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Nieuwbrief toxicologie 01/2023: Opkomst FLAKKA | Misbruik
Pregabaline

Naar aanleiding van de recente uitbouw van het lab toxicologie binnen het klinisch laboratorium van
AZ Delta - Sint-Andriesziekenhuis Tielt, willen we jullie via een nieuwsbrief ook op regelma�ge basis
informeren over allerlei onderwerpen rond geneesmiddelen en drugsopsporing, het circuleren van
nieuwe drugs in de community enz. Mocht je andere geïnteresseerden kennen, kunnen ze zich
steeds inschrijven via deze link.

Nieuwe drug in omloop: FLAKKA

Naar  aanleiding van 4 beves�gde cases in lab AZ Delta - Sint-Andriesziekenhuis Tielt, sturen we
jullie wat meer info i.v.m. FLAKKA, alsook de factsheet van BEWSD.

Casuïs�ek:

1. “Man 29 jaar binnengebracht via poli�e: agita�e, agressie, delirante spraakwaterval, tachycardie,
hyperthermie. Op bloedafname vaststelling dehydrata�e (hypernatriëmie) en rhabdomyolyse (CK
s�jging). Overgebracht naar intensieve zorg.”

2. Jongeman overleden na gebruik van alpha-PVP, MDPV and methoxetamine (04/03/2016) - VAD

FLAKKA is een harddrug, die behoort tot de synthe�sche cathinones (onder deze groep vallen ook
de meer gebruikte drugs 3-MMC en 4-MMC). Synthe�sche cathinonen zijn afgeleid van cathinon; de
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werkzame stof in de Qatplant. Al eeuwenlang kauwen sommige inwoners van Oost-Afrika op de
bladeren van deze plant vanwege de s�mulerende, oppeppende werking. Cathinonen zijn nauw
verwant aan amfetamine (speed).

α-PVP is een rela�ef nieuwe drug met sterk oppeppende en s�mulerende effecten en werd enkele
jaren terug, vnl. in de VS, veel gebruikt en stond gekend als de 'zombie drug'. Men zou nu
overschakelen op de structuuranalogen α-PHP of αPHiP. α -PVP zou echter potenter zijn dan de
structuuranaloog α-PHP maar α-PHP zou minder 'zombie-ach�ge' effecten hebben zoals extreme
agressie, paranoia. Het lijkt erop dat deze structuuranalogen α-PHP/PHiP de naam FLAKKA hebben
overgenomen.

Gebruik:

Flakka kan worden gerookt, geslikt of gesnoven. Roken gee� de meest krach�ge en snelle werking,
bij snuiven van de vermalen kristallen zouden de effecten langer aanhouden (1,5 tot 2 uur).
Te hoge dosis kan leiden tot waanideeën, paranoia, extreme verwardheid en agressie.

Flakka is geestelijk verslavend, gezien het een boost gee� aan uithoudingsvermogen en
energieniveau. Bij gemiddelde doseringen wordt een opgewekt en euforisch gevoel gemeld. Echter,
van zodra de stof begint uit te werken wordt men neerslach�g, uitgeput en depressief.

Risico’s

Tijdelijk gebruik:

Opwindingsdelier: erns�ge acute verwardheid en extreme agressie
Psychose
Paniekaanvallen
Epilep�sche aanvallen
Serotoninesyndroom
Zelfoverscha�ng en controleverlies
Rusteloze en geïrriteerde gevoelens
Angst en paranoia
Verwardheid
Hallucina�es en waanbeelden
Uitdroging
Oververhi�ng
Gevaarlijk hoge bloeddruk
Hartkloppingen of harts�lstand
Watervergi�iging door te snel teveel te drinken

Lange termijn:

Erns�ge hartproblemen, waaronder har�nfarcten, hartritmestoornissen en chronisch hoge
bloeddruk
Leverschade



Hersenschade en herseninfarcten

Opsporing:

Opgelet: deze drug, net zoals de meeste andere NPS, zit niet in de standaard urine toxicologie
screening test (Triage) en wordt ook niet opgepikt in onze confirma�etest op LC-MS. Daarom:
Indien vermoeden gebruik FLAKKA: 
Contact opnemen met klinisch bioloog scheikunde rou�ne (051 23 39 32) of ASO (051 23 71
53) om screening naar NPS (Nieuw Psychoac�eve Substan�es) aan te vragen.
Structuuranalogen α-PHP en α-PHiP zijn chromatografisch niet te onderscheiden.
 
Wij zorgen voor de rapportering aan het BEWSD.
 

 





Misbruik Pregabaline (Lyrica®) - Gabapen�ne (Neuron�n®)



We stellen in het lab AZ Delta - Sint-Andriesziekenhuis frequent hoge concentra�es pregabaline
(Lyrica®) en gabapen�ne (Neuron�n®) vast in urine.

Mede door het schrijven van het FAGG op 30/11/2022, wensen we de risico’s van deze producten
nogmaals toe te lichten.

Gebruik

De an�-epilep�ca gabapen�ne en pregabaline, gamma-aminoboterzuur-analogen (GABA), bootsen
de remmende werking van GABA op het zenuwstelsel na. Deze gabapen�noïden worden klassiek
voorgeschreven voor de behandeling van epilepsie en neuropathische pijn. Pregabaline wordt
daarnaast ook voorgeschreven ter behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen.
Beiden worden steeds vaker off-label gebruikt bij chronische, niet-neuropathische pijn (o.a. lage
rugpijn, ischias, carpaaltunnelsyndroom en migraineprofylaxe), hoewel de werkzaamheid in die
indica�es niet bewezen is.

Met het toenemend aantal voorschri�en neemt ook het aantal meldingen toe van misbruik en er
zijn signalen van poten�eel erns�ge ongewenste effecten.

Misbruik

Vanuit het FAGG wordt gewaarschuwd voor een zorgwekkende toename van het misbruik van
pregabaline (40 % meer pa�ënten sinds 2016).

Bron: pharmanet



Omdat pregabaline sneller opgenomen wordt (met piekconcentra�es in het plasma binnen het uur)
en een hogere poten�e (effect per mg) en biologische beschikbaarheid hee� dan gabapen�ne, is er
meer risico van misbruik bij inname van een hoge dosis.

Dit misbruik werd voornamelijk beschreven in twee situa�es:

Een verkeerd gebruik (dosis > 600 mg) van pregabaline door pa�ënten die het gebruiken voor
bepaalde therapeu�sche indica�es (bv. angststoornissen of soma�sche pijn);
In het kader van (poly)gebruik van psychoac�eve stoffen waarbij de euforiserende,
ontremmende en anxioly�sche eigenschappen van pregabaline worden nagestreefd.

Risico’s

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA waarschuwt voor het risico van
erns�ge ademhalingsdepressie bij gebruik van gabapen�ne en pregabaline.
Europese farmacovigilan�e gegevens maken melding van voorkamerfibrilleren met
gabapen�ne en pregabaline en van parkinsonisme met pregabaline.
Suïcidaal gedrag en agressief gedrag: dit wordt voornamelijk in verband gebracht met gebruik
van pregabaline.
Gabapen�ne en pregabaline worden in de interna�onale literatuur vaak onder de noemer
'gabapen�noïden' geplaatst en als onderling inwisselbaar beschouwd. Hun
werkingsmechanisme is verwant en de halfwaarde�jd (ca. 6 uur) vergelijkbaar. Beide
middelen geven vaak dosis-gerelateerde duizeligheid, slaperigheid en evenwichtsstoornissen.
Verschillen tussen pregabaline en gabapen�ne op het vlak van suïcide en andere risicogedrag
zijn mogelijk te verklaren door de gekende verschillen in farmacodynamiek en
farmacokine�ek. Bijkomend onderzoek is nodig om dit te beves�gen.

Bepaalde factoren die bijdragen aan het risico op misbruik werden in kaart gebracht en zijn onder
meer: mannelijk geslacht, lee�ijd tussen 18 en 45 jaar, de aanwezigheid van chronische
pathologieën, een voorgeschiedenis van verslaving, psychiatrische comorbiditeiten, verschillende
voorschrijvers en een laag inkomen.

Usage et mésusage de prégabaline (Lyrica®): appel à la vigilance (Eurotox)

Gabapen�ne en pregabaline: signalen van misbruik en erns�ge ongewenste effecten – BCFI

Contact
Telefonisch overleg nodig?
Rou�ne bioloog chemie (24/7): 051 23 39 32
ASO van wacht (24/7): 051 23 73 67
ASO chemie: 051 23 71 53

Mail: labo.scheikunde@azdelta.be
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