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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9695 

 
Beschikbaar stellen van naloxon aan opioïdengebruikers  

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on making naloxone 

available to opioid users in Belgium. 
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

In januari 2022 vroeg vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om aanbevelingen te doen in 
verband met het beheren van overdoseringen met opioïden. In 2014 heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) immers aanbevolen om naloxon op grote schaal 
beschikbaar te stellen aan druggebruikers en hun omgeving om een snelle behandeling van 
een overdosering met opioïden mogelijk te maken. Het United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) lanceerde in samenwerking met de WGO ook een gezamenlijke actie (The 
S-O-S initiative - Stop Overdose Safely) die de lidstaten aanzet om initiatieven te stimuleren 
die gericht zijn op het voorkomen van opioïdgerelateerde sterfgevallen. Dat initiatief beveelt 
het gebruik van naloxon aan, dat al meer dan 40 jaar een erkend antidotum is. Op de pagina's 
van het Best practice portal van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA), waarop de meest recente wetenschappelijke publicaties over dit 
onderwerp staan, wordt naloxon aangemerkt als ‘hoogstwaarschijnlijk voordelig’ voor de 
preventie van overdosering. Momenteel heeft België echter geen programma dat naloxon in 
een gemakkelijk toe te dienen vorm beschikbaar stelt aan mensen die opioïden gebruiken 
(illegaal of op voorschrift). Het enige geneesmiddel op basis van enkel naloxon momenteel 
beschikbaar in België is : ampullen IM, IV (doos 10 amp 0,4 mg/1 ml), enkel op voorschrift 
verkrijgbaar en niet terugbetaald.  
 
De minister vraagt daarom aan de HGR om een informatief advies uit te brengen over de 
baten en risico's van de toediening van naloxon bij de behandeling van een overdosering met 
opioïden. Dat advies moet aanbevelingen bevatten voor de verschillende soorten risico's 
(recreatief gebruik, medische overdosering, inbeslagneming van verdovende middelen) en 
voor verschillende doelgroepen (medisch personeel, ambulancepersoneel, druggebruikers, 
kinderen van gebruikende ouders of een andere groep). Het moet een antwoord geven op 
vragen als: 
 

- Wat zijn de aanbevelingen voor het afleveren en voorschrijven van naloxon? 
- Bestaat er een evidence-based 'Take Home Naloxone' (THN)-programma in het 

buitenland dat kan worden aangepast aan de Belgische context en waarvan België 
zou kunnen leren?  

 
Tegelijkertijd werden andere vragen gesteld aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde 
van België (KAGB) en de Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB), die in mei 
2022 een gezamenlijk advies hebben gepubliceerd.  
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms* Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Analgesics,  
Opioid 

Opioid Opioïde Opioïde Opioid 

Opiate Overdose Overdose Overdosis Overdose  Überdosis 

Naloxone Naloxone Naloxon Naloxone Naloxon 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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II METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen 
in de volgende disciplines: farmacologie, huisartsgeneeskunde, neurofarmacologie, 
neurowetenschappen, psychiatrie, psychologie, rechten, spoedgeneeskunde. De experten 
van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring 
ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten 
beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. 
 
 

III UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Lijst van afkortingen  
 

ARMB Académie royale de Médecine de Belgique 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction  

FDA Food and Drug Administration 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

IM Intramusculair 

IV Intraveneus 

KAGB Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België  

THN Take Home Naloxone 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 

WGO Wereldgezondheidsorganisatie  

 

1 Opioïden 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert ‘opioïden’ als ‘verbindingen 
geëxtraheerd uit papaverzaad, evenals semisynthetische en synthetische verbindingen met 
gelijkaardige eigenschappen die kunnen interageren met opioïdreceptoren in de hersenen’ 
(WHO, 2021). Ze omvatten morfine, fentanyl, tramadol (pijnbestrijding); methadon en 
buprenorfine (substitutiebehandeling); heroïne (recreatief, niet-medisch gebruik) en andere 
soortgelijke stoffen (codeïne, dextro-propoxyfeen, dextromethorfan, dihydrocodeïne, 
loperamide, pethidine, pentazocine, piritramide enz.). 
 
Volgens gegevens in het World Drug Report 2021 van het UNODC gebruikten ongeveer 275 
miljoen personen (of 5,5 % van de wereldbevolking in de leeftijdscategorie 15 tot 64 jaar) in 
2019 ten minste één keer drugs. In 22,5 % van de gevallen ging het om opioïden. In Europa 
vertonen naar schatting 1 miljoen personen een problematisch gebruik van opioïden 
(EMCDDA, 2021).  
 
Langdurig gebruik van deze middelen kan leiden tot afhankelijkheid en andere 
gezondheidsproblemen. Volgens de WGO kunnen opioïden omwille van hun farmacologische 
effecten op het hersengebied dat de ademhaling regelt, ademhalingsdepressie veroorzaken 
en kan een overdosering tot de dood leiden. 
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Een overdosering met opioïden is te herkennen aan de combinatie van drie verschijnselen en 
symptomen (‘triade van opioïdoverdosering’ genoemd), namelijk: 

• samentrekking van de pupillen, 
• verlies van bewustzijn,  
• moeilijkheden met ademhalen. 

 
Overdosering komt vaak voor bij mensen die opioïden gebruiken: velen hebben al eens een 
niet-dodelijke overdosis gehad en de meesten zijn er wel eens getuige van geweest. 
In 2016 bleek uit een onderzoek (Dunn et al., 2016) onder chronische pijnpatiënten die 
opioïden op voorschrift kregen, dat bijna één op de vijf patiënten slachtoffer is geweest van 
een overdosering en dat meer dan de helft van hen risicogedrag vertoont, zoals het 
combineren van opioïden en alcohol. Bijna 40 % van de bevraagde patiënten waren getuige 
geweest van een overdosering.  
Uit een andere studie (Dunn et al., 2016b) bleek dat 68 % van de deelnemers die werden 
gerekruteerd voor naaldruil-, ontwennings- of opioïdbehandelingsprogramma's, getuige waren 
geweest van een overdosering.  
 
Naar schatting is meer dan 70 % van de 500.000 sterfgevallen als gevolg van druggebruik 
wereldwijd opioïdgerelateerd, waarvan meer dan 30 % door overdosering (UNODC, 2021). 
Zo zijn volgens schattingen van de WGO in 2017 ongeveer 115.000 personen overleden aan 
een overdosering met opioïden.  
 
In Europa wordt het aantal druggerelateerde sterfgevallen geschat op 6.300 tot 8.000 per jaar 
(EMCDDA, 2016), waarvan de meeste kunnen worden toegeschreven aan het overmatig 
gebruik van opioïden.  
 
In verscheidene landen, o.m in de VS, is het aantal overdoseringen met opioïden de laatste 
jaren toegenomen, als gevolg van het toegenomen gebruik van deze geneesmiddelen bij de 
behandeling van chronische pijn en het gebruik van krachtige opioïden zoals fentanyl (CDC, 
2020). Uit een gezamenlijk verslag van EMCDDA en Europol (EMCDDA, 2018) blijkt dat 
tussen juni en oktober 2017 in Zweden bijna 60 sterfgevallen zijn gemeld met een nieuw 
fentanyl-derivaat (het cyclopropylfentanyl), en dat die overlijdens voornamelijk thuis zijn 
gebeurd.  
 
Een aantal factoren dragen bij tot het risico op een overdosering met opioïden (WGO, 2021), 
waaronder: 

• een verminderde tolerantie na stopzetting van het opioïdgebruik, bijvoorbeeld na een 
verblijf in de gevangenis of in het ziekenhuis (Darke et al., 2002; Tagliaro et al., 1998);  

• de intraveneuze toediening, wat tot overdosering kan leiden bij doses die met andere 
toedieningswijzen wel worden verdragen (Griffiths et al., 1994; Strang et al., 1999a);  

• de variabele zuiverheid van het illegaal aangekochte product en de mogelijke 
aanwezigheid van giftige additieven;  

• het voorschrijven van een hoge dosering (meer dan 100 mg morfine of een equivalent 
daarvan per dag); 

• het gebruik van opioïden in combinatie met alcohol of andere stoffen of 
geneesmiddelen die de ademhalingsfunctie hinderen, zoals benzodiazepinen, 
barbituraten, anesthetica en sommige pijnstillers (Pierce et al, 2015);  

• gelijktijdige gezondheidsproblemen zoals een hiv-infectie, lever- of longaandoeningen 
of mentale gezondheidsproblemen; 

• een recente eerdere overdosering met opioïden; 
• het volgen van een substitutiebehandeling, meer bepaald met methadon, in het begin 

van de behandeling of binnen een maand na afloop van de behandeling; 
• recreatief gebruik van opioïden, vooral in het beginstadium van het gebruik; 
• het gebruik van opioïden als 'zelfsubstitutie' om opioïdafhankelijkheid te verlichten; 
• toevallige intoxicatie.  
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Bovendien lopen mannen, ouderen en personen met een lage sociaaleconomische status een 
groter risico op een overdosering met opioïden dan vrouwen, jongeren en personen met een 
hogere sociaaleconomische status. 
 
Volgens de WGO (2021) zijn de personen die wellicht de meeste kans maken om getuige te 
zijn van een overdosering met opioïden: 

• mensen die zelf het risico lopen op een overdosering met opioïden; 
• familie en vrienden van personen die regelmatig opioïden gebruiken;  
• personen die onderdak bieden aan mensen die opioïden gebruiken;  
• gezondheidswerkers, hulpdiensten;  
• andere personen die in het kader van hun werk in contact komen met personen die 

risico lopen op overdosering, peer educators en straathoekwerkers. 

2 Naloxon 

2.1 Indicaties  

Naloxone , een semisynthetisch morfinederivaat, is een specifieke opioïdantagonist met een 
competitieve inwerking op µ-opioïdreceptoren, die opioïden tijdelijk van de receptoren 
verwijdert en voorkomt dat de opioïden zich opnieuw aan de receptoren hechten, waardoor 
zowel opioïdagonisten (zoals buprenorfine) als gedeeltelijke antagonisten, zoals 
pentazocine, maar ook nalorfine, worden verdrongen. Door de effecten van de opioïden om 
te keren, maakt de toediening van naloxon de effecten van opioïde geneesmiddelen snel 
ongedaan en herstelt de normale ademhaling bij een persoon van wie de ademhaling is 
vertraagd of gestopt.  
 
Naloxon wordt sinds de jaren 1970 in de spoedgeneeskunde gebruikt om 
ademhalingsdepressie als gevolg van een overdosering met opioïden om te keren. Het 
werd in het begin van de jaren 1960 ontdekt. In 1971 werd het goedgekeurd door de 
Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en in 1983 werd het toegevoegd aan 
de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WGO.  
 
Naloxon is doeltreffend maar niet voldoende om de persoon te redden: de hulpdiensten bellen 
en reanimatie bij een hart- en ademhalingsstilstand blijven van essentieel belang (onder 
andere omdat de werkingstijd van naloxon over het algemeen korter is dan deze van het 
opioïd).  
  
Anderzijds is naloxon alleen werkzaam bij overdosering met opioiden en heeft het geen effect 
op overdoseringen met andere drugs zoals cocaïne of methamfetamine. Het heeft ook geen 
effect op mogelijk longoedeem bij een overdosering met heroïne. 
Naloxon is ook geen behandeling voor problematisch opioïdgebruik.  
 
2.2 Toedieningswijzen 

Naloxon kan intraveneus (IV) of intramusculair (IM) geïnjecteerd worden of als neusspray 
of subcutaan worden toegediend.  
 
Injectie  
 
Naloxonhydrochloride is goed oplosbaar in lipiden en gaat snel door de bloed-hersenbarrière, 
waardoor het erg snel kan werken: 1 minuut na een IV-injectie en 5 minuten na een IM-injectie. 
Zijn metabolisme is hepatisch. De duur van het antagonistische effect hangt af van de dosis, 
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maar bedraagt in de regel 45 minuten tot 2 uur: 30-45 minuten voor een IV-injectie en 120-
150 minuten voor een IM-injectie. 
 
IV-injectie verdient de voorkeur omdat die sneller werkt. Wanneer de intraveneuze 
toegang niet gemakkelijk beschikbaar is, kan een intramusculaire toediening een goed 
alternatief zijn.  
 
De injectieoplossing is verkrijgbaar in verschillende concentraties (0,4 mg/ml en 1 
mg/ml naloxonhydrochloride). Het geneesmiddel wordt verkocht in glazen flacons en 
ampullen en sinds 2012 is in sommige landen een naloxonoplossing van 1 mg/ml in 
een injectiespuit van 2 ml verkrijgbaar. In België is de geregistreerde specialiteit 
Naloxon B. Braun (0,4 mg/ml voor IV- of IM-injectie). 
 
Nasale toediening  
 
Nasale toediening vergemakkelijkt het gebruik van naloxon door niet-professionelen in 
noodsituaties en verhoogt de veiligheid door het vermijden van mogelijke 
prikaccidenten bij patiënten die reeds  een hoog risico hebben op door bloed 
overdraagbare ziekten. Deze nasale toediening is gericht op slijmvliesabsorptie, 
waarvoor inhalatie niet nodig is. Het effect wordt dus niet beperkt door een verminderde 
ademhaling (in geval van ademhalingsdepressie).  
 
Onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van naloxon neusspray heeft 
aangetoond dat het geschikt is voor toediening in noodgevallen (Mundin et al., 2017). Een 
andere studie van McDermott & Collins (2012) concludeerde bovendien dat nasale 
toediening sneller werkt, beter wordt verdragen en veiliger zou zijn dan intraveneuze 
toediening. Volgens het rapport van de EMCDDA (2016) is nasale toediening echter 
minder effectief: de biologische beschikbaarheid is slechts 4 % van die bij intraveneuze 
toediening en het herstel van de ademhalingscapaciteit is lager 63 % in vergelijking met 
intramusculaire injectie 82 %. Die gegevens zijn op afzonderlijke studies gebaseerd en 
moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.  
Daarnaast kan de neusholte verstopt of beschadigd zijn door het gebruik van andere stoffen, 
waardoor nasale toediening van naloxon niet aan te raden is (Robinson & Wermeling, 2014). 
 
De eerste naloxon neusspray die 4 mg naloxon per dosis levert (Narcan® 0,1 ml monodosis 
voor eenmalig gebruik) is sinds 2015 goedgekeurd door de FDA (NIDA, 2017). In 2021 
keurde de FDA een hoger gedoseerde naloxon neusspray goed, met name Kloxxado®    
(8 mg per spray monodosis eenmalig gebruik). 
 
In november 2017 gaf de Europese Commissie toestemming voor het in de hele EU op 
de markt brengen van een naloxon neusspray van 1,8 mg/0,1 ml (Nyxoid®) en dit 
geneesmiddel werd sinds begin 2018 in verschillende Europese landen 
geïntroduceerd.  
 
Ook andere gebruiksklare naloxon neusspraykits (Naloxone Adapt® en Ventizolve®) zijn 
op de markt gebracht, ondermeer in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland.   
 
Geen van de naloxon geneesmiddelen voor intranasale toediening is momenteel 
gecommercialiseerd in België.  
 
Sommige THN-programma's in de Verenigde Staten en in Europa gebruiken een 
verstuiver om ampoules naloxon intranasaal (verstuiving in de neus) toe te dienen, als 
een ‘off-label’ gebruik. 
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Andere toedieningswijzen 
 
Naloxon kan ook subcutaan worden toegediend en er worden momenteel proeven uitgevoerd 
met smelttabletten die onder de tong worden gelegd. 
 
De FDA heeft in april 2014 ook een naloxon-zelfinjectieapparaat 
(https://naloxoneautoinjector.com/) goedgekeurd, dat in 2020 uit de handel werd genomen.  
 
2.3 Risico's - bijwerkingen 

Er is geen bewijs voor significante nadelige effecten van naloxon (NIDA, 2017).  
 
Het voornaamste risico is dat van acute ontwenning bij opioïdafhankelijke personen. In dat 
geval moet naloxon met voorzichtigheid worden toegediend, omdat het een acuut 
onthoudingssyndroom kan veroorzaken met heftige reacties (misselijkheid, braken, 
overvloedig zweten, hypertensie, tremoren enz.).  
 
Bij personen met hart- en vaatziekten bestaat hierbij tevens een risico op tachycardie en 
longoedeem (als gevolg van de vrijzetting van de catecholamines veroorzaakt door de 
terugkeer van de sympathische tonus, die door opioïden wordt geremd, waardoor de 
intramusculaire druk en de capillaire permeabiliteit op dit niveau toenemen). 
 
Bij standaarddoses heeft naloxon geen wisselwerking met barbituraten en kalmerende 
middelen. De gegevens over de interactie met alcohol zijn inconsistent. Bij patiënten met 
meervoudige intoxicatie door opioïden en sedativa of alcohol kan een tragere progressie 
worden waargenomen na toediening van naloxon, afhankelijk van de oorzaak van de 
intoxicatie. 
 
Personen kunnen allergische reacties op het geneesmiddel vertonen.  
 
Het risico dat iemand met een overdosering met opioïden een ernstige bijwerking van naloxon 
ondervindt, is echter veel kleiner dan het risico dat hij aan de overdosering overlijdt. Naloxon 
moet daarom worden toegediend aan iedereen die tekenen van een overdosering met 
opioïden vertoont.  

 

Naloxon heeft ook geen schadelijk effect bij afwezigheid van opioïden en er is geen risico van 
overdosering.  
 
Volgens de huidige kennis leidt het gebruik van naloxon niet tot tolerantie of lichamelijke of 
psychische afhankelijkheid. 
 
Ten slotte leidt de beschikbaarheid van naloxon volgens verschillende studies (bv. Doe-
Simkins et al., 2014; Strang et al., 1999, Vilke et al., 1999) niet tot een toename van het gebruik 
van opioïden of het nemen van risico's.  
 
3 'Take Home Naloxone'-programma's 

3.1 Principes 

Naloxon is een veilig geneesmiddel dat op grote schaal wordt gebruikt door medisch 
personeel in noodsituaties om overlijdens als gevolg van een overdosering met opioïden te 
voorkomen. Hoewel de meeste overdoseringen in het bijzijn van een andere persoon 
optreden, is het helaas vaak te laat wanneer dit geneesmiddel wordt toegediend. Vrienden, 
familie en andere aanwezigen zouden kunnen levens redden met naloxon. Die getuigen zien 
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echter niet altijd de ernst van de situatie in, wachten met bellen of bellen de hulpdiensten 
helemaal niet uit angst voor juridische gevolgen en hebben zelf geen toegang tot naloxon.  
 
De Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties (CND) heeft daarom 
officieel erkend dat naloxon beter toegankelijk moet zijn om het sterftecijfer door overdosering 
terug te dringen (resolutie 55/7, UNODC, 2012).  
 
Naloxon staat ook op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WGO, die aanbeveelt om 
naloxon beschikbaar te maken voor personen die zichzelf met drugs injecteren en anderen 
die getuige kunnen zijn van een overdosering (WGO, 2014).  
 
Het EU-drugsactieplan 2017-2020 voorziet ook in het opzetten van programma's voor het 
beschikbaar maken van naloxon.  
 
In heel wat landen is naloxon echter nog beperkt beschikbaar, zelfs in de medische sector 
(bv. in ambulances). Dit is het geval in België.  
 
In sommige landen worden 'Take Home Naloxone'-programma's (THN) uitgerold. Die 
programma's zijn erop gericht naloxonkits te verstrekken aan mensen die opioïden 
gebruiken, hun vrienden en familie en anderen die het leven kunnen redden van iemand 
die het risico loopt om aan een overdosis opioïden te overlijden (eerstelijnsdiensten, 
personeel van daklozenopvangcentra, politieagenten en gevangenispersoneel , enz.), 
door hen te informeren over het risico van overdosering en hen te leren hoe ze daarmee 
kunnen omgaan (leren hoe ze een overdosering kunnen herkennen en er adequaat op 
reageren voordat de hulpdiensten arriveren).   
 
Noodkits met naloxon bevatten gewoonlijk het geneesmiddel (in monodoses voor 
eenmalig gebruik, verschillende sprays per  verpakking)  en het toedieningshulpmiddel, 
maar ook instructies en materiaal voor het toedienen van de eerste zorgen 
(handschoenen, beschermingsmasker) en een document waaruit blijkt dat het 
geneesmiddel rechtmatig in bezit is (bv. een kopie van het voorschrift).  
 
3.2 Programma's in het buitenland 

De eerste projecten voor de verdeling van naloxon werden in de jaren 1990 opgestart 
in de Verenigde Staten en in enkele Europese landen (Italië, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk) (Strang & McDonald, 2016). De voorbije jaren werden die programma's 
verder opgedreven in de Verenigde Staten en Canada, die allebei te maken hebben 
met een forse toename van het aantal overdoseringen met dodelijke afloop.  
 
Verenigde Staten: Sinds het einde van de jaren 1990 is het aantal overdoseringen met 
opioïden in de VS dramatisch toegenomen, vooral overdoseringen met krachtige synthetische 
opioïden zoals fentanyl. Als reactie op die epidemie hebben alle 50 staten en het District of 
Columbia wetten aangenomen om naloxon toegankelijker te maken. In de meeste staten is 
naloxon nu verkrijgbaar in apotheken als doorlopende voorschrift (d.w.z. zonder een 
afzonderlijk voorschrift).  
 
Canada: In Montreal stelt het PROFAN-programma (prévention et réduction des overdoses - 
formation et accès à la Naloxone) naloxon ter beschikking na het volgen van een opleiding in 
het toedienen van naloxon. Dat programma omvat een protocol in verband met het bellen van 
de hulpdiensten, het toedienen van naloxon door inspuiting en het uitvoeren van 
cardiopulmonale reanimatie. De opleiding (een halve dag of één dag als reanimatie moet 
worden aangeleerd) is betalend en richt zich tot peers en naasten van gebruikers.  
 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 9 − 

In Europa worden er naloxoninitiatieven op lokaal, regionaal of nationaal niveau 
ondernomen, momenteel in 10 Europse Unie-landen (Oostenrijk, Denemarken, 
Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Spanje, Zweden) en in 
Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Cyprus en Finland worden 
voorbereidingen getroffen voor het invoeren van dergelijke programma's.  
 
Italië : naloxon is sinds 1996 vrij verkrijgbaar in apotheken en laagdrempelige, 
residentiële en ambulante behandelingscentra. 
 
Verenigd Koninkrijk: naloxon is sinds 2005 erkend als noodgeneesmiddel en kan dus 
wettelijk door iedereen worden toegediend om levens te redden. Sinds 2015 kunnen 
medewerkers van de antidrugcellen naloxon zonder voorschrift verdelen onder 
personen die het nodig kunnen hebben om een leven te redden.  
 
Duitsland: Verschillende steden organiseren projecten met onder meer een opleiding 
over eerstehulptechnieken, de risico's en tekenen van overdosering en informatie over 
het gebruik en de effecten van naloxon. Alleen gebruikers kunnen een voorschrift 
krijgen (geen toegang voor families). Noodkits bevatten naloxon, 
wegwerphandschoenen, een beschermingsmasker en informatie over 
spoedinterventies. Er worden ook online hulpmiddelen beschikbaar gemaakt. Sinds 
2019 bestaat er ook zo'n project voor gedetineerden, die vóór hun vrijlating een 
opleiding kunnen volgen en bij hun vrijlating naloxon kunnen krijgen.  
 
Denemarken: een pilootproject (2013) werd gevolgd door een  nationaal gecoördineerd take-
home naloxonprogramma (2020-2021) in laagdrempelige setting, behandelingscentra voor 
drugsgebruikers en omstanders. Na een opleiding over de preventie van en omgaan met 
overdosering krijgen de deelnemers een naloxonkit, die een voorgevulde spuit van 2 mg / 2 
ml naloxon en een neusspray bevat, vergezeld van drie documenten: een 
opleidingscertificaat, een kaart met instructies in geval van een overdosering en een 
gegevensfiche (die moet worden ingevuld en terugbezorgd wanneer de kit werd gebruikt).  
 
Noorwegen: in 2014 werd een nationale strategie inzake overdosering gelanceerd, met 
inbegrip van de distributie van naloxon, eerst als proefproject in twee grote steden (Oslo en 
Bergen) en vervolgens in de meeste gemeenten waar overdosering van opioïden voorkomt. 
Naloxon is verkrijgbaar in verschillende centra en in de gevangenis, zonder individueel 
voorschrift en zonder kosten voor de cliënt. Het personeel dat het programma uitvoert, is 
opgeleid en er is ook opleiding beschikbaar voor andere groepen die in contact komen met 
risicogroepen.  
 
Ierland: Sinds 2015 kan naloxon in sommige voorzieningen zonder voorschrift worden 
verkregen door personen die een erkende opleiding hebben gevolgd (de opleiding moet 
worden geregistreerd en onderhouden en gezinnen of dienstverleners mogen geen 
voorraad bijhouden). De kits bevatten 5 voorgevulde spuiten van 2mg/2 ml (Prenoxad®) 
en 2 neussprays (Nyxoid®), alsmede het document dat het volgen van de 
naloxonopleiding bevestigt, een masker, wegwerphandschoenen, veiligheidslabels en 
een informatie- en documentatieboekje (pictogram). 
 
Frankrijk: In 2016 testte Frankrijk het gebruik van een naloxonspray (Nalscue®), op een zeer 
gecontroleerde manier (opleiding vereist, patiënten opgenomen in het programma, beperkte 
beschikbaarheid). Nalscue® is sinds 2020 niet meer verkrijgbaar, echter wel 2 andere 
specialiteiten op basis van naloxon. Er worden via verschillende instellingen en in apotheken 
gratis gebruikskits van Prenoxad® (IM-injectie, 2 mg naloxon) en Nyxoid® (neusspray, 1,8 mg 
naloxon per spray, monodosis eenmalig gebruik, 2 sprays per verpakking) aan risicopersonen 
verstrekt (zonder voorschrift voor Prenoxad®). Professionelen die naloxon verstrekken 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 10 − 

worden opgeleid om de belangrijkste boodschappen aan de gebruikers over te brengen (met 
behulp van een reeks beschikbare leermiddelen).  
 
Oostenrijk: Sinds november 2018 biedt het laagdrempelige centrum "Kontaktladen", in 
samenwerking met een medische eerstelijnsdienstverlener ("Marienambulanz") in Graz, 
opleidingen aan om te leren omgaan met noodgevallen in verband met drugs en het gebruik 
van naloxon. Na afloop van de gratis opleiding, die ongeveer een uur duurt, kunnen cliënten 
van Kontaktladen een naloxonkit mee naar huis krijgen. 
 
In 2016 lanceerde het UNODC in samenwerking met de WGO een initiatief met de naam ‘Stop 
Overdose Safely (SOS)’, waarbij opleidingen worden gegeven in het herkennen van het risico 
op overdosering en het verlenen van spoedeisende zorg bij een overdosering. Als onderdeel 
van het initiatief werden ongeveer 40.000 naloxonkits verdeeld en werden ongeveer 16.000 
personen opgeleid (de studie loopt nog in Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oekraïne). 
 
3.3 Werkzaamheid 

Uit onderzoek naar THN-programma's blijkt dat mensen die drugs gebruiken, hun peers 
en andere mogelijke first responders zowel bereid als in staat zijn om opgeleid te 
worden in het herkennen van overdosering en het correct toedienen van naloxon (Clark 
et al., 2014; Mueller et al., 2015; Williams et al., 2014). Uit een systematisch onderzoek 
naar de doeltreffendheid van THN-programma's (EMCDDA, 2015) blijkt dat het 
sterftecijfer als gevolg van overdosering daalt dankzij programma's waarin de 
verstrekking van naloxon wordt gecombineerd met voorlichting over overdosering en 
een opleiding in het toedienen van de eerste zorgen. 
 
Zo blijkt uit verschillende beoordeelde projecten over de hele wereld dat dergelijke 
programma's wel degelijk doeltreffend zijn:   
 

- In de Verenigde Staten, waar dit soort programma's al goed ingeburgerd is, werden 
tijdens de eerste acht jaar van het programma naar verluidt 26.463 sterfgevallen door 
overdoseringen vermeden door deelnemers die een THN-opleiding volgden (Wheeler 
et al., 2015). Volgens het National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2017) verminderde 
een programma voor de verdeling van naloxon in Massachusetts het aantal 
sterfgevallen door overdosering met opioïden met ongeveer 11 % (zonder dat het 
gebruik van opioïden toenam) in de negentien gemeentes die het programma 
implementeerden en het aantal sterfgevallen door overdosering met opioïden zou met 
14 % zijn gedaald in staten waar naloxon wettelijk toegankelijk is.  
De studie van Abouk et al. (2019) benadrukt dat door alleen al de wetgeving te 
veranderen om een zo breed mogelijke toegang tot naloxon via directe aflevering door 
apothekers mogelijk te maken, het aantal opioïdgerelateerde sterfgevallen daalt. Het 
NIDA (2017) meldt ook dat beschikbaarstelling van naloxon aan chronische 
pijnpatiënten die met opioïden worden behandeld gepaard gaat met een afname van 
opioïdgerelateerde bezoeken aan de spoeddiensten, vooral bij patiënten die hoge 
doses opioïden voorgeschreven krijgen. Uit ander onderzoek blijkt dat wanneer artsen 
naloxon voorschrijven samen met opioïden op voorschrift, het risico van een 
overdosering met opioïden afneemt, zelfs wanneer het voorgeschreven naloxon nooit 
wordt afgehaald. Het voorschrijven van naloxon blijkt een belangrijke educatiestrategie 
te zijn. De richtlijnen van de Centers for Disease Control & prevention   (Dowell et al., 
2016) en Health & Human Services (2018) bevelen in sommige gevallen inderdaad 
gelijktijdig voorschrijven aan.  

- In het Verenigd Koninkrijk bleek uit een modelleringsstudie dat het verdelen van 
naloxon onder 30 % van de mensen die heroïne gebruiken zou kunnen leiden 
tot een vermindering van het aantal sterfgevallen door overdosering met 
ongeveer 6,6 % (Langham et al., 2018). In juni 2022 publiceerde de l’Advisory 
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Council on the Misuse of Drugs een verslag over de toepassing van naloxon in het 
VK (ACMD, 2022), waarin wordt geconcludeerd dat het belang van naloxon 
duidelijk is, met een duidelijk verband tussen de toediening van naloxon en een 
daling van het aantal sterfgevallen door overdoses; en waarin verschillende 
acties worden aanbevolen om de verspreiding van naloxon verder te bevorderen 
(bv. verspreiding via de apotheken, peer-to-peer programma's, opleiding van de 
politie, verspreiding voor gedetineerde na hun vrijlating enz.). 

In Schotland is het aantal opioïdgerelateerde sterfgevallen onder ex-
gedetineerden binnen vier weken na hun vrijlating uit de gevangenis sinds de 
invoering van het programma met 50 % gedaald (Bird et al., 2016). 

 
Eén factor die mee het succes van de THN-programma's lijkt te bepalen is de omvang 
daarvan: onderzoek geeft aan dat het aantal verdeelde kits ongeveer 20 keer het aantal 
opioïdgerelateerde sterfgevallen in een land moet zijn (Bird & McAuley, 2019). 
 
Zijn werkzaamheid is bewezen voor de overgrote meerderheid van opioïden, maar aangezien 
er voortdurend nieuwe synthetische producten bij komen, kan niet worden uitgesloten dat de 
concentratie van opioiden toeneemt en de dosering van naloxon moet aangepast worden. 
 
4 Situatie in België 

4.1 Opioïdengebruik en overlijdens door overdosering  

Volgens de Gezondheidsenquête 2018 van Sciensano heeft in 2018 2,5 % van de Belgische 
bevolking in de afgelopen 24 uur een opioïde pijnstiller gebruikt (Van der Heyden et al., 2020). 
Bijna 4 op de 10 pijnstillers die in 2018 gemiddeld op een dag in België gebruikt werden, zijn 
opioïden. In 84 % van de gevallen gaat het om regelmatig gebruik van opioïden.  
 
Dit gebruik is tussen 2013 en 2018 toegenomen, wat ook blijkt uit de gegevens van het RIZIV 
(Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle), die aangeven dat het aantal unieke 
consumenten tussen 2006 en 2019 jaarlijks toeneemt, wat neerkomt op een stijging met  
92 % van 587.779 tot 1.128.771 (hier is geen daling waarneembaar) en dat het aantal 
afgehaalde dagdosissen tussen 2006 en 2019 gestegen is van 36.395.568 tot 66.930.902 (zie 
ook Analyse van het gebruik van 5 opioïden buiten het ziekenhuis - RIZIV (fgov.be)). 
 
Wat illegale drugs betreft, blijkt uit de gezondheidsenquête 2018 van Sciensano (Gisle & 
Driekens, 2019) dat 0,6 % van de Belgische bevolking in de afgelopen 12 maanden niet-
voorgeschreven opioïden heeft gebruikt en 0,07 % heroïne.  
 
In België zijn weinig cijfers beschikbaar over overdoses in verband met opioïden.  
 
Uit de beschikbare cijfers blijkt het volgende : 
 

- Drugsgebruik (opioïden, stimulerende middelen en hallucinogenen) was de eerste 
geregistreerde doodsoorzaak voor 453 personen (350 mannen en 103 vrouwen) in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 1998 en 2018 en voor 1011 personen (808 
mannen en 203 vrouwen) in Wallonië tussen 1998 en 2018 (Eurotox, 2022); 

- In de periode 2008-2018 zijn in het Vlaams gewest 598 personen (464 mannen en 134 
vrouwen) overleden als gevolg van het gebruik van illegale drugs. Voor 12 mannen en 
6 vrouwen was het overlijden het direct gevolg van het gebruik van opioïden. In de 
laatste vijf jaar werden zeven overlijdens door opioïden opgetekend. (Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid, 2021; zie de VAD-factsheet "opioïden": 
https://www.vad.be/assets/factsheet_opiaten_dec2021_def).  

https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/jv2017/themas/Paginas/opioiden.aspx
https://www.vad.be/assets/factsheet_opiaten_dec2021_def
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- Uit een enquête onder 245 injectiedruggebruikers in Vlaanderen in 2021 
(zelfrapportage) blijkt dat bijna 14 % van deze gebruikers zegt in de loop van het jaar 
ten minste één overdosis te hebben gehad.  

 

Deze cijfers onderschatten echter het werkelijke aantal overlijdens als gevolg van 
drugsgebruik, omdat artsen dit niet altijd aangeven op de overlijdensakte en drugsgebruik niet 
altijd zichtbaar is op het moment van overlijden (en toxicologische analyses niet altijd worden 
uitgevoerd). 
 
Bovendien houden zelfrapportage-enquêtes uiteraard geen rekening met fatale overdoses. 
 
4.2 Beschikbaarheid van op naloxon gebaseerde specialiteiten  

In België is enkel één injecteerbare vorm van naloxon beschikbaar: Naloxon B. Braun®  
0,4 mg/ml ampullen voor injectie/infusie van B. Braun Melsungen AG (Duitsland). Die is 
uitsluitend op voorschrift te verkrijgen (niet terugbetaald). 
 
De specialiteiten voor nasale toediening (Nyxoid® en Ventizolve®, 1,26 mg  naloxone per 
dosis,  unidosis, 2  sprays per verpakking)  zijn vergund maar niet beschikbaar op de Belgische 
markt.  
 
In de praktijk zijn de naloxon ampullen alleen beschikbaar in ziekenhuizen en bij sommige 
mobiele hulpdiensten (naloxon wordt niet genoemd als geneesmiddel dat in ambulances moet 
worden meegevoerd). Het is niet beschikbaar als preventieve maatregel voor risicogebruikers. 
 
4.3 Juridische aspecten  

Ondanks hun doeltreffendheid stuit de uitrol van THN-programma's vaak op praktische 
en regelgevende belemmeringen, meer bepaald vanwege de wijze van toediening (via 
injectie) en de voorschrijfplicht.  
 
Op 30 april 2022 publiceerden de ARMB en de KAGB een gezamenlijk advies over het gebruik 
van naloxon. Ze verwijzen in dit advies naar het artikel 422bis van de Strafwet (wettelijke 
hulpverleningsplicht voor een persoon in actueel, dreigend groot gevaar) en de bestaande 
rechtspraak over de verplichting om hulp te verlenen aan personen in onmiddellijk 
levensgevaar, om zo toe te laten dat een niet-arts die de geschikte opleiding heeft gekregen 
in geval van een levensbelangrijke hoogdringendheid geneesmiddelen zoals glucagon, 
adrenaline of naloxon kan toedienen.  
 
De implementatie van een THN-programma situeert zich in de uitvoering van de wet van 10 
mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Op grond van deze 
wet kan wie niet aan de vereisten voldoet om op een wettige wijze (diploma, visum, 
desgevallend erkenning en inschrijving bij de Orde) de geneeskunde uit te oefenen, hiervoor 
strafrechtelijk vervolgd kan worden. Een gelijkaardige bepaling bestaat voor de onwettige 
uitoefening van de verpleegkunde. Hoewel de toepassing van artikel 422bis Strafwetboek het 
mogelijk maakt om vanuit het principe “nood breekt wet” te handelen en geneesmiddelen door 
een niet-arts te laten toedienen in hoogdringende situaties, past dit niet in het creëren van een 
bestendig THN-programma.  
 
Er bestaan in het kader van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen twee pistes die men daartoe zou kunnen bewandelen: 
 

1. Overeenkomstig artikel 23, § 1, laatste lid van de wet van 10 mei 2015 kan de Koning, 
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad na advies van de Koninklijke 
Academiën voor Geneeskunde en na advies, elk wat hen betreft, van de Federale 
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Raad voor de Vroedvrouwen, de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Federale 
Raad voor de Kinesitherapie en de Federale raad voor paramedische beroepen, de 
lijst van activiteiten vaststellen die tot het dagelijkse leven behoren en die niet tot de 
uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de kinesitherapie of een 
paramedisch beroep behoren. Hij kan daarenboven de voorwaarden vaststellen 
waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden 
beschouwd.  
In uitvoering van deze bepaling zou, na de nodige adviesverlening, het toedienen van 
naloxon als een “activiteit van het dagelijkse leven” kunnen beschouwd worden, 
waarbij het tevens mogelijk is dat dit gekoppeld wordt aan de voorwaarde dat de 
persoon (niet-arts) die dit toedient eerst een zekere opleiding moet hebben gevolgd. 
 

2. Het toedienen van geneesmiddelen is minstens te beschouwen als een 
verpleegkundige handeling. Artikel 124 van de wet van 10 mei 2015 omschrijft het 
misdrijf van onwettige uitoefening van de verpleegkunde voor zij die niet aan de 
wettelijke voorwaarden voldoen, maar voorziet tevens in een aantal uitzonderingen. 
Zo is het een mantelzorger toegelaten om, na een door een arts of een 
verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde 
procedure of een verpleegplan, bij deze welbepaalde patiënt één of meer technisch 
verpleegkundige verstrekkingen uit te voeren. Een door de arts of de verpleegkundige 
opgesteld document vermeldt de identiteit van de patiënt en van de persoon die de 
toelating heeft gekregen. Dit document wijst eveneens de toegelaten technische 
verstrekkingen, de duur van de toelating evenals de eventuele bijkomende 
voorwaarden aan die door de arts of de verpleegkundige gesteld worden voor het 
uitoefenen van de technische verstrekkingen. Een gelijkaardige wetswijziging zou 
kunnen uitgedacht worden ten einde niet-artsen de mogelijkheid te geven om op een 
wettige wijze naloxon toe te dienen.  

 
Van deze twee pistes is de eerste piste te verkiezen. Enerzijds gezien het lage risico dat de 
toediening van naloxon met zich meebrengt, zoals blijkt uit dit advies, waardoor de juridische 
waarborgen jegens de patiënt beperkt kunnen blijven. Anderzijds gezien deze piste een 
vlottere organisatie van een THN-programma, inclusief de voorwaarde van een zekere 
opleiding, toelaat. De tweede piste zou er immers toe leiden dat telkens opnieuw een toelating 
moet worden gecreëerd per nieuwe patiënt. 
 
Bovendien is er geen sprake van een verplichte aanwezigheid van naloxon in voertuigen die 
het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening 
(DGH) in de omzendbrief die de minimale inhoud van die voertuigen bepaalt (DGGS/DGH-
AMU/2016/001 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 april 2016).3  
 
4.4 Advies en nota 

In 2017 heeft het secretariaat van de cel Algemeen drugsbeleid (ACD) een nota over naloxon 
opgesteld (zie het verslag van de ACD : “Realisaties 2014-2019 & aanbevelingen voor de 
volgende legislatuur”). In de nota wordt onder meer geconcludeerd dat “naloxon 
ontegenzeglijk levens redt en beantwoordt aan een behoefte van de terreinactoren en van de 
gebruikers. Buitenlandse proefprojecten zijn succesvol gebleken en het is dus verantwoord 
om een dergelijk model voor België te overwegen”. 
 
Volgens het gezamenlijk advies van de ARMB en de KAGB “naast het voorschrijven door 
de arts en het afleveren in een apotheek, zou naloxon onder de vorm van een neusspray 
beschikbaar moeten zijn in opvangcentra voor druggsgebruikers, afgeleverd door het 
ziekenhuis na een spoedopname of opname in een drugskliniek, afgeleverd door de 

 
3 www.health.belgium.be 
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ziekenboeg en een gevangenis, na de organisatie van een geschikte en gecertificeerde 
opleiding.  Naloxon, dat aanwezig is in de standaard EHBO-kit, moet beschikbaar zijn in alle 
klassieke noodsituaties (ambulance). Sommige apotheken zouden, afhankelijk van hun 
stedelijke ligging of hun ligging in de nabijheid van verslavingscentra, voorrang kunnen krijgen 
voor grotere bevoorradingen met naloxon”.  
 
De academies bevelen als prioriteit “de topische vorm van naloxon (als neusspray) aan die 
gemakkelijk kan worden toegediend in noodsituaties, ook door niet-artsen. Gespecialiseerde 
centra voor de opvang van drugsverslaafden moeten worden bevoorraad op voorschrift van 
de verantwoordelijke artsen. Er zou een gecertificeerde opleiding van een uur moeten worden 
georganiseerd om niet-artsen te informeren en optimaal op te leiden voor het toedienen van 
naloxon en het herkennen van klinische tekenen van overdosering.  
Artikel 422bis van het Strafwetboek en de bestaande rechtspraak over de verplichting om hulp 
te verlenen aan personen in onmiddellijk levensgevaar laten toe om deze levensbelangrijke 
hoogdringendheid te beschouwen bij het toedienen van geneesmiddelen zoals glucagon, 
adrenaline of naloxon door een niet arts die de geschikte opleiding heeft gekregen. De 
intraveneuze of intramusculaire vormen zullen eerder voorgeschreven worden in de 
ziekenhuissetting en/of in situaties van intensieve zorg”. 
 

4.5 Pilootproject 

Free Clinic Antwerp had in 2020 een pilootproject “opioïden/opiaat overdosis+naloxone 
pilootproject” klaar, om naloxon ter beschikking te stellen aan potentiële getuigen van een 
opiaat overdosis.  Dit project moest worden gestopt vanwege de covid-19 pandemie. 
 
De bedoeling was doelgroepen te trainen in het omgaan met een overdosis en het toedienen 
van naloxon en hun gevoel van invloed en daadkracht te versterken waardoor ze verschil 
kunnen maken in een overdosis situatie. Meerdere doelgroepen werden geïdentificeerd :  

- mensen die drugs gebruiken/injecteren; 

- mensen uit de directe omgeving van mensen die drugs injecteren, bijv. familie, 
vrienden, collega's of naasten;  

- iedereen die op professionele basis in contact komt met mensen die drugs gebruiken.  
 
Het project werd gedragen door een multidisciplinair team van Free Clinic MSOC/Spuitenruil.  
Vanuit de dagelijkse werking hebben zij contact met de primaire doelgroep.   
 
In dit pilootproject werd het ter beschikking stellen van naloxon voorafgegaan door een 
verplichte individuele training waarbij de duur afhankelijk was van de kennis van de 
deelnemer. De training zou gegeven worden door een multidisciplinair team van Free 
Clinic/Spuitenruil. Het specifiek trainingsmateriaal werd ontwikkeld en afgetoetst op 
duidelijkheid in samenspraak met injecterende gebruikers. De nadruk blijft liggen op het 
verwittigen van de hulpdiensten.  
 
Na het volgen van de training moesten deelnemers:  

- kennis hebben van risico’s/preventie van overdosis; 

- opiaat overdosis signalen kunnen herkennen; 

- het belang van de hulpdiensten ‘112’ verwittigen beseffen (naloxon is geen 
alternatief); 

- kennis hebben van reanimatie, beademing/hartmassage en recovery positie 
beheersen; 

- weten wanneer, hoeveel en hoe naloxon toe te dienen;  

- naloxon begrijpen o.a. korte werkingsduur, risico op nieuwe overdosis bij hergebruik; 

- het belang begrijpen van ‘blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten de zorg 
overnemen’; 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 15 − 

- de hulpdiensten informeren over het toedienden van naloxon; 

- injectiemateriaal veilig opbergen. 
 
Na de training kon de arts de naloxonkit leveren en had hij nog de kans om de opgedane 
kennis en vaardigheden van de deelnemer nog te toetsen en eventueel te verduidelijken. 
 
De Naloxon-kit bevatte: 

- 5 x 4 ml/0,4 mg naloxon ampul (B. Braun) met bijsluiter 

- 5 x naalden/spuiten 

- een informatiefolder over overdoses en naloxon 
 
Mensen kregen de kans om hun verhaal te delen en konden rekenen op steun en begeleiding 
van het multidisciplinair team van Free Clinic MSOC/Spuitenruil.  
 
Hulpverleners en hulpdiensten (hulplijn 112, ziekenhuizen/spoeddiensten, politie enz.) die 
vaak aanwezig zijn bij overdosis moesten worden ingelicht over de aard en de doelstellingen 
van het OD/Naloxon project. Hierbij is de kernboodschap dat ‘naloxon levensreddende 
medicatie is bij opiaat overdosis’ en opgenomen is in het opiaat overdosis responsplan, met 
de nadruk op het verwittigen van de hulpdiensten.    
 
 

IV CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

1 Conclusies  

Omdat ze ademhalingsdepressie kunnen veroorzaken, zijn opioïden (heroïne, methadon, 
morfine, fentanyl, oxycodone enz.) verantwoordelijk voor een groot deel van de fatale 
overdoseringen met geneesmiddelen wereldwijd. Overdosering met opioïden kunnen niet 
alleen recreatieve opioïdgebruikers treffen, maar ook personen met chronische pijn en 
kinderen van drugverslaafde ouders. Veel mensen die in contact komen met mensen die 
drugs gebruiken, kunnen in de loop van hun werk ook getuige zijn van overdoses. 
(gezondheidswerkers, ambulanciers, politieagenten, brandweerlui, gevangenisbewakers 
enz.).  
 
Overlijden kan na een overdosering met opioïden worden voorkomen als de persoon 
basiszorgen krijgt en tijdig naloxon krijgt toegediend. In afwachting van de hulpdiensten is de 
opioïdantagonist naloxon een veilig, niet-verslavend, snelwerkend, goedkoop en betrouwbaar 
antidotum. Naloxon bindt zich aan opioïdreceptoren en keert de effecten van andere opioïden 
om en blokkeert ze, waardoor hun effecten, zoals ademhalingsdepressie, snel ongedaan 
worden gemaakt. De risico's (vooral acute ontwenning) zijn altijd kleiner dan de voordelen. 
Naloxon heeft vrijwel geen effect bij mensen die geen opioïden hebben gebruikt en kent geen 
risico op misbruik of oneigenlijk gebruik.  
 
Naloxon kan intraveneus, intramusculair, subcutaan en intranasaal worden toegediend. Alle 
toedieningswijzen zijn veilig en doeltreffend. De nasale vorm is gemakkelijker en minder 
stresserend in het gebruik, maar waar het op de markt wordt gebracht, is de prijs hoger dan 
die van de injecteerbare vorm.  
 
Vanwege zijn werkzaamheid wordt naloxon al meer dan 40 jaar wereldwijd gebruikt door 
hulpverleners. Hoewel er bij de meeste overdoseringen een andere persoon aanwezig is, 
wordt het geneesmiddel echter vaak te laat toegediend. Om naloxon beter beschikbaar te 
maken bevelen internationale (VN, WGO) en Europese (EU, EMCDDA) instanties aan om 
THN-programma's te implementeren. Dergelijke programma's worden momenteel al uitgerold 
in een tiental Europese landen, de VS en Canada. Het aantal geredde levens is groter als 
naloxon op grote schaal wordt verspreid. 
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In België is naloxon echter nog niet beschikbaar voor thuisgebruik.  
 
2 Aanbevelingen 

Aangezien naloxon een veilig en levensreddend product is zonder risico op misbruik, beveelt 
de HGR aan dat het op de Belgische markt beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk is 
(financieel, geografisch en wat betreft de voorwaarden om het te verkrijgen) voor iedereen die 
het nodig zou kunnen hebben. De nasale vorm geniet de voorkeur wegens het 
gebruiksgemak, maar financiële toegankelijkheid moet een prioriteit blijven.  
 
Daartoe adviseert de HGR dat:  
 

- het wettelijk kader wordt aangepast volgens de onder "4.3 Juridische aspecten" 
beschreven 1ste piste, zodat het gebruik van naloxon wordt opgenomen in de lijst van 
activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren en die niet tot de uitoefening van de 
geneeskunst, de verpleegkunde, de kinesitherapie of een paramedisch beroep 
behoren (zie art. 23. § 1 van de wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015);  

- de Belgische autoriteiten de nodige maatregelen nemen om naloxon voor nasale 
toediening zo snel mogelijk in België beschikbaar te maken, door de bedrijven te 
stimuleren de in België vergunde geneesmiddelen (Nyxoid® en Ventizolve®) op de 
markt te brengen of, als dit niet het geval is, de geneesmiddelen actief in te kopen 
(zonder te wachten tot de bedrijven besluiten het op de markt te brengen), om ervoor 
te zorgen dat: 

o naloxon aanwezig is in voertuigen die vervoer verzorgen voor mensen die 
dringende medische zorg nodig hebben; 

o gebruiksklare naloxonkits (bij voorkeur in de vorm van een neusspray) gratis, 
zonder voorschrift (aangezien van tevoren niet bekend is aan welke patiënt de 
naloxon zal worden toegediend) en zonder verdere beperkingen worden 
verspreid, en wel als volgt:  

 
1) Distributieplaatsen 

 
Voor de verspreiding van naloxon kits, kan de klassieke logistieke 
geneesmiddelenflow via de groothandelaars en dan ziekenhuis/openbare apotheek, 
gebruikt worden voor ruime en doelgerichte (gratis) ter beschikking stelling van 
naloxon en naloxonkits in risicobeperkende diensten, laagdrempelige centra, 
zorgcentra voor drugsgebruikers, mobiele teams, ziekenhuizen, gevangenissen, 
opioïde voorschrijvers enz. 
 

2) Doelgroepen 
 

• alle mensen die een risico op overdosering lopen (zie de risicofactoren 
op blz. 4): alle gebruikers van opioïden (recreatief of voorgeschreven 
gebruik), met bijzondere aandacht voor degenen die uit detentie, een 
ziekenhuisverblijf of ontwenningsprogramma's komen;  

• naaste omgeving van gebruikers (familie, vrienden, collega's);  

• en alle beroepsbeoefenaars die in contact kunnen komen met 
druggebruikers (met inbegrip van medisch personeel in noodsituaties; 
gevangenisbewakers; politiediensten enz.). 

 
3) Opleiding 

 
Opleiding is belangrijk, maar mag geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid 
van naloxon, aangezien de voordelen van het gebruik ervan altijd opwegen tegen de 
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risico's. In tegenstelling tot de aanbevelingen van de ARMB en de KAGB beveelt de 
HGR daarom aan geen gecertificeerde opleiding te eisen om naloxon te kunnen 
gebruiken, maar wel de levering van naloxonkits te koppelen aan een gedetailleerde 
uitleg. Bij het uitdelen moet de tijd (5-10 minuten) altijd genomen worden om enkele 
kernboodschappen over te brengen:  
 

• risicofactoren voor overdosering en preventie; 

• tekenen die wijzen op een overdosis opioïden; 

• wat te doen wanneer toediening van naloxon noodzakelijk lijkt 
(hulpdiensten oproepen, toedieningswijze, eerste hulp, toezicht, 
voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen). De nadruk moet worden 
gelegd op het belang van altijd de hulpdiensten te bellen, zelfs als de 
persoon beter lijkt te worden: THN-kits zijn niet altijd voldoende (de 
werkingsduur van naloxon is korter dan die van het opiaat); 

• opslag,  vervaldatum en vernieuwing van de kit.  
 
Daartoe adviseert de HGR: 

• beroepsbeoefenaars die naloxon mogen toedienen (via initiële 
opleiding en bij- en nascholing; met inbegrip van online opleidingen) op 
te leiden in de kernboodschappen die moeten worden overgebracht 
aan de ontvangers van het materiaal (en hoe ze die moeten 
overbrengen);  

• educatief materiaal ter beschikking te stellen dat kan worden gebruikt 
of aan de gebruikers kan worden gegeven (flyers, affiches, brochures 
met pictogrammen, video’s enz.) door inspiratie te putten uit, 
bijvoorbeeld, wat in Frankrijk wordt aangereikt4. Ook het door de 
vergunninghouder verstrekt educatief materiaal kan worden gebruikt.  

 
Alle gelegenheden om in contact te komen met opioïdengebruikers en hun naaste 
omgeving (medische consulten, verstrekking van substitutiebehandeling, naaldruil, 
enz.) moeten aangegrepen worden om meer bekendheid te geven aan naloxon en die 
kernboodschappen over te brengen. Ook peers kunnen worden gebruikt om die 
boodschappen door te geven.   
  
Langere opleidingen kunnen ook beschikbaar worden gesteld (met informatie over 
noodoproepen en cardiopulmonale resuscitatie) voor mensen (opioïdengebruikers of 
hun naasten, beroepsbeoefenaars) die dat wensen (zonder dat die opleiding een 
voorwaarde is voor het verkrijgen van naloxon). 

 
De HGR beveelt ook aan drugsgerelateerde intoxicaties en sterfgevallen beter te monitoren. 
Daarvoor zou België zich kunnen laten inspireren door het DRAMES-programma (Décès en 
Relation avec l'Abus de Médicaments Et de Substances) dat in Frankrijk is opgezet 
(https://addictovigilance.fr/programmes-dobservation/drames/).  
 

 
4website https://www.naloxone.fr/ : een online opleidingssite, met onder meer video's, memofiches, kennistests, een 

aanvullende toolbox voor professionals.  

Brochures (http://www.asud.org/2017/07/02/nouvelle-brochure-sur-lod-disponible/  

Affiches (zie https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdosesoverdose-d-opioides-la-naloxone-

est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver 

Flyer (zie https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdosesoverdose-d-opioides-la-naloxone-est-

utilisable-par-tous-et-peut-sauver)  

 

https://addictovigilance.fr/programmes-dobservation/drames/
http://www.asud.org/2017/07/02/nouvelle-brochure-sur-lod-disponible/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdosesoverdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdosesoverdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdoses-overdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdoses-overdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Frieda MATTHYS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 
 
BERVOETS Chris Psychiatrie KULeuven 

CATTHOOR Kirsten Psychiatrie ZNA, Vlaamse Vereniging 
Psychiatrie 

CHRISTIAENS Thierry Huisartsgeneeskunde, 
klinische farmacologie 

UGent, BCFI 

COLE Pierre Psychiatrie CHU Tivoli 

CRUNELLE Cleo Neurowetenschappen VUB 

DOM Geert Psychiatrie UAntwerpen 

GOFFIN Tom Gezondheidsrecht UGent 

HANTSON Philippe Spoedgeneeskunde  Saint Luc, UCLouvain 

HERMANS Emmanuel Farmacologie UCLouvain 

KOECKX Sevin  Psychiatrie, farmacologie  

LAMY Dominique Huisarts, addictologie UCLouvain 

MATTHYS Frieda Psychiatrie VUB, Free Clinic 

ORBAN Thomas Huisarts Privé praktijk 

PEUSKENS Hendrik Psychiatrie UZ Leuven, UPC St Jozef, PK 
Broeders Alexianen 

TYTGAT Jan Toxicologie KULeuven 

VAN ACKER Joris Huisarts Free Clinic 

WIJGAERTS Femke Gezondheidspromotie VAD 

WINDELINCKX Tessa  Free Clinic 

ZARBO Arnaud Psychologie Centre Nadja 

 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
LECLERCQ Stéphane Psychologie FEDITO Brussel 

SAEVELS Jan Apotheker APB 

   

   
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
HUARD Katia Attaché FOD VVVL 

 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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