
2C-B
•   Pillen (vaak kleiner dan XTC)
•   Poeder

•   Slikken 
•   Snuiven (zelden)

•   Stimulerend
•   Verandering in zintuigelijke waarneming
•   Stemmingsverandering
•   Verandering in denkprocessen
•   Verandering in ervaring van ruimte en tijd
•   Synesthesie (horen van kleuren en zien
     van geluid)
•   Voelbaar na 30 minuten (slikken)
•   Werkingsduur: 5 tot 6 uur. Sterkste piek tussen
     1,5 en 3 uur

Urine: 
vermoedelijk 1-3 dagen. Er is 
weinig onderzoek naar gedaan

Korte termijn: 
•   Moeilijke ervaring (bad trip: angst, onlogische 
     gedachten, verward gedrag)

Lange termijn: 
•   Flashbacks & Hallucinogen Persistent Percpetion 
     Disorder (HPPD; zeldzaam)
•   Psychose bij personen met een kwetsbaarheid

•   Geen geestelijke en 
     lichamelijke verslaving 
•   Sterke tolerantie die enkele 
     dagen aanhoudt

•   Er is bijzonder weinig onderzoek
     gedaan naar 2C-B, ondanks dat 
     het al sinds de jaren ’90 op de markt 
     is en het meest gebruikte illegale 
     tripmiddel is
•   Er komen relatief weinig 2C-B 
     incidenten voor

4F-A
(4F, 4-FMP, 4-Fluoramfetamine)

•   Pillen (verschillende vormen, 
     kleuren en logo’s)
•   Poeder (wit)
•   Capsules

•   Slikken •   Ontremmend en stimulerend
•   Ontspannen euforisch gevoel (minder intens 
     dan bij XTC)
•   Gevoel van verbondenheid
•   E� ect voelbaar na 20 tot 60 minuten
•   Werkingsduur: 5 tot 8 uur (na-e� ecten kunnen 
     langer aanhouden)

Urine: 
waarschijnlijk 2-4 dagen

Korte termijn: 
•   Oververhitting
•   Extreme hoofdpijn
•   Hart- en vaatproblemen (beroerte)

Lange termijn: 
•   Hartproblemen
•   Mogelijk hersenschade

•   Geringe kans op geestelijke 
     a� ankelijkheid
•   Geen lichamelijke 
     a� ankelijkheid

•   4-FA heeft bij sommige mensen een 
     extreem e� ect op de bloedvaten 
     of de bloeddruk. Dit heeft 
     extreme hoofdpijn tot gevolg en 
     in extreme gevallen heeft dit tot   
     een hersenbloedingen geleid 
•   Sinds het verbod op 4-FA wordt er 
     zeer regelmatig 4-FMA 
     aangetro� en in 4-FA pillen. Van 
     deze stof is nog minder bekend dan  
     van 4-FA

ALCOHOL
(Drank, Borrel)

Puur: kleurloze vloeistof met 
karakteristieke geur

Verkoopwijze: 
•   Bier
•   Wijn
•   Mixdrank
•   Sterk

•   Drinken, eten (bonbons, 
     taart, etc.)

•   Bij kleine hoeveelheden (1 a 2 standaardglazen) 
     ontremmend en ontspannend
•   Bij grotere hoeveelheden: verdovend, controle 
     verlies (agressie)
•   E� ect is merkbaar na enkele minuten
•   Werkingsduur: 1-1,5 uur per standaardglas

A� ankelijk van gedronken 
hoeveelheid (1-1,5 uur per 
standaard glas). Wordt getest 
door adem- en bloedtesten. 
Nauwelijks aantoonbaar in urine

Korte termijn: 
•   Afname reactievermogen
•   Agressie
•   Zelfoverschatting
•   Black-out (tijdelijk geheugenverlies)
•   Alcoholvergiftiging

Lange termijn: 
•   Schade aan lever, hersenen, hart en maag
•   Kanker

•   Geestelijke a� ankelijkheid 
     bij sociaal drinken 
     (gewoontevorming)
•   Kans op lichamelijke 
     a� ankelijkheid met 
     onthoudingsverschijnselen
•   Sterke tolerantie

•   Extra risico in combinatie met 
     andere drugs
•   Verkoop en bezit onder de 18 jaar 
     is stra£ aar

AMFETAMINE
(Speed, Pep)

METH-
AMFETAMINE

(Meth, Tina, Crystal meth, Ice, T, Yaba)

Amfetamine: wit poeder, pasta 
(nat poeder), capsules, pillen

Methamfetamine: wit poeder of 
kristallen, pillen

Verkoopwijze: 
poeder in een dichtgevouwen 
envelopje (sealtje, ponypack)

•   Snuiven
•   Slikken (poeder in 
     vloeitje: bommetje)
•   Spuiten (zelden voor 
     amfetamine, komt 
     wat vaker voor bij  
     methamfetamine)
•   Roken 
     (methamfetamine)
•   Anaal 
     (methamfetamine: 
     slammen of booty 
     bumpen)

•   Stimulerend
•   Onderdrukking van slaap en vermoeidheid
•   Euforie
•   Zelfvertrouwen
•   Seksueel stimulerend (methamfetamine)
•   E� ect voelbaar na 15 tot 30 minuten
•   Werkingsduur: amfetamine 5 tot 8 uur (na-
     e� ecten kunnen nog langer duren).
     Methamfetamine 8-12 uur (na-e� ecten 
     kunnen nog langer duren)

Urine: 
1-3 dagen (bij intens gebruik 
langer)

Korte termijn: 
•   Angst, achterdocht, wanen, agressie, psychose
•   Hartproblemen
•   Oververhitting
•   Epileptische aanval
•   Opwindingsdelier

Lange termijn: 
•   Hart- en vaatproblemen
•   Psychose
•   Uitputting van het lichaam
•   Depressie en achterdocht
•   Gebitsschade
•   Hersenschade

•   Kans op geestelijke 
     a� ankelijkheid
•   Geen lichamelijke 
     a� ankelijkheid
•   Redelijk sterke tolerantie

•   Speed is vaak vermengd met cafeïne
•   Methamfetamine komt vooral in de 
     gay seksscene voor
•   De kater van methamfetamine is 
     berucht, vooral na roken of 
     injecteren

CANNABIS 
(Hasj en Wiet, Marijuana, Stu� )

Belangrijkste sto� en: THC en CBD

Hasj: bruine, kruimelige of 
kleverige plak

Wiet: bruin/groene gedroogde 
bloemtoppen

Verkoopwijze: 
•   In plastic zakje 
•   Voorgerolde joint

•   Roken (blowen) in 
     sigaret (stickie, joint), 
     meestal vermengd met   
     tabak of in (water)pijp
•   Eten (zoals cake waarin 
     hasj/wiet verwerkt is, 
     de zogeheten 
     spacecake)
•   Drinken (thee)
•   Inhaleren via een  
     vaporizer

•   Ontspannend
•   Versterkt gevoelens en stemming
•   Maakt loom (zogeheten stoned zijn)
•   Kleuren en muziek worden intenser         
     waargenomen
•   E� ect voelbaar na enkele minuten
•   Werkingsduur: 3 tot 4 uur

Urine: 
1 tot 4 dagen bij incidenteel 
gebruik; tot 4 weken bij intensief 
gebruik

Korte termijn: 
•   Verminderd concentratie- en reactievermogen
•   Kans op ‘bad trip’ (bij eten door onverwacht sterk 
     e� ect)
•   Misselijkheid

Lange termijn: 
•   Schade aan luchtwegen (door tabak in joint)
•   Negatieve, psychische gevolgen voor mensen die 
     daar kwetsbaar voor zijn

•   Kans op geestelijke 
     a� ankelijkheid
•   Lichamelijke a� ankelijkheid 
     is gering, maar kan zich uiten 
     in onthoudingsverschijnselen
•   Matige tolerantie

•   Bij gecombineerd gebruik met 
     alcohol wordt de werking van beide 
     middelen versterkt
•   Medicinale wiet is aª omstig uit 
     legale, op kwaliteit gecontroleerde 
     kweek en is op recept verkrijgbaar

COCAÏNE 
(Sos, Coke, Crack, Wit, Basecoke)

Cocaïne: wit, kristalachtig poeder 
of brokjes
Basecoke: witte of gele brokjes

Verkoopwijze:
•   Cocaïne: in een 
     dichtgevouwen envelopje 
     (sealtje, ponypack)
•   Basecoke: in klein bolletje 
     met plastic eromheen

•   Snuiven (komt meest 
     voor)
•   Spuiten (zelden)
•   Roken in sigaret (plo« e)
•   Basen: basecoke in 
     een pijpje

•   Stimulerend
•   Zelfverzekerd (ego), opgewekt en energiek 
     gevoel
•   Minder moeheid en honger
•   Snuiven: na paar minuten voelbaar en duurt 
     30-60 minuten
•   Spuiten: direct voelbaar en duurt ±10 minuten
•   Roken: direct voelbaar en duurt paar minuten

Urine:
 1-4 dagen bij incidenteel gebruik; 
tot 8 dagen bij intensief gebruik

Korte termijn: 
•   Hartaanval
•   Opwindingsdelier

Lange termijn: 
•   Hart- en vaatproblemen
•   Psychose
•   Uitputting van het lichaam
•   Depressie en achterdocht
•   Verandering persoonlijkheid

•   Geestelijke a� ankelijkheid 
     mogelijk. Grotere kans bij 
     basen en spuiten dan bij 
     snuiven
•   Geen lichamelijke 
     a� ankelijkheid
•   Matige tolerantie

•   Chemisch bewerkte cocaïne is 
     rookbaar en heet basecoke of crack. 
•   Basecoke is sterker dan snuifcoke en 
     is sterk verslavend
•   Sterk ontremmend in combinatie 
     met alcohol
•   Cocaïne is soms versneden met 
     middelen als levamisol, fenacetine 
     of lidocaïne

GHB, GBL 
(G, G-tje, Gerard)

Kleur- en geurloze vloeistof met 
sterk zoute smaak

Verkoopwijze: 
•   Vloeistof in plastic buisjes, 
     fl acons of fl esjes
•   Poeder (zeldzaam)

•   Drinken •   Verdovend
•   Euforisch
•   Ontspannend
•   Ontremmend
•   Seksueel stimulerend
•   Voelbaar na 15-30 minuten
•   Werkingsduur: 3 uur

Urine: 
30 minuten tot 12 uur. Sterk 
a� ankelijk van de genomen 
hoeveelheid

Korte termijn: 
•   Outgaan
•   Ademhalingsdepressie
•   Misselijkheid
•   Duizeligheid
•   Black-out (tijdelijk geheugenverlies)
•   Beschadiging slokdarm (bij niet pH-neutrale GHB 
     of GBL)

Lange termijn:
•   Hersenschade bij regelmatig outgaan

•   Geestelijke en lichamelijke 
     a� ankelijkheid kunnen 
     relatief snel ontstaan bij 
     regelmatig gebruik
•   Ontwenningsverschijnselen 
     kunnen levensbedreigend zijn
•   Sterke tolerantie

•   Wordt ook medisch nog gebruik 
     voor narcolepsie (Xyrem)
•   GBL wordt in lichaam omgezet 
     in GHB
•   De dosering komt nauw en is snel 
     te hoog
•   Verhoogd risico in combinatie 
     met andere downers (alcohol, 
     benzodiazepinen). Versterkt het 
     verdovend e� ect 
•   Vloeibare GBL is dubbel zo sterk 
     als GHB

HEROÏNE 
(Bruin)

•   Bruin-wit poeder (wit is 
     zeldzaam)
•   Geel-bruine brokjes

Verkoopwijze: 
•   In zakje als poeder
•   In bolletje (dichtgesmolten 
     plastic folie)

•   Chinezen: poeder wordt 
     op aluminiumfolie 
     verhit. Vrijkomende 
     dampen worden door 
     een kokertje opgezogen.
•   Snuiven
•   Roken
•   Spuiten (komt niet 
     vaak voor)

•   Verdovend
•   Vermindering van angst en negatieve 
     gevoelens
•   Snel en sterk optredende euforie, vooral bij 
     spuiten (fl ash)
•   E� ect voelbaar na paar minuten
•   Werkingsduur: 3 tot 7 uur a� ankelijk van wijze  
     van gebruik

Urine: 
1-5 dagen

Korte termijn: 
•   Overdosis (ademhalingsdepressie)
•   Infectieziekten zoals hepatitis B en C en hiv/aids

Lange termijn: 
•   Ondervoeding en verwaarlozing
•   Depressie

•   Geestelijke en lichamelijke 
     a� ankelijkheid kunnen vrij 
     snel ontstaan bij regelmatig 
     gebruik. De lichamelijke 
     a� ankelijkheid is groter bij 
     spuiten dan chinezen (roken)
•   Ontwenningsverschijnselen 
     kunnen heftig zijn
•   Sterke tolerantie

•   Er komen weinig nieuwe (jonge) 
     gebruikers bij

KETAMINE 
(K, Ket, Keta, Special k)

Poeder, kleine staa« es of bolletjes, 
soms vloeibaar

Verkoopwijze: 
Poeder in een dichtgevouwen 
envelopje (sealtje, ponypack)
vloeistof in glazen fl esje uit 
apotheek

•   Snuiven 
•   Spuiten (zelden)

•   Dromerige roes
•   Dissociatie (scheiding lichaam en geest)
•   Verdovend
•   Snuiven: e� ect is na 5 minuten voelbaar en 
    duurt 1-2 uur
•   Spuiten: e� ect is na 1 tot 5 minuten voelbaar 
     en duurt 30 tot 45 minuten

Urine: 
2-4 dagen

Korte termijn: 
•   Vallen
•   Moeilijke ervaring (bad trip: angst, onlogische 
     gedachten, verward gedrag)
•   Bij te hoge dosering: bewusteloosheid

Lange termijn: 
•   Geheugenproblemen
•   Urinewegproblemen (k-kramp)

•   Kans op geestelijke 
     a� ankelijkheid
•   Lichamelijke a� ankelijkheid 
     is klein, aª ickverschijnselen 
     zijn mild
•   Sterke tolerantie

•   Valt onder de Geneesmiddelenwet 
     en niet onder de Opiumwet
•   Staat op lijst essentiële 
     geneesmiddelen van de WHO
•   K-hole: zeer sterke ervaring waarbij 
     men zich niet meer kan bewegen en 
     niet bewust is van de realiteit

LACHGAS 
(Ballonnetje, N2o)

Kleur- en geurloos gas

Verkoopwijze: 
•   Ballonnen
•   Gaspatronen
•   Gascilinders

•   Inhaleren, meestal via 
     een ballon

•   Dromerige roes
•   Verdovend
•   Bewustzijnsveranderend
•   Lachbuien
•   Visuele en auditieve vervorming
•   Zorgt voor korte hevige roes
•   Voelbaar na 15 seconden
•   Werkingsduur: paar minuten

Wordt binnen één uur na gebruik 
weer uitgescheiden. Is praktisch 
niet aantoonbaar in bloed of urine

Korte termijn: 
•   Hoofdpijn
•   Duizeligheid
•   Vallen
•   Bevriezingswonden door contact spuit/cilinder 
     met huid

Lange termijn: 
•   Neurologische stoornissen door tekort aan vitamine 
     B12 (dwarslaesie-achtige verschijnselen) bij extreem 
     gebruik

•   Geestelijke a� ankelijkheid is 
     mogelijk. Dit uit zich vooral in 
     bingegebruik
•   Geen lichamelijke  
     a� ankelijkheid
•   Geen tolerantie

•   Bij rechtstreekse inname uit  
     gaspatroon of cilinder kunnen 
     luchtwegen en mond bevriezen
•   N2O wordt toegepast in het 
     ziekenhuis (pijnstiller), de horeca 
     (drijfgas voor slagroom) en 
     race-industrie (brandstof)
•   Lachgas wordt vaak (incorrect) niet 
     gezien als drug door gebruikers
•   Kans op hersenschade is bij zeer 
     beperkt gebruik (max. 10 ballonnen 
     per maand)  

LSD 
(Acid)

Reuk-, kleur- en smaakloze 
vloeistof

Verkoopwijze: 
•   Papertrip (klein vierkant 
     stuk karton van 1x1 cm; vaak 
     met plaatje)
•   Vloeistof (in klein 
     druppelfl esje)
•   Microdot (heel klein pilletje)

•   Slikken of tijdje onder de 
     tong houden

•   Verandering in zintuigelijke waarneming
•   Stemmingsverandering
•   Verandering in denkprocessen
•   Verandering in ervaring van ruimte en tijd
•   Synesthesie (horen van kleuren en zien van 
     geluid)
•   Voelbaar na 30 minuten
•   Werkingsduur: tot 12 uur. Sterkste piek tussen 
     2 en 6 uur

Urine: 
2-3 dagen

Korte termijn: 
•   Moeilijke ervaring (bad trip: angst, onlogische 
     gedachten, verward gedrag)
 
Lange termijn: 
•   Flashbacks & Hallucinogen Persistent Percpetion 
     Disorder (HPPD; zeldzaam)
•   Psychose bij personen met een kwetsbaarheid

•   Geen geestelijke en 
     lichamelijke verslaving 
•   Sterke tolerantie die enkele 
     dagen aanhoudt

•   LSD is erg potent. Doseringen 
     worden gemeten in microgram

PADDO’S EN 
TRUFFELS 

(Magic mushrooms, Magic tru²  es, 
Philosopher’s stones, Sclerotia)

•   Paddenstoel: gedroogd 
     of vers
•   Tru� el: kleine bruine of 
     zwarte knolletjes, soms met 
     wit laagje

Verkoopwijze: 
tru� els in bakjes, paddenstoelen 
in zakjes

•   Eten of als thee 
     gedronken

•   Verandering in zintuigelijke waarneming
•   Stemmingsverandering
•   Verandering in denkprocessen
•   Verandering in ervaring van ruimte en tijd
•   Synesthesie (horen van kleuren en zien van 
     geluid)
•   Voelbaar na 30 minuten
•   Werkingsduur: tot 6 uur. Sterkste piek tussen 
     1,5 en 3 uur

Urine: 
1-3 dagen

Korte termijn: 
•   Moeilijke ervaring (bad trip: angst, onlogische 
     gedachten, verward gedrag)

Lange termijn: 
•   Flashbacks & Hallucinogen Persistent Percpetion 
     Disorder (HPPD; zeldzaam)
•   Psychose bij personen met een kwetsbaarheid

•   Geen geestelijke en 
     lichamelijke verslaving 
•   Sterke tolerantie die enkele 
    dagen aanhoudt

•   Paddo’s en tru� els bevatten 
     dezelfde actieve sto� en: psilocine
     en psilocybine
•   Paddo’s zijn verboden, maar tru� els 
     zijn legaal en worden in smartshops 
     verkocht

XTC, MDMA 
(X, Pillen, Ecstasy, E, M, Molly (USA))

•   Pillen (verschillende vormen, 
     kleuren en logo’s)
•   Wit tot bruin kristalachtige 
     korrels of poeder (MDMA)
•   Capsules

•   Slikken (gebruikers 
     doseren meestal in 
     kwartjes of hal« es)

•   Behoefte aan contact, praten en 
     verbondenheid
•   Versterkt inlevingsvermogen
•   Ontremmend en stimulerend
•   Geeft zorgeloos, ontspannen euforisch gevoel
•   Kleuren en muziek worden intenser 
     waargenomen
•   E� ect voelbaar na 20 tot 60 minuten
•   Werkingsduur: 4 tot 6 uur

Urine:
2-3 dagen

Korte termijn: 
•   Oververhitting (serotoninesyndroom)
•   Watervergiftiging (tot 24 uur na gebruik)
•   Hartproblemen
•   Epileptische aanval 
•   Opwindingsdelier

Lange termijn: 
•   Hersenschade
•   Verslechterd geheugen
•   Mogelijk depressie

•   Geringe kans op geestelijke 
     a� ankelijkheid
•   Geen lichamelijke 
     a� ankelijkheid
•   Tolerantie, voor het euforische 
     e� ect. Na veel of vaak 
     gebruiken neemt de ‘magie’ af

•   De kater een paar dagen na gebruik 
     bij MDMA is berucht (dinsdagdip)
•   In combinatie met andere 
     stimulerende middelen sneller kans            
     op oververhitting

NAAM UITERLIJK GEBRUIKSWIJZE EFFECTEN EN WERKINGSDUUR AANTOONBAARHEID* RISICO’S VERSLAVING* BIJZONDERHEDEN

DRUGSOVERZICHT

*AANVULLENDE INFORMATIE BIJ KOLOMMEN 
AANTOONBAARHEID: de termijn van aantoonbaarheid hangt af van de frequentie en hoeveelheid van gebruik. 
VERSLAVINGSRISICO: naast persoonlijke eigenschappen en omstandigheden van de gebruiker wordt a� ankelijkheid bepaald door de 
eigenschappen van het middel, de mate en wijze van gebruik. 
TOLERANTIE: voor sommige sto� en bouwt het lichaam tolerantie op. Dit kan op verschillende manieren. Receptoren kunnen bijvoorbeeld 
minder gevoelig worden of de dichtheid van het aantal receptoren kan afnemen. Ook kan het zijn dat het lichaam de stof sneller a£ reekt en 
uitscheidt. 

Jellinek is al ruim honderd jaar dé expert op het gebied van middelengebruik en verslaving. Iedereen met een (hulp)vraag op dit gebied 
kan op ons rekenen: mensen die informatie, persoonlijk advies of behandeling nodig hebben, hun naasten en professionals. Jellinek is 
sterk in preventie en in wetenschappelijk bewezen behandeling. Van online zel� ulp en kortdurende specialistische behandeling tot 
detoxifi catie en topklinische zorg voor mensen met ernstige en complexe verslavingsproblematiek. Voor álle vormen van verslaving. 
Onze hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet.

Jellinek Advieslijn 088-505 1220, voor al je vragen over alcohol en andere drugs, gokken en gamen.
Voor meer informatie kijk op jellinek.nl
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