMA negatieve tabletten). 

Voor het opbouwen van het model werd de PLS-DA-techniek gebruikt, hierbij werden 5 

PLS-factoren geselecteerd op basis van de RMSECV. De correctheid van het 

gecontstrueerde model werd nagegaan op drie manieren. 

RMSECV: 91,87% (113/123) van de stalen werd correct geclassifieerd (8 stalen vals 

positief en 2 als vals negatief). 

RMSEC: 92,68% (114/123) van de stalen werd correct geclassifieerd. 

RMSEP: 100,00% van de stalen werd correct geclassifieerd. 

 

De data van de stalen die positief testten op de aanwezigheid van MDMA bij de analyse 

met de gaschromatografie en massaspectrometrie worden gebruikt voor de constructie 

van een kwantificatiemodel. De SNV-methode wordt gebruikt ter voorbehandeling op de 

verwerking van de data waarna de selectie van de testset gebeurde met het algoritme 

van Kennerd & Stone. Het optimale model gebruikte 4 PLS-factoren waarna de grootte 

van de fout tussen de voorspelde hoeveelheid MDMA en de werkelijke hoeveelheid 

MDMA werd bepaald. Deze fouten werden uitgedrukt in de vorm van een 

correlatiecoëfficiënt tussen de voorspelde en de echte waarden en het gemiddelde 

percentage van de afwijking tussen deze waarden: 
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RMSECV = 31,6267; R2cv = 0,2876; 19,44% (staal met grootste bekomen afwijking: 

110,22%) 

RMSEC = 36,1566; R2 = 0,3511 

RMSEP = 28,3241; R2 = 0,4616; 17,97% (staal met grootste bekomen afwijking: 

72,40%) 

 

INFRAROOD SPECTROFOTOMETRIE OP TABLETPOEDER 
 
1) Midden-IR (650-2000 cm-1, “Fingerprint regio”): Het midden-IR spectrum werd 

opgemeten tussen 650-4000 cm-1, het deel van het spectrum tussen 2000 en 4000 cm_1 

vertoont echter zeer aspecifieke absorptiewaardes waardoor dit uit de data verwijderd 

werd. Dit wordt klassiek de selectie van de “fingerprint regio” genoemd. Na deze selectie 

werd wederom de SNV-methode gebruikt om de bekomen data voor te behandelen 

waarna een PCA-plot werd opgesteld. Op Figuur 22 is een duidelijke scheiding in twee 

clusters zichtbaar (MDMA-positieve en -negatieve stalen). Wat er wel opgemerkt moet 

worden is dat er een aantal van de MDMA negatieve stalen zich in de cluster van de 

MDMA positieve stalen bevinden. 

 

Figuur 22: PCA-plot midden infrarood spectrofotometrie op tabletpoeder 

 

Figuur 23 toont een opgenomen spectrum van MDMA in combinatie met de loadings van 

PC1 en PC2 die werden toegekend aan het overeenkomstige golfgetal. Dat toont  aan 

dat de absorptiepieken die specifiek zijn voor het infraroodspectrum van MDMA 
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gecorreleerd zijn met de belangrijke loading (positief getal voor PC1 en negatief getal 

voor PC2). Hierdoor kunnen we besluiten dat de scheiding, waarneembaar op de PC-

scoreplot te wijten is aan de aan- of afwezigheid van MDMA. 

 

 
 

Figuur 23: Infraroodspectrum MDMA + loadings PC1 en PC2 

 

Na selectie van een testset met Kennerd & Stone (18 MDMA positieve en 12 MDMA 

negatieve tabletten) kon een model opgebouwd worden met de PLS-DA-techniek. 3 PLS-

factoren werden geselecteerd voor het model waarna de correctheid op verschillende 

manieren werd nagegaan. 

RMSECV: 93,50% (115/123) van de stalen werd correct geclassifieerd (7 stalen vals 

positief en 1 vals negatief). 

RMSEC: 94,31% (116/123) van de stalen werd correct geclassifieerd. 

RMSEP: 93,33% (28/30) van de stalen werd correct geclassifieerd (1 staal vals positief 

en 1 vals negatief). 

 

Het opbouwen van een model waarmee de kwantificatie van MDMA mogelijk is gebeurde 

op identieke wijze als bij nabij infraroodspectrotometrie op tabletten en tabletpoeder. 

Enkel werden hier slechts 3 PLS-factoren geselecteerd. De fouten werden opnieuw 

uitgedrukt als de correlatiecoëfficiënt tussen de voorspelde en de echte waarden en het 

gemiddelde percentage van de afwijking tussen deze waarden: 
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RMSECV = 31,5035; R2cv = 0,3143; 19,97% (staal met grootste bekomen afwijking: 

135,39%) 

RMSEC = 36,9567; R2 = 0,3833 

RMSEP = 34,5751; R2 = 0,1711; 20,34% (staal met grootste bekomen afwijking: 

90,17%) 

 

2) Midden-IR regio (1300-950 cm-1, karakterisieke regio voor MDMA): In de 

vorige paragraaf werd gebruik gemaakt van het volledige spectrum van de stalen 

(“fingerprint regio”). Hier werd op basis van het spectrum van zuiver MDMA de meest 

karakteristieke zone van het spectrum van MDMA geselecteerd en werden de analyses 

herhaald met enkel de gegevens in deze zone van het midden-IR spectrum. Dat laat toe 

te focussen op de zone belangrijk voor MDMA. Hierdoor zullen er minder irrelevante data 

aanwezig zijn, wat een bijkomend voordeel is omdat het uitvoeren van de berekeningen 

versneld wordt. Toepassen van de SNV-methode en nadien een PCA-plot opmaken geeft 

wederom een duidelijke scheiding in twee clusters (MDMA-positieve en -negatieve 

stalen) waarbij een aantal van de MDMA negatieve stalen zich in de cluster van de 

MDMA positieve stalen bevinden (zie figuur 24). 

 

De methode van Kennerd & Stone (18 MDMA positieve en 12 MDMA negatieve tabletten) 

werd gebruikt voor de selectie van een externe testset en een model werd opgebouwd 

met de PLS-DA-techniek om de aanwezigheid van MDMA te voorspellen in de stalen. 

Hiervoor werden 11 PLS-factoren geselecteerd. De correctheid van het opgebouwde 

model werd nagegaan op drie manieren. 

RMSECV: 92,68% (114/123) van de stalen werd correct geclassifieerd (5 stalen vals 

positief en 4 vals negatief). 

RMSEC: 95,12% (117/123) van de stalen werd correct geclassifieerd. 

RMSEP: 96,67% (29/30) van de stalen werd correct geclassifieerd (1 staal als vals 

negatief). 
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Figuur 24: PCA-plot midden infrarood regio spectrofotometrie op tabletpoeder 
 

Voor het kwantificatiemodel werden 4 PLS-factoren geselecteerd. De correlatiecoëfficiënt 

tussen voorspelde en echte waarden en het gemiddelde percentage van de afwijking 

tussen deze waarden werd gebruikt om de fouten op het voorspelde MDMA-gehalte uit te 

drukken: 

RMSECV = 32,2105; R2cv = 0,2917; 20,44% (staal met grootste bekomen afwijking: 

133,35%) 

RMSEC = 30,4398; R2 = 0,3573 

RMSEP = 35,1582; R2 = 0,2246; 21,26% (staal met grootste bekomen afwijking: 

81,39%) 
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5. DISCUSSIE 
 
5.1 Kwalificatie 
 
GASCHROMATOGRAFIE + MASSASPECTROMETRIE 
 
Bij de analyse van 153 poedermassa’s bleken 116 stalen MDMA te bevatten. Het 

merendeel van de geanalyseerde stalen bevat dit psychoanalepticum waardoor we 

kunnen zeggen dat MDMA nog steeds de populairste partydrug is in België. 13 stalen 

werden als onbekend bestempeld. Het opgenomen spectrum kwam namelijnk niet 

overeen met één van die uit de verschillende bibliotheken waardoor staalidentificatie niet 

mogelijk was. Enkele stalen bleken ook een combinatie te zijn van actieve substanties: 

vier stalen bleken zowel MDMA als caffeïne te bevatten, één tablet bevatte MDMA plus 

een onbekende substantie en één tablet bestond uit methamfetamine en caffeïne. De 

geanalyseerde combinatietabletten waren dus altijd een combinatie van MDMA (of 

analoog) met een oppeppend middel (geldt voor de stalen waarvan alle componenten 

werden geïdentificeerd). Inname van dergelijke tabletten geeft extra stimulatie van het 

centraal zenuwstelsel waardoor de farmacologische effecten van MDMA en analogen 

worden versterkt. Andere drugs werden ook geïdentificeerd: 4-fluoramfetamine, 

amfetamine, methamfetamine en N-acetyl-3,4-methyleendioxyamfetamine waren 

aanwezig in de geanalyseerde poeders, allemaal substanties die worden geclassificeerd 

onder de psychoanaleptica. Het gebruik van psycholeptica en psychodysleptica is niet 

het meest voor de hand liggend op festivals. Vijf tabletten bleken enkel uit vulstof te 

bestaan, zoals microkristallijn cellulose of lactose. Ook werd er een tablet positief getest 

op de aanwezigheid van diazepam. Twee tabletpoeders bevatten plantaardige 

bestanddelen. Aristolochia fangchi en Sanguinea werden teruggevonden in de 

geanalyseerde stalen. 

 
5.2 Kwantificatie 
 
ULTRAVIOLET/ZICHTBAAR LICHT SPECTROFOTOMETRIE 
 
De 116 stalen die positief testten op de aanwezigheid van MDMA werden onderworpen 

aan een kwantificatietest met ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. Het gemiddeld 

MDMA-gehalte in de geanalyseerde tabletten bedroeg 150,4mg. Wanneer deze waarde 

wordt vergeleken met de MDMA-hoeveelheden die werden genoteerd voor tabletten die 

verzameld werden gedurende de periode 2005-2016 (zie figuur 8) valt op dat de 

verontrustende tendensen zich verderzetten. Voor 2012 bedroeg de gemiddelde 

hoeveelheid teruggevonden XTC in één tablet niet meer dan 100mg, de gemiddelde 

hoeveelheid schommelde van 42,26mg tot 92,31mg. De resultaten van 2017 staan in 
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lijn met de recentste resultaten (zie figuur 8), er wordt een stijging bemerkt en de 

MDMA-hoeveelheid was nog nooit eerder zo hoog. Bij het opstellen van richtlijnen moet 

het BEWSD rekening houden met een geregistreerde hoeveelheid van 150,4mg XTC per 

tablet. Het doel is om de bevolking te waarschuwen voor de gevaren die gecorreleerd 

zijn aan het gebruik van deze amfetamine-verwante drug. Gebruik van zulke hoge 

dosissen MDMA leidt niet enkel tot de kenmerkende energiekick en de bijhorende 

hallucinaties. Het optreden van een verhoogde lichaamstemperatuur, vasoconstrictie en 

tachycardie bij gebruikers van dergelijke tabletten is niet ondenkbaar. Een ander 

verschijnsel dat opgemerkt moet worden en gemeld werd bij het BEWSD is dat bij deze 

kwantificatie-analyse tabletten werden geïdentificeerd die meer dan 200mg aan MDMA 

bevatten. De maximale hoeveelheid MDMA die werd teruggevonden in één enkele tablet 

bedroeg 211,4mg. In het verleden werden al tabletten verzameld die tot 260mg aan XTC 

bevatten (zie figuur 8). Nieuw is dit resultaat dus niet maar gebruik van overgedoseerde 

tabletten is niet aan te raden en circulatie van dergelijke tabletten vormt een gevaar 

voor de volksgezondheid. 

Bovendien is er geen belangrijk verschil waar te nemen tussen de betrokken festivals 

onderling, het is niet zo dat er op een enkele plaats tabletten werden teruggevonden 

met een significant hoger gehalte aan MDMA.  

 

5.3 Kwalificatie en kwantificatie met behulp van IR 
 
Het doel was om na te gaan of we met IR-technieken een onderscheid kunnen maken 

tussen tabletten die MDMA bevatten en tabletten zonder MDMA. Stalen die negatief 

zouden testten op de aanwezigheid van MDMA zouden dan geanalyseerd moeten worden 

met gaschromatografie en massaspectrometrie. Voor de stalen die positief testten op 

MDMA zou er een kwantificatie rechtstreeks op basis van het IR-spectra gebeuren. 

Het maken van een onderscheid tussen MDMA positieve en negatieve stalen leverde zeer 

goede resultaten. De beste resultaten werden verkregen bij het toepassen van 

chemometrie op de spectra van nabij infrarood spectrofotometrie op de verpulverde 

tabletten. Het opgebouwde model gaf resultaten die een 100% correcte classificatie 

opleverden voor de testset. Waarom er hier betere resultaten werden verkregen dan met 

de intacte tabletten valt te verklaren door het feit dat het fabriceren van dergelijke 

tabletten niet in ideale omstandigheden gebeurt waardoor homogeniteit een probleem 

kan zijn. Bij het verpulveren van de tabletten wordt het poeder gehomogeniseerd, wat 

leidt tot betere spectra. 

Voor kwantificatie van MDMA werden eveneens de beste resultaten bekomen met het 

opgebouwde model op basis van de nabij IR spectra van de tabletpoeders. Enkel bij dit 

model werd de beoogde gemiddelde afwijking van minder dan 20% bekomen. Bij 

midden IR werd ook wel een model bekomen dat een afwijking heeft die schommelt rond 
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de 20%. Deze gemiddelde afwijking toont aan dat de opgebouwde kwantificatiemodellen 

erin slagen om goede resultaten te verkrijgen. Wanneer er echter wordt gekeken naar 

de bekomen afwijkingen per individueel staal observeren we dat er ook uitschieters zijn. 

De stalen met de hoogste afwijking schommelen rond de 100%. Modellen die dergelijke 

resultaten geven zijn nog niet voldoende geoptimaliseerd om in de praktijk te gebruiken. 

De spectra die gemeten werden op intacte tabletten geven de minst goede resultaten, 

wat wederom verklaard worden door de slechte homogeniteit. 

Deze resultaten zijn een eerste test in het kader van een proof of concept en verdere 

data-analyse is nodig. Mogelijkheden zijn testen op outliers en het gebruik van andere 

voorbehandelings- en/of modeleringstechnieken. 

De dataset was ook beperkt en zal dus moeten worden uitgebreid met de verzamelde 

data van vorige en volgende jaren, want een uitgebreidere data-analyse zou moeten 

resulteren in betere en robuustere modellen. 
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6. BESLUIT 
 
De bekomen resultaten kunnen nu worden gebruikt door het BEWSD om een globaal en 

geïntegreerd drugsbeleid op te stellen. De uitgevoerde analyses geven kennis over welke 

drugs momenteel circuleren in het drugsmilieu. Hierdoor kunnen aanbevelingen 

geformuleerd worden die het mogelijk maken om maatregelen te treffen om de 

bevolking (zowel druggebruikers als niet-druggebruikers) te waarschuwen voor de 

gevaren van verboden middelen. 

 

Interessant voor het BEWSD is dat de kwalificatie- en kwantificatieresultaten van drugs 

in de verzamelde tabletten en poeders bevestigen dat MDMA veruit de meest populaire 

drug blijft gedurende het festivalseizoen. Het gemiddeld gehalte aan MDMA in de 

geanalyseerde stalen blijft stijgen. Hoe deze trend zich zal verderzetten is moeilijk 

voorspelbaar maar blijft een belangrijke vraag. Daarom zal Sciensano ook volgend 

festivalseizoen ter beschikking gestelde stalen analyseren en dit onderzoek verderzetten. 

De trendanalyse wordt uitgebreid en er zal beoordeeld kunnen worden of het invoeren 

van het nieuwe KB (generieke drugs) in september 2017 een impact heeft op het 

drugsgebruik. 

 

In het tweede luik van deze masterproef werd nagegaan of IR-technieken gebruikt 

kunnen worden om tabletten met MDMA te onderscheiden van tabletten zonder dit 

psychoanalepticum. Het uitvoeren van (nabij) IR-metingen leverde resultaten op 

waarmee modellen opgesteld werden. Zo werden classficatieresultaten bekomen die 

volledig overeenstemmen met de resultaten die bekomen werden met 

gaschromatografie + massaspectrometrie. 

Ook het kwantificeren van het aanwezige MDMA gebeurde met modellen die 

geconstrueerd werden met de resultaten van de (nabij) IR-metingen. De predictie van 

de hoeveelheid MDMA in tabletten gaf resultaten die nog een te grote afwijking 

vertoonden ten opzichte van de MDMA-gehaltes die gemeten werden bij analyse met 

ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. De huidige modellen moeten dus verder 

geoptimaliseerd worden vooraleer ze in de praktijk gebruikt kunnen worden. Als 

Sciensano de volgende festivalseizoenen opnieuw analyses uitvoert op verzamelde 

drugstabletten zal de dataset uitgebreid worden, waardoor er robuustere modellen 

opgebouwd kunnen worden  
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SAMENVATTING 
 

Inleiding: Kennis omtrent de aard van de verboden middelen die circuleren is essentieel 

voor het opstellen en aanpassen van het Belgisch drugsbeleid. Informatie hiervoor wordt 

verkregen door staalanalyses van tabletten verzameld tijdens het festivalseizoen. 

Verboden middelen worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. 

Doelstelling: Stalen verzameld tijdens het festivalseizoen 2017 werden geanalyseerd. 

Het BEWSD (Belgian Early Warning System on Drugs) gebruikt de bekomen resultaten 

om maatregelen op te stellen voor een accurate drugsaanpak en om de samenleving te 

waarschuwen voor het gevaar van verboden middelen. 

Naast de klassieke analyses werd ook getracht om kwalificatie- en kwantificatiemetingen 

van 3,4-methyleendioxyamfetamine (MDMA) met behulp van infrarood (IR)-technieken 

uit te voeren.  

Methoden: 153 stalen werden geselecteerd uit de ter beschikking gestelde tabletten. 

Deze werden allen beschreven, opgemeten, gewogen en gefotografeerd. Bij de 

staalanalyse werd gebruik gemaakt van gaschromatografie + massaspectrometrie en 

ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. Van zowel de intacte als de fijngemaalde 

tabletten werden spectra opgemeten met IR-technieken waarop chemometrie werd 

toegepast. Hiermee werden dan kwalificatie- en kwantificatiemodellen voor MDMA 

opgebouwd. 

Resultaten: 116 stalen bevatten MDMA als actief bestanddeel, 6 tabletten waren een 

combinatie van MDMA en andere componenten. 6 andere actieve substanties werden 

geïdentificeerd en aan 13 stalen kon geen component worden gekoppeld. 

Het gemiddeld gehalte aan MDMA in de geanalyseerde tabletten bedroeg 150,4mg; de 

hoogst gemeten hoeveelheid MDMA in één tablet was 211,4mg. 

Voor kwalificatie en kwantificatie van MDMA met behulp van IR werden de beste 

resutaten bekomen bij analyse van tabletpoeders die bestraald werden met nabij iR-

licht. Om de correctheid van het model te beoordelen werd een externe testset gebruikt. 

Bij kwalificatie kon het beste model alle stalen correct indelen op de aanwezigheid van 

MDMA, kwantficatieresultaten vertoonden een afwijking van 17,97% ten opzichte van 

het MDMA-gehalte bepaald met ultraviolet/zichtbaar licht spectrofotometrie. 

Besluit: De huidige trend van druggebruik en de populariteit van MDMA werd bevestigd. 

De resultaten die bekomen werden met de IR-technieken zijn een eerste test in het 

kader van een proof of concept, verdere data-analyse is nodig. 

Keywords: Illegale drugs – festivals – Belgian Early Warning System on Drugs – 3,4-

methyleendioxyamfetamine - infraroodspectrofotometrie  
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ENGELSTALIGE SAMENVATTING 
(ABSTRACT) 
 
Introduction: Knowing which banned substances are circulating is essential for 

developing and adapting the Belgian drug policy. Hereto information is obtained by 

sample analysis of tablets collected during the festival season. Prohibited drugs were 

identified and quantified. 

Objective: Samples collected during the 2017 festival season were analyzed. The 

BEWSD (Belgian Early Warning System on Drugs) use these results to set measures that 

ensure an accurate drug approach. The main objective of this approach is to warn 

society (drug users and not users) for the risks of using prohibited drugs. 

In addition to classical analyses, qualification and quantification measurements of 3,4-

methylenedioxyamphetamine (MDMA) using IR techniques has been explored as well. 

Methods: 153 samples were used, these samples were described, measured, weighted 

and photographed before the analysis took place. For the qualification and quantification 

of drugs gas chromatography + mass spectrometry and ultraviolet/visible light 

spectrophotometry were carried out. Spectra were measured of both the intact and the 

cruched tablets using IR techniques. Chemometrics was used to build up qualification 

and quantification models for MDMA. 

Results: 116 samples contained MDMA as an active ingredient, in 6 tablets MDMA was 

combined with another ingredient, 6 other active substances were identified and to 13 

samples no active component could be linked. 

The average content of MDMA in the analyzed tablets is 150.4 mg; the tablet with the 

highest amount of MDMA contained 211.4 mg. 

The best results for qualification and quantification of MDMA via IR were obtained while 

using nearby infrared (IR)-light and the cruched tablets. The correctness of the built-up 

models has been tested by using an external dataset. 

Qualification based on the presence of MDMA was possible. All samples were classified 

correctly. For MDMA-quantification the average deviation was 17,97% compared with 

the results obtained with ultraviolet/visible light spectrophotometry. 

Conclusion: The popularity of MDMA has been proven. The results obtained by IR-

techniques were a first test in the context of a proof-of-concept. Further data analysis is 

needed. 

Keywords: Illegal drugs - festivals - Belgian Early Warning System on Drugs - 3,4-

methylenedioxyamphetamine - infrared spectrophotometry 
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TML	1 TML	2 TML	3 TML	4 TML	5 TML	6 TML	7 TML	8 TML	9
length	(mm) 13,12 13,12 11,65 11,64 12,62 12,67 10,52 12,25 12,19
width	(mm) 6,13 7,10 7,12 7,12 9,23 9,26 10,45 10,37 10,74

thickness	(mm) 4,07 3,90 5,54 5,55 4,57 3,96 3,85 4,04 3,36
shape rectangle rectangle rectangle rectangleno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapehexagon
logo domino	block	(4:3)Rolls	Royce Red	Bull Red	Bull Flugel Flugel Barcelona human	face Philipp	Plein
color pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo)

divisible in	2 in	2 in	2 in	2 no no in	2 no in	6
total	weight	(g) 396,9 451,7 483,1 492,4 555,1 492,9 395,0 287,9 393,9
used	mass	(g) 0,0220 0,0202 0,0213 0,0200 0,0198 0,0194 0,0210 0,0206 0,0202
active	substance mdma mdma	+	unknown mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet142,2 / 199,4 191,5 191,5 185,4 165,6 52,1 132,5

TML	10 TML	11 TML	12 TML	13 TML	14 TML	15 TML	16 TML	17 TML	18

length	(mm) 9,15 12,24 12,09 12,10 12,09 12,16 10,45 14,13 9,15

width	(mm) / 9,15 9,20 9,16 9,16 11,17 8,08 12,21 9,12

thickness	(mm) 3,86 3,90 5,01 4,73 4,92 5,38 5,26 4,44 4,20

shape round oval no	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapecoat	of	arms triangle square

logo maple	leaf boom! face	Trump face	Trump face	Trump Kenzo	tiger Dutch	lion Tesla Silk	Road

color orange-pink orange-pink orange-pink orange-pink orange-pink orange-pink pink rose-pink rose-red

divisible no in	4 in	2 in	2 in	2 no in	2 in	2 in	2

total	weight	(g) 273,7 372,4 484,7 457,0 475,7 497,2 354,8 578,4 291,8

used	mass	(g) 0,0198 0,0199 0,0207 0,0199 0,0213 0,0212 0,0217 0,0198 0,0213

active	substance mdma4-fluoramphetaminemdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet109,4 / 205,1 191,0 178,9 195,8 182,4 124,1 139,3



 

 
 

47  

 
 
 
 

 
 
  

TML	19 TML	20 TML	21 TML	22 TML	23 TML	24 TML	25 TML	26 TML	27
length	(mm) 9,22 8,15 12,14 12,19 13,25 10,07 12,24 12,19 10,84
width	(mm) 9,15 / 9,19 6,14 6,15 / 7,13 7,12 8,89

thickness	(mm) 4,16 4,85 4,75 5,02 4,99 3,73 5,85 5,74 4,33
shape square round no	specific	shaperectangle rectangle round eight	shape eight	shape coat	of	arms
logo Facebook Playboy face	Trump Louis	Vuittondomino	block	(5:3) Oreo Mastercard Mastercard UPS
color rose-red rose-red rose-red purple purple purple purple purple yellow

divisible in	2 in	2 in	2 in	2 in	2 in	2 in	2 in	2 in	2
total	weight	(g) 414,5 273,8 441,2 447,0 465,9 394,5 499,9 502,5 358,5
used	mass	(g) 0,0194 0,0204 0,0217 0,0200 0,0211 0,0192 0,0194 0,0202 0,0211
active	substance mdmaamphetamine	+	caffeïnmdma mdma mdma mdma mdma mdmamicrocristalline	cellulose

dose	mdma	mg/tablet156,1 / 155,6 162,4 142,6 108,9 110,4 114,5 /

TML	28 TML	29 TML	30 TML	31 TML	32 TML	33 TML	34 TML	35 TML	36
length	(mm) 10,86 10,06 9,66 8,10 10,16 12,16 10,08 9,29 11,94
width	(mm) 8,90 10,06 9,65 / 9,79 8,09 / 8,13 7,05

thickness	(mm) 3,98 3,88 4,82 2,58 5,21 3,90 4,47 4,01 5,38
shape coat	of	arms shell-shaped square round no	specific	shaperectangle round no	specific	shapeno	specific	shape
logo no	logo Shell 2K D5 Snapchat Rolls	Royce Rolex Pickachu dress	(a	woman)
color yellow yellow light	yellow light	yellow light	yellowlight	yellow-greenyellow-greengreen-yellow light	green

divisible in	2 in	2 in	2 in	2 no in	2 in	2 in	2 no
total	weight	(g) 330,7 303,8 411,1 159,6 413,6 453,3 348,9 303,9 344,5
used	mass	(g) 0,0202 0,0218 0,0214 0,0194 0,0194 0,0212 0,0198 0,0200 0,0205
active	substancemicrocristalline	cellulosemdma mdma lactose mdma mdma mdma unknown mdma

dose	mdma	mg/tablet / 108,0 145,4 / 104,8 145,8 106,9 / 122,5
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TML	37 TML	38 TML	39 TML	40 TML	41 TML	42 TML	43 TML	44 TML	45
length	(mm) 9,22 12,23 10,17 11,80 12,68 10,47 12,51 11,71 11,94
width	(mm) 9,22 7,17 / 9,93 9,29 10,44 10,78 10,90 9,88

thickness	(mm) 5,02 4,76 5,70 4,58 4,20 4,69 4,72 5,08 4,75
shape square rectangle round no	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape
logo love xtc star Whatsapp Flugel Barcelona shamrock face	Mario Whatsapp
color green green green green green green green green dark	green

divisible in	2 in	2 no in	2 no in	2 no no in	2
total	weight	(g) 457,8 456,1 536,1 410,6 495,0 454,4 428,8 369,7 438,4
used	mass	(g) 0,0198 0,0214 0,0197 0,0203 0,0189 0,0199 0,0201 0,0204 0,0200
active	substance mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet169,0 183,3 193,9 174,4 193,6 166,9 170,8 95,6 168,6

TML	46 TML	47 TML	48 TML	49 TML	50 TML	51 TML	52 TML	53 TML	54
length	(mm) 10,03 9,18 9,47 10,14 12,09 11,79 5,54 8,12 12,39
width	(mm) 6,19 / 8,49 8,10 8,08 10,85 / / 8,34

thickness	(mm) 4,90 6,17 4,39 4,20 3,93 5,93 2,38 6,19 5,87
shape no	specific	shape round no	specific	shaperectangle rectangleno	specific	shape round round no	specific	shape
logo turtle no	logo diamond PIN Durex football	shirt msj OLA face	Homer	Simpson
color dark	greenlight	green-greygreen-grey dark	orange purple-red red light	blue light	blue light	blue

divisible no no no in	2 in	2 in	3 in	2 in	2 no
total	weight	(g) 215,1 311,9 261,9 398,8 441,1 501,9 72,4 354,5 504,9
used	mass	(g) 0,0186 0,0205 0,0203 0,0196 0,0203 0,0199 0,0226 0,0210 0,0199
active	substance mdma mdma mdma mdma mdma mdma diazepam mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet87,2 65,0 99,7 143,1 153,5 185,8 / 163,5 186,8
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TML	55 TML	56 TML	57 TML	58 TML	59 TML	60 TML	61 TML	62 TML	63
length	(mm) 11,04 10,24 10,12 11,85 12,14 12,13 13,16 13,18 11,19
width	(mm) 10,96 8,17 7,49 11,14 7,62 7,61 11,61 11,60 7,45

thickness	(mm) 4,85 3,21 5,38 4,26 3,31 3,17 4,01 4,28 4,34
shape no	specific	shape oval oval no	specific	shaperectangle rectangle hexagon hexagon rectangle
logo face	Mario B972/10 Bluetooth Moncler casette casette Philipp	Plein philipp	Plein Vodafone
color light	blue blue blue white-grey light	grey light	grey light	grey light	grey grey

divisible no in	2 no in	2 no no no no no
total	weight	(g) 427,1 238,7 361,2 447,5 363,1 349,0 492,1 528,8 427,7
used	mass	(g) 0,0211 0,0199 0,0193 0,0199 0,0219 0,0200 0,0198 0,0202 0,0212
active	substance mdma sucrose mdma mdma mdma	+	caffeïnmdma	+	caffeïn mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet97,6 / 140,4 138,0 / / 177,9 / 195,8

TML	64 TML	65 TML	66 TML	67 TML	68 TML	69 TML	70 TML	71 TML	72
length	(mm) 11,19 11,22 13,23 12,87 10,16 8,10 10,13 12,22 12,05
width	(mm) 7,45 4,49 11,65 12,07 / / / 7,77 8,59

thickness	(mm) 4,33 3,87 4,33 4,74 2,72 4,85 3,61 4,59 5,85
shape rectangle rectangle hexagon no	specific	shape round round round no	specific	shapeno	specific	shape
logo TelFort KPN Philipp	Plein Moncler A/X ace	of	spades AD/30 Minion Skype
color grey grey grey grey blue-purple black light	orangeblue-green	(fluo)white-blue

divisible no no no in	2 in	4 no in	2 no in	2
total	weight	(g) 424,3 364,8 524,3 503,7 255,8 281,0 321,5 376,9 501,3
used	mass	(g) 0,0201 0,0210 0,0209 0,0197 0,0201 0,0200 0,0210 0,0207 0,0193
active	substance mdma mdma mdma mdmamethamphetamine	+	caffeïnmdma unknown mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet184,7 134,2 146,5 169,1 / 79,6 / 103,6 200,5
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TML	73
length	(mm) 13,05
width	(mm) 7,05

thickness	(mm) 4,49
shape rectangle
logo Ikea
color yellow-blue

divisible in	2
total	weight	(g) 512,0
used	mass	(g) 0,0215
active	substance mdma

dose	mdma	mg/tablet195,2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
length	(mm) 12,19 12,23 9,15 9,15 13,17 11,73 12,21 8,04 8,10
width	(mm) 7,13 7,15 9,13 8,61 6,14 7,20 6,13 / /

thickness	(mm) 3,93 4,27 5,37 4,87 3,57 5,71 4,42 3,15 3,34
shape rectangle rectangle square no	specific	shaperectangle rectangleno	specific	shape round round
logo Coca	cola xtc Silk	Road Pac	Man Louis	Vuitton Red	Bull The	North	Facesmiley	face smiley	face
color pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) orange-pink orange-pink pink light	purple ligth	purple

divisible in	3 in	2 in	2 no in	2 in	2 no in	2 in	2
total	weight	(g) 374,7 403,1 421,8 284,0 391,1 497,5 348,7 196,0 206,8
used	mass	(g) 0,0205 0,0192 0,0208 0,0207 0,0198 0,0196 0,0223 0,0185 0,0213
active	substance mdma mdmaN-acetyl-3,4-methylenedioxyamphetamine4-fluoramphetaminemdma mdma mdma lactose lactose

dose	mdma	mg/tablet106,3 128,6 / / 125,0 196,8 141,0 / /
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D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18
length	(mm) 10,04 11,10 13,22 12,71 11,10 12,12 10,11 9,65 10,71
width	(mm) 9,42 10,33 6,16 9,31 9,74 8,09 10,06 7,23 9,17

thickness	(mm) 5,21 5,05 4,59 4,57 4,16 3,86 3,74 4,13 3,97

shape no	specific	shapeno	specific	shaperectangleno	specific	shape hexagon rectangleno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape
logo face	Marioface	unknown	persondomino	block	(5:3) Flugel ace	of	spades Malabar face	monkey no	logo 2	lightnings
color purple-red purple-red purple purple purple yellow dark	yellow dark	yellow yellow	(fluo)

divisible no no in	2 no in	2 in	2 no no in	2
total	weight	(g) 341,6 379,5 447,0 539,3 396,0 436,4 267,8 247,0 378,1

used	mass	(g) 0,0194 0,0204 0,0197 0,0183 0,0200 0,0197 0,0203 0,0192 0,0201

active	substance mdma mdma mdma mdma mdma mdma unknown mdma mdma
dose	mdma	mg/tablet96,5 131,7 88,1 175,1 185,9 139,1 / 106,3 113,3

D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27
length	(mm) 12,17 10,05 9,05 9,05 10,12 12,16 11,83 15,17 12,08
width	(mm) 10,73 9,93 / / 8,10 7,11 10,10 12,15 6,70

thickness	(mm) 3,55 5,01 5,51 5,25 4,22 4,01 4,84 4,77 4,71
shape hexagon no	specific	shape round round rectangle rectangle triangle no	specific	shapeno	specific	shape
logo Philipp	Plein Pickachu no	logo no	logo PIN Coca	cola eyeface	ghost	(laugh	now)lips
color yellow-greengreen-yellow light	green light	green dark	orange purple-pink purple-pink purple-pink purple-pink

divisible in	6 no in	2 no in	2 in	3 in	2 no in	2
total	weight	(g) 409,5 313,6 393,2 375,3 401,7 403,6 399,8 579,5 290,1
used	mass	(g) 0,0199 0,0208 0,0202 0,0193 0,0198 0,0196 0,0205 0,0203 0,0206
active	substance mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet118,2 98,2 178,1 162,1 162,5 98,7 116,2 182,9 110,3
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D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36
length	(mm) 15,13 11,47 11,06 12,15 13,19 10,92 13,16 11,86 10,56
width	(mm) 12,11 9,88 6,54 9,49 11,59 10,48 11,60 10,80 10,09

thickness	(mm) 4,77 4,78 5,26 5,84 4,06 4,87 4,27 5,40 5,08

shape no	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape hexagon no	specific	shape hexagon no	specific	shapeno	specific	shape
logo face	ghost	(cry	later)Whatsapp owl	eyes face	ghost Philipp	Pleinface	monkey	(no	speak)Philipp	Plein diamond coat	of	arms
color blue green dark	green white beige beige light	grey light	grey grey

divisible no in	2 in	2 no no in	2 no in	2 in	2
total	weight	(g) 590,6 438,8 393,0 425,0 525,1 435,0 512,6 411,7 429,2

used	mass	(g) 0,0194 0,0199 0,0213 0,0216 0,0190 0,0204 0,0194 0,0190 0,0194
active	substance mdma mdmaN-acetyl-3,4-methylenedioxyamphetaminemdma mdma mdmaN-acetyl-3,4-methylenedioxyamphetaminemdma mdma

dose	mdma	mg/tablet184,4 182,9 / 179,5 197,8 207,6 / 173,9 176,0

D37 D38 D39 D40 D41
length	(mm) 11,14 8,02 8,05 8,04 13,05
width	(mm) 10,37 / / / 7,04

thickness	(mm) 4,73 3,17 3,08 3,01 4,45
shape no	specific	shape round round round rectangle
logo face	unknown	person2	curved	lines2	curved	lines2	curved	lines Ikea
color orange beige-brown beige-brown beige-brown yellow-blue

divisible no in	2 in	2 in	2 in	2
total	weight	(g) 375,5 168,4 167,9 164,2 514,2
used	mass	(g) 0,0202 0,0201 0,0194 0,0207 0,0203
active	substance mdmaamphetamine	+	caffeïnamphetamin	+	caffeïnamphetamin	+	caffeïnmdma

dose	mdma	mg/tablet136,7 / / / 192,4
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EO	1 EO	2 EO	3 EO	4 EO	5 EO	6 EO	7 EO	8 EO	9
length	(mm) 11,13 15,16 10,48 10,93 9,3 11,84 17,11 12,71 9,43
width	(mm) 10,68 12,21 7,58 10,48 8,14 10,71 5,14 11,03 7,11

thickness	(mm) 4,09 3,89 4,32 4,60 4,52 4,79 4,75 5,04 5,23

shape no	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape
logo Tesla 	coat	of	arms face	of	ghost Tesla Hello	Kitty diamond pencil	Ikea face	hulk grenade
color pink	(fluo) orange-pink purple yellow dark	yellow green-yellowgreen-yellow green green

divisible in	2 no no in	2 no in	2 no no no
total	weight	(g) 340,1 457,6 260,9 400,5 372,3 360,7 379,6 496,5 354,8

used	mass	(g) 0,0202 0,0201 0,0192 0,0203 0,0203 0,0190 0,0194 0,0200 0,0207
active	substance mdma mdma mdma unknown unknown mdma mdma mdma unknown

dose	mdma	mg/tablet113,7 167,1 89,4 / / 153,2 178,9 186,4 /

E0	10 E0	11 E0	12 E0	13 E0	14 E0	15 E0	16 E0	17 E0	18
length	(mm) 12,80 10,43 10,48 10,46 12,07 9,38 12,14 13,14 11,20
width	(mm) 10,85 7,57 10,09 10,05 10,63 8,13 9,44 11,57 7,46

thickness	(mm) 4,08 3,58 4,65 4,67 4,99 4,82 5,91 4,16 4,05

shape no	specific	shaperectangleno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape hexagon rectangle
logo Whatsapp lego	brick coat	of	arms coat	of	arms EA7	(Armani) Hello	Kitty face	of	ghost Philipp	Plein TelFort
color green dark	green light	orange light	orange purple-pink light	blue white beige grey

divisible in	2 no in	2 in	2 in	2 no no no no
total	weight	(g) 556,0 284,6 481,4 484,4 456,6 360,0 440,4 527,0 397,1

used	mass	(g) 0,0202 0,0191 0,0201 0,0202 0,0210 0,0196 0,0192 0,0206 0,0197
active	substanceunknownaristolochia	fangchi	rootunknown unknown mdma unknown mdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet / / / / 190,1 / 175,9 211,4 146,8



 

 
 

54  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EO	19 EO	20 EO	21 EO	22 EO	23
length	(mm) 11,20 10,94 10,21 8,26 10,07
width	(mm) 7,47 10,50 8,18 7,94 /

thickness	(mm) 3,87 4,27 5,25 4,05 5,23
shape rectangleno	specific	shaperectangleno	specific	shape round
logo Lebara Tesla Red	Bull Transformers Rolex
color light	grey purple pink pink beige-grey

divisible no in	2 in	2 no in	2
total	weight	(g) 380,7 362,9 435,2 283,8 412,8
used	mass	(g) 0,0217 0,0205 0,0188 0,0201 0,0193
active	substance mdmaaroma	orange	sanguineunknown unknown mdma

dose	mdma	mg/tablet143,2 / / / 183,6

DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 DD9
length	(mm) 13,13 13,18 12,72 9,60 9,17 12,17 12,2 10,32 10,07
width	(mm) 7,09 7,10 9,30 9,60 8,62 9,13 6,16 9,19 9,46

thickness	(mm) 4,26 3,98 4,67 3,87 4,92 3,87 5,05 4,43 5,34
shape rectangle rectangleno	specific	shapeno	specific	shapeno	specific	shape oval rectangleno	specific	shapeno	specific	shape
logo Rolls	Royce Rolls	Royce Flugel Chupa	Chyps Pac	Man boom! Louis	Vuittonface	monkey	(no	hear)face	Mario
color pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) pink	(fluo) orange-pink purple purple dark	purple

divisible in	2 in	2 no in	2 no in	4 in	2 in	2 no
total	weight	(g) 448,7 412,4 545,2 350,4 289,8 368,1 446,0 379,7 350,9
used	mass	(g) 0,0193 0,0197 0,0198 0,0189 0,0199 0,0205 0,0206 0,0198 0,0201
active	substance mdma mdma mdma mdma4-fluoramphetamine4-fluoramphtetaminemdma mdma mdma

dose	mdma	mg/tablet186,5 167,1 191,5 93,7 / / 147,2 100,3 109,5



 

 
 

55  

 

DD10 DD11 DD12 DD13 DD14 DD15 DD16
length	(mm) 13,22 11,10 11,07 11,17 10,47 10,08 12,11
width	(mm) 11,62 10,41 6,55 7,45 9,21 8,07 7,6

thickness	(mm) 4,28 4,18 5,37 4,05 4,18 5,05 3,28
shape hexagon no	specific	shapeno	specific	shaperectangleno	specific	shaperectangle rectangle
logo Philipp	Pleinface	unknown	personowl	eyes KPN unknown Red	Bull casette
color beige dark	blue green grey grey pink beige-ligth	brown

divisible no no in	2 no in	2 in	2 no
total	weight	(g) 516,9 298,2 397,2 403,6 347,7 515,5 362,0
used	mass	(g) 0,0199 0,0196 0,0210 0,0193 0,0193 0,0190 0,0215
active	substance mdma mdma mdma mdmaN-acetyl-3,4-dimethoxyamphetamineunkown mdma

dose	mdma	mg/tablet189,1 74,4 189,4 148,6 / / 180,0


