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Inleiding  
Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) heeft als doel inzicht te krijgen in de 
verschillende drugsmarkten in Nederland en de veranderingen die zich daarop voordoen. 
DIMS verzamelt daarom in opdracht van het ministerie van VWS informatie over de markt 
van illegale uitgaansdrugs in Nederland. Daarnaast kan het DIMS alarm slaan wanneer er op 
deze markt drugsmonsters worden aangetroffen die een acuut gevaar voor de 
volksgezondheid vormen. Ook heeft het DIMS een intern waarschuwingssysteem waarbij 
gericht wordt gewaarschuwd en waaraan geen ruchtbaarheid wordt gegeven. Tenslotte 
levert de drugsmonitor een bijdrage aan de onderbouwing van het landelijke en lokale drugs- 
en preventiebeleid en aan Europese registratie- en waarschuwingssystemen.  
DIMS bestaat uit een coördinerend bureau op het Trimbos-instituut, een laboratorium (DSM 
Resolve in Geleen) en een netwerk van DIMS-deelnemers. Dit netwerk van DIMS-
deelnemers is verspreid over heel Nederland (Figuur 1). DIMS-deelnemers zijn meestal 
instellingen voor verslavingszorg.  
 
Daarnaast is er een onbekend aantal anonieme aanleveraars. Dit zijn personen 
(consumenten, gebruikers) die drugsmonsters naar het DIMS brengen om ze te laten 
onderzoeken. In principe kunnen allerlei drugs-monsters worden aangeleverd, maar het 
merendeel bestaat uit XTC. In geringere mate worden ook speed- (amfetamine), cocaïne-, 
heroïne-, GHB- en bijvoorbeeld LSD-monsters aangeleverd.  
 
 
BREDA 
In 2017 hebben 382 consumenten in Breda de testservice bezocht. Zij hebben in totaal 319 
drugssamples aangeboden voor analyse. 
Het meest ingeleverd was XTC (169x), gevolgd door speed (38x) cocaïne (33x), 4-
fluoramfetamine (29x) en MDMA (19x). Ketamine werd 8x aangeboden, 2C-B, LSD, 4-FMA 
en 6-APB allen 3x, GHB 2x en 4-CEC, 5-MEO-DMT, MXE, 2-FMA, 4-APB, heroïne, 
methamfetamine, mefedron en Deco-caps allen 1x. Het is opvallend dat amfetamine 
populairder is dan cocaïne, in de meeste regio’s is het omgekeerde het geval. Daarnaast 
blijken er (een klein aantal) mensen in de regio te wonen die NPS gebruiken. 
 
Den Bosch 
In 2017 hebben 216 consumenten in Den Bosch de testservice bezocht. Zij hebben in totaal 
213 drugssamples ingeleverd. 
Het meest ingeleverd was XTC (110x), gevolgd door cocaïne (35x), speed (18x), 4-
fluoramfetamine (15x), MDMA (14x), Ketamine (8x), 2C-B (6x) en 6-APB, LSD, heroïne, 3-
MMC, BK-2C-B en XTC-light allen 1 keer. Van een sample was niet bekend wat het zou zijn. 
 
Eindhoven 
In 2017 hebben 629 consumenten in Eindhoven de testservice bezocht. Zij hebben in totaal 
553 drugssamples ingeleverd. 
Het meest ingeleverd was XTC (315x), gevolgd door cocaïne (58x), speed (45x), 4-
fluoramfetamine (34x), MDMA (31x), Ketamine (19x), 2C-B (15x), LSD (8x), GHB (6x), DMT 
(3x), 6-APB (2x), methamfetamine (2x), 3-MMC (2x), methylon (2x), MDA (2x), mefedron 
(2x). Eenmaal werd aangeboden: etizolam, Blue 69, MXE en flubromazopam. Van drie 
samples was het niet bekend als wat het gekocht was. 
 
 
 
 
 



Helmond 
In 2017 hebben 121 consumenten in Helmond de testservice bezocht, zij hebben in totaal 
122 drugssamples ter analyse aangeboden. 
Het meest ingeleverd was XTC (56x), gevolgd door cocaïne (38x), 4-fluoramfetamine (9x), 
speed (9x), MDMA (5x), GHB (2x) en cannabis, Blue 69 en 4-FMA (allen 1x). Opvallend is 
het relatief zeer hoge aantal cocaïnesamples en het lage aantal speedpoeders. 
 
Oss 
In 2017 hebben 89 bezoekers de testservice in Oss bezocht. Zij hebben 86 drugssamples ter 
analyse aangeboden. 
Het meest ingeleverd was XTC (51x), gevolgd door cocaïne (9x) ,speed (9x), MDMA (5x), 
2C-B (5x), 4-fluoramfetamine (2x), Ketamine (2x), synthetische THC, 6-APB en 4-FMA (allen 
1x). Opvallend is het relatief hoge aantal 2C-B samples en de synthetische cannabis, die 
vrijwel niet wordt aangeboden in Nederland. 
 
Roosendaal 
In 2017 hebben 104 consumenten in Roosendaal de testservice bezocht. Zij hebben in totaal 
109 drugssamples ingeleverd. 
Het meest ingeleverd was XTC (56x), gevolgd door speed (11x), cocaïne (8x), Ketamine 
(7x), MDMA (7x), 4-fluoramfetamine (5x), 2C-B (4x), LSD (3x), GHB (3x) en MXE, 4-FMA en 
een opioïde(allen 1x). Verder was het één maal onbekend wat het middel zou zijn. Opvallend 
is dat er ten opzichte van andere regio’s relatief weinig 4-fluoramfetamine is ingeleverd en 
relatief veel speed en Ketamine. 
 
Tilburg, je bent er! 
In 2017 hebben 272 consumenten in Tilburg de testservice bezocht. Zij hebben in totaal 211 
drugssamples ingeleverd. 
Het meest ingeleverd was XTC (102x), gevolgd door cocaïne (29x), speed (17x), 4-
fluoramfetamine (14x), MDMA (13x), Ketamine (13x), 2C-B (7x), LSD (3x), GHB, GBL, 6-
APB, 6-APDB, Blue 69, CEC, 2C-C, 2CTi-7, BK-2C-B en Freeminded n-y-zzz (allen 1x). Van 
twee samples was niet bekend wat het zou zijn. 


