Weetje – Hoe zit dat nu met needle spiking?
De laatste weken verschijnen er geregeld berichten over ‘needle spiking’ in de media. Maar wat is
dat nu precies?
Wist jij dat?
• ‘Needle spiking’ een vorm van drogeren is?
• Bij ‘needle spiking’ drugs via een naald in het been,
arm of bil ongewenst worden toegediend in
uitgaansgelegenheden?
• Dit fenomeen sinds eind oktober 2021 in Engeland is
opgedoken en daar nu zo’n 1300 meldingen zijn?
• Er nu recent ook meldingen vanuit Frankrijk, België en
Nederland komen?
• Er nog geen hard bewijs is dat ‘needle spiking’ ook
echt plaats vindt? Er is nog nooit een naald gevonden of een dader op heterdaad betrapt.
• Er bijna nooit drugs in bloed of urine zijn aangetroffen, maar dat dit ook kan komen doordat drugs
binnen een paar uur het lichaam verlaten?
• Er geen duidelijk motief lijkt te zijn? Er is gelukkig nog niemand die melding heeft gedaan die
hierna ook misbruikt of beroofd is.
▪ Deskundigen van het Trimbos-instituut zeggen dat de meldingen zeker serieus genomen moeten
worden, maar dat de kans ook groot is dat personen onwel zijn geworden door teveel alcohol. Na
twee jaar Corona kan alcohol eerder verkeerd vallen.
Er is dus nog onvoldoende bewijs, wat niet wil zeggen dat het niet gebeurt!
Gaat jouw kind uit en is het angstig om slachtoffer te worden van ‘needle spiking’? Bespreek dan de
volgende tips;
• Drink geen alcohol of in ieder geval minder dan normaal. Wanneer je nuchterder bent is de kans
kleiner dat iemand jou met een naald kan prikken
• Blijf altijd bij vrienden in de buurt en let op elkaar
• Laat niemand alleen naar huis gaan, zeker niet als een vriend(in) aangeschoten of dronken is
• Mocht je het idee hebben geprikt te zijn, vang dan zo snel mogelijk urine op in een potje en
bewaar dit in de koelkast. Neem contact op met de huisarts of in het weekend/nacht de
huisartsenpost en bij acute ernstige gezondheidsklachten eventueel aanwezige EHBO en/of 112.
Maak tevens melding bij de politie en informeer de uitgaansgelegenheid.

