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Elke pil zijn profiel
Synthetische drugs hebben een eigen profiel, dat 
ontstaat tijdens het productieproces. Via chemische 
profilering zijn zaken aan elkaar te koppelen. ‘Soms is 
het verband tussen verschillende partijen zó sterk dat 
je dat gegeven als bewijs kunt gebruiken.’
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“Het doel van chemisch profilen en de profielen 
vastleggen in een internationale database, is het 
vergaren van opsporingsinformatie”, zegt Anneke 

Poortman, analytisch chemicus en hoofd van de afdeling 
Verdovende Middelen van het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI). “Bij de productie van amfetamine ontstaan altijd bij-
producten en verontreinigingen. Hoe die eruit zien, verschilt 
per productieproces, per laboratorium en per batch. Een batch 
is de hoeveelheid amfetamine die in één productiegang wordt 
gemaakt. De verontreinigingen en bijproducten zijn in het 
eindproduct terug te vinden en die informatie is de basis voor 
het chemisch profilen. De relevante informatie vormt dus 
maar een heel klein percentage van het monster dat wordt 
getest, want het gaat alleen om de stoffen die als bijproduct 
zijn ontstaan. Het chemisch profiel is de chemische samenstel-
ling op een heel laag concentratieniveau. De stoffen worden 
na analyse zichtbaar in een chromotogram, een uniek 
patroon.”
Als de medewerkers van het NFI een link vinden met een 
andere partij geven ze dat door aan het land waar de partij 
is gevonden. Een codering geeft aan waar een partij in beslag 
is genomen. De collega’s in dat land kijken of ze diezelfde 
link zien. Is dat het geval, dan wordt de informatie in beide 
landen doorgegeven aan het National Law Enforcement Focal 
Point. In Nederland is de Nationale Recherche dan aan zet.

CHAIN
Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in 
Zweden in beslag genomen monsters amfetamine met elkaar 
vergeleken om te zien of er verband te ontdekken was tussen 
verschillende zaken. Tussen 1930 en 1940 kwam amfetamine 
op de internationale markt, aanvankelijk als geneesmiddel 
tegen overgewicht en lichte depressies. In 1976 werd amfeta-
mine onder de Opiumwet gebracht. In die tijd begon de 
 illegale productie in Nederland. Een van de landen waar de 
amfetamine naartoe ging is Zweden, waar het gebruik van 
deze drug een lange geschiedenis heeft. Het is dan ook geen 
toeval dat het initiatief voor het EU-project CHAIN 

(Collaborative Harmonised Amphetamine INitiative) uit Zweden 
komt. Resultaat van het project is een internationale database 
voor amfetamine. Volgens een geharmoniseerde methode 
maken de tien deelnemende Europese landen een profiel van 
monsters amfetamine. Profielen van alle in beslag genomen 
monsters van meer dan vijfhonderd gram worden in de data-
base ingevoerd en vergeleken met eerder ingevoerde profielen, 
nationaal en internationaal. In Nederland worden de monsters 
aangeleverd door politie en douane. Voor de dagelijkse com-
municatie met het NFI en de coördinatie tussen de opspo-
ringsdiensten, nationaal en internationaal, zorgt het 
Expertisecentrum Synthetische Drugs en Precursoren van de 
Nationale Recherche, onderdeel van het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD).

Bewijs
Noud de Bruin is adviseur drugsexpertise en -beleid en van-
uit de Dienst IPOL van het KLPD geplaatst bij het 
Expertisecentrum Synthetische Drugs en Precursoren. Hij 
houdt zich al sinds 1973 met drugs bezig. “Wij nemen con-
tact op met onze collega’s in de plaats waarmee de link is 
gevonden, in binnen- of buitenland en we wisselen informatie 
uit”, zegt hij. “De link is onderdeel van het totale pakket aan 
intelligence rond zulke zaken. Het gaat erom dat je dat bij 
elkaar brengt, analyseert en veredelt. Europol is in dit verband 
ook een belangrijke partner.”
Soms is het verband tussen verschillende partijen amfetamine 
zo sterk dat van een strong link wordt gesproken. Anneke 
Poortman: “Strong link is een eenduidig begrip dat binnen 
CHAIN is gedefinieerd. Het betekent dat de monsters vrij-
wel zeker afkomstig zijn uit dezelfde batch. Het verband tus-
sen verschillende partijen is dan zó sterk dat je dat gegeven 
als bewijs kunt gebruiken. Op dit moment loopt er een 
strafzaak waar zo’n strong link aanwezig is en het resultaat van 
het chemisch onderzoek rechtstreeks als bewijs dient. Maar 
meestal is de link niet zo sterk en moet de politie doorre-

n  Chemisch profilen: 
 chromatografie

Om het chemisch profiel van amfetamine te bepalen, wordt 
een monster geïnjecteerd in een machine. De machine 
 transporteert de stof door een kolom met detectoren die de 
afzonderlijke bestanddelen van het monster een voor een 
opsporen. De stoffen worden zichtbaar gemaakt in een 
 chromatogram, een tweedimensionale weergave van het 
detectorsignaal uitgezet tegen de tijd. Er ontstaat een piek 
op het tijdstip waarop de stof langs de detector komt. Het 
gaat om de bijproducten, die maar een klein percentage van 
de totale stof uitmaken.

n  Productieproces 
 amfetamine

De belangrijkste methode om amfetamine te produceren is 
de zogenaamde Leuckart-methode. Deze wordt in belangrijke 
productielanden zoals Nederland, België en Polen gebruikt. 
Bij deze productiemethode wordt de grondstof voor amfetami-
ne, benzylmethylketon (BMK), samen met formamide ver-
warmd met toevoeging van mierenzuur. Hieruit ontstaat het 
tussenproduct formylamfetamine. Dit wordt verwarmd met 
zoutzuur. Na nog wat stappen, waaronder een zuivering, ont-
staat een olieachtige vloeistof, amfetaminebase genoemd. 
Deze wordt omgezet in kristallen, waarvan poeder wordt 
gemaakt. Meestal wordt amfetamine in poedervorm verhan-
deld, maar ook tabletten komen voor.

Blauw – Opsporing 23 mei 2009 – nummer 11 17



>>

n Drugs

chercheren naar het mogelijke verband.” De Bruin: 
“Binnenkort komt nog een Nederlandse zaak voor de rechter 
waar de link tussen een Nederlandse in beslag genomen partij 
drugs en een Engelse partij als bewijs wordt ingebracht. Maar 
zoiets is tot nog toe uitzondering. In het algemeen is een 
chemisch profiel een van de intelligence tools in een zaak. Een 
chemisch profiel is niet zo krachtig als een DNA-profiel: het 
wijst nooit zo zeker naar een batch of laboratorium als DNA 
naar een persoon wijst. Je hebt meer informatie nodig.”

Resultaten
CHAIN ging in 2006 van start als project en is inmiddels 
geïmplementeerd. De database bevat duizenden monsters van 
de tien deelnemende landen. Poortman: “We hebben iedere 
week wel een aantal hits, al dan niet binnen Nederland. Wij 
vinden vooral verbanden met Engeland en met Zweden. Dat 
zegt iets over de productielijnen en handelsstromen.”
Het KLPD, de Dienst IPOL in samenwerking met de 
Nationale Recherche, heeft medio maart bij de Europese 
Commissie een aanvraag ingediend voor een project om de 
CHAIN-database uit te breiden, het project European Drugs 
Profiling System (EDPS) (zie kader). De Bruin: “Het project 
past in de Europese Drugsstrategie 2005 – 2012. In het bijbe-
horende actieplan staat dat er in 2012 een Europees drugspro-
filingsysteem moet zijn. Dat besluit heeft de Europese 
Commissie genomen op basis van de resultaten uit het 

CHAIN-project. Die resultaten zijn op strategisch niveau 
onder meer het zichtbaar maken van distributiepatronen en 
het herkennen van nieuwe productiemethodes en nieuwe 
grondstoffen. Op operationeel niveau gaat het erom dat dui-
zenden monsters in de database zijn opgenomen, dat er onge-
veer 550 links zijn geïdentificeerd, nationaal en internationaal, 
en dat bij ongeveer 31 van die links een verband bestond met 
de opsporingsonderzoeken naar zware georganiseerde crimi-
naliteit in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.”

Boeven vangen
Een evaluatie of een onafhankelijk onderzoek naar de resulta-
ten van chemisch profilen heeft tot dusver niet plaatsgevon-
den. De Bruin: “Chemische profiling liep tot nu toe via pro-
jecten, geïnitieerd door forensische instituten, ondersteund 
door politie en justitie en gefinancierd door de Europese 
Unie. De projecten werden afgesloten middels rapportages, 
dat was voor de Europese Commissie genoeg. Het meten van 
concrete resultaten is moeilijk, omdat chemisch profilen een 
van de intelligence tools is en gevonden links meestal niet direct 
als bewijs te gebruiken zijn. Overigens staat de wetenschap 
niet stil en worden de links steeds beter gedefinieerd. Bij ieder 
nieuw instrument of nieuwe techniek moet je je afvragen: 
kun je er boeven mee vangen? Ik ben ervan overtuigd dat 
chemisch profilen een bijdrage levert aan verbetering van de 
opsporing en vervolging. Internationale criminele samenwer-
kingsverbanden worden in kaart gebracht en dat zal in de 
toekomst nog meer het geval zijn. In 
het project EDPS zal een wetenschap-

n Tactische informatie
“Laatst werd ergens in Nederland een partij van 64 kilo 
amfetamine in beslag genomen, en 465.000 xtc-pillen met 
een logo met een dollar-teken erin”, vertelt Willem van 
Leerdam, informatierechercheur bij de Nationale Recherche. 
“Via het NFI hoorden we dat er een CHAIN-link was met een 
partij van 71 kilo in beslag genomen amfetamine in Engeland. 
En daar waren óók vierhonderdduizend xtc-pillen aangetroffen 
met datzelfde logo. Bovendien bleken er in Zweden en 
Oostenrijk links te zijn. Via de CHAIN-link ga je verbanden 
 leggen tussen verschillende onderzoeken en dan vind je soms 
nog andere overeenkomsten, zoals in dit geval gebeurde. 
Zo krijg je meer technisch bewijs in handen en kom je de 
 criminele organisatie dichter op het spoor.”
Maarten van Buul van de Nationale Recherche voegt daaraan 
toe: “De CHAIN-link laat de raakvlakken van verschillende 
onderzoeken zien. Via het Openbaar Ministerie wordt informa-
tie van de betreffende rechercheteams uitgewisseld en ver-
volgens kunnen zij gecoördineerd verder werken, nationaal of 
internationaal.”
Van Leerdam: “Ander voorbeeld: een partij amfetamine bleek 
een strong link te hebben met een partij amfetamine die in 
Rotterdam klaarlag voor verzending naar het buitenland. Het 
verweer van de organisatie dat men maar één keer in de fout 
is gegaan, gaat onderuit als je meer partijen uit datzelfde labo-
ratorium hebt. Je krijgt afzetlijnen en export in beeld. Tactische 
informatie, die je direct in je onderzoek kunt gebruiken.”

n  European Drugs Profiling 
System (EDPS)

EDPS is een project gesubsidieerd door de Europese Unie. 
De looptijd is drie jaar en er is 3,2 miljoen euro mee 
gemoeid. Het KLPD heeft half maart een aanvraag ingediend 
en verwacht voor 1 september te horen of deze wordt geho-
noreerd. In het project werkt een consortium van zeventien 
internationale partners samen, waaronder nationale politie-
diensten en forensische instituten in zeven landen, de 
Universiteit van Lausanne, het Joint Research Centre in 
Ispra, het Centre of Chemistry of Western Australia, en 
Europol. Voor Nederland zijn dat het NFI en IPOL/ Nationale 
Recherche.
Het project heeft de volgende pijlers:
  het continueren van het profilen van amfetamine (zoals 

gestart onder het CHAIN-project);
  een start maken van het profilen van xtc;
  een haalbaarheidsstudie naar het profilen van heroïne;
  idem naar cocaïne.
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pelijk onderzoeker deel uitmaken van het projectbureau. Zijn 
rol is die van luis in de pels, degene die kritische vragen stelt en 
wishfull thinking voorkomt. In het verleden hebben we kansen 
laten liggen. Aan sommige gevonden links is onvoldoende fol-
low-up gegeven omdat we er organisatorisch niet op waren 
ingesteld. Dat moet nu anders. Wie niet zoekt, zal ook niet vin-
den. Bij een gevonden internationale link moeten beide landen 
er energie in steken en informatie met elkaar uitwisselen. Ook 
heeft Europol een belangrijke rol om de multilaterale onder-
zoeken waarin links zijn aangetroffen nader te analyseren.”

Volgende stap
Anneke Poortman: “Het systeem van de database blijft in ont-
wikkeling. De volgende stap is xtc, daarnaast komt er een haal-
baarheidsstudie naar het profilen van niet-synthetische drugs als 
heroïne en cocaïne. Het is niet de bedoeling dat wij vanuit de 
forensische wetenschap iets gaan doen waar vanuit de opsporing 
geen vraag naar is. In de drugsstrategie van de Europese Unie 
staat dat het toekomstige Europese drugsprofilingssyteem law 
enforcement driven moet zijn, dus gebaseerd op een vraag vanuit 
de opsporing. Daarom is het van belang dat de aanvraag voor 
EDPS van de politie komt. Voor xtc hebben wij hier al een 
Nederlandse database. Zo hebben we een verband gevonden 
tussen een partij van vijftien miljoen xtc-tabletten uit Australië 
en een Nederlandse productielocatie. Er waren overeenkomsten 
in uiterlijk, chemische samenstelling en chemisch profiel. ”
Het werkterrein van het NFI strekt zich wat betreft chemisch 

profilen breder uit dan de CHAIN-database. Op dit moment 
loopt een research- en development project naar de analyse 
van benzylmethylketon (BMK), de belangrijkste grondstof 
voor amfetamine, via isotoop ratio massaspectometrie. 
Poortman: “Met deze techniek richten we ons op het hele 
molecuul BMK. Onderzoek daarnaar levert belangrijke infor-
matie op over de productiemethode en de productiebatch van 
de partij amfetamine. Het is een fantastische aanvulling op het 
bijproductenpatroon. De combinatie van technieken levert 
extra informatie op. De verschillende types BMK geven aan-
wijzingen over de herkomst van de BMK. Met zulke infor-
matie is de Nationale Recherche in samenwerking met 
Europol een BMK-fabriek in Rusland op het spoor gekomen, 
van waaruit BMK onder andere naar Nederland kwam.”
De BMK-database wordt binnen het NFI opgezet. Via rechts-
hulpverzoeken onderzoekt het NFI ook monsters uit andere 
landen. n

redactie.blauw@politieacademie.nl

Voor meer informatie:

Noud de Bruin, KLPD, 040 - 2916000 of  

noud.de.bruin@klpd.politie.nl

PKN > Drugs > Drugscriminaliteit > 

Productiemethoden synthetische drugs herkennen

PKN > Drugs > Drugscriminaliteit > Productieplaatsen 

synthetische drugs ontmantelen
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