Drugsoverzicht
NAAM

UITERLIJK

WIJZE VAN GEBRUIK

EFFECT EN WERKINGSDUUR*

AANTOONBAAR*

RISICO’S

ALCOHOL

Kleur-, geur- en smaakloze vloeistof

Drinken

Verdovend:
• Ontremmend en ontspannend

Adem of bloedanalyse:
Tot aantal uren na
gebruik

Korte termijn:
• Afname reactievermogen
• Alcoholvergiftiging
• Black-out

DRANK, BORREL

COCAÏNE
COKE, CRACK, WIT,
SOS, SNOW

GHB

DOPJE, G, BUISJE

Verkoopwijze:
• Wijn
• Bier
• Sterke drank
• Mixdrank

Snuifcoke: wit kristalachtig poeder
Basecoke: witte of gele brokjes
Verkoopwijze:
• Snuifcoke: in dichtgevouwen envelopje
• Basecoke: in klein bolletje
(dichtgesmolten plasticfolie)

Kleur- en geurloze vloeistof
met een zoute smaak

Effect merkbaar:
• Na enkele minuten en duurt 1 á 1,5 uur
per standaardglas

Urinetest EtG:
72 tot 80 uur
Bloedanalyse CDT:
Tot 6 weken

• Snuiven van cocaïne
(meest gebruikte vorm)
• Spuiten van cocaïne
(komt niet vaak voor)
• Roken van cocaïne in
sigaret (plofje)
• Basen: roken van
basecoke in pijp

Stimulerend:
• Zelfverzekerd en energiek

•
•

Verdovend:
• Ontremmend en ontspannend

Verkoopwijze:
• Als vloeistof
• Als poeder (zeldzaam)

Drinken
Poeder wordt eerst
opgelost in een drankje

Effect merkbaar:
• Snuiven: effect na enkele minuten en
duurt ongeveer 30 min
• Spuiten en roken: direct effect en duurt
enkele minuten

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

WETGEVING*

WIST JE DAT?

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

Drank en Horecawet;
verkoop vanaf 18 jaar

Elk standaardglas
evenveel alcohol bevat?

Lange termijn:
• Achterdocht
• Uitputting
• Verslaving

Opiumwet, lijst 1

Cola vroeger cocaïne
bevatte?

Lange termijn:
• Slapeloosheid
• Irritatie en beschadiging
slokdarm
• Hersenschade door vaak
‘out’ gaan
• Verslaving

Opiumwet, lijst 1

GHB tot 1990
werd gebruikt als
narcosemiddel?

Lange termijn:
• Schade aan luchtwegen
en gebit
• Belemmering
persoonlijke ontwikkeling
• Verslaving

Opiumwet, lijst 2

De rook uit een waterpijp
nauwelijks schoner is dan
de rook uit een joint?

Lange termijn:
• Ondervoeding en
verwaarlozing
• Niet merken dat je ziek of
zwanger bent
• Verslaving

Opiumwet, lijst 1

De meeste heroïnegebruikers hun heroïne
niet spuiten maar
chinezen?

Lange termijn:
• Blaas- en nierproblemen
• Geheugenproblemen
• Verslaving

Geneesmiddelenwet

Ketamine in ziekenhuizen
kan worden gebruikt bij
langdurige chronische
pijn?

Lange termijn:
• Neurologische schade
door gebrek aan
vitamine B12
• Verslaving

Warenwet.
In de loop van
2022: lijst 2 van de
Opiumwet

Lachgas al in de tweede
helft van de achttiende
eeuw recreatief werd
gebruikt?

Lange termijn:
• HPPD en/of DPS*
• Psychose

Opiumwet, lijst 1

Mensen LSD soms
microdoseren ter
bevordering van hun
mentale staat?

Lange termijn:
• Tandvleesontsteking
(parodontitis)
• Hart- en vaatziektes
• Kanker in mond keel of
longen
• Verslaving

Tabaks- en
rookwarenwet

Sommige planten
nicotine gebruiken als gif
tegen insecten?

Lange termijn:
• HPPD en/of DPS*
• Psychose

Paddo’s: Opiumwet,
lijst 2
Truffels: Warenwet

Paddo’s verboden zijn,
maar truffels niet?

Lange termijn:
• Achterdocht
• Uitputting
• Verslaving

Opiumwet, lijst 1

Amfetamine vroeger
door artsen werd
voorgeschreven tegen
neerslachtigheid en
obesitas?

Sterke tolerantie

Korte termijn:
• Zelfoverschatting
• Bloedneus en/of
verstopte neus
• Agressie
Matige tolerantie

Korte termijn:
• Black-out
(geheugenverlies)
• Ademstilstand
• Dosering komt precies
en is snel te hoog

Urine:
Tot 12 uur

Effect merkbaar:
• Na 5 tot 30 minuten en duurt 3 uur

Sterke tolerantie

HASJ EN WIET

CANNABIS, MARIHUANA, JONKO

Hasj: bruine, kruimelige of
kleverige plak
Wiet: groen/bruin gedroogde
bloemtoppen

•
•
•
•

Roken
Eten
Drinken
Vapen

Verkoopwijze:
• In plastic zakje
• In kant-en-klare joint

Bewustzijnsveranderend:
• Ontspannen gevoel en intensere
waarneming

Urine:
Tot 3 weken

Effect merkbaar:
• Na enkele minuten en duurt tot 4 uur

Korte termijn:
• Misselijkheid, angst of
achterdocht
• Vermindering
concentratie, geheugen
en reactiesnelheid
• Psychose bij mensen die
daarvoor gevoelig zijn
Matige tolerantie

BELANGRIJKSTE
WERKZAME STOF: THC

HEROÏNE
BRUIN, DOPE

KETAMINE
KAREL, KETA, KET

LACHGAS
BALLONETJE

• Bruin-wit poeder
• Geelbruine brokjes
Verkoopwijze:
• In zakje als poeder
• In een bolletje (dichtgesmolten
plastic folie)

Schilferachtige splinters
Verkoopwijze:
• Poeder
• Pillen
• Ampullen

Kleur- en geurloos gas
Verkoopwijze:
• Gaspatronen
• Gascilinders
• Ballonnen

• Chinezen: poeder wordt
op aluminiumfolie verhit.
Vrijkomende dampen
worden door een kokertje
opgesnoven
• Snuiven
• Spuiten

Verdovend:
• Ontspannend

• Snuiven
• Slikken

Waarnemingsveranderend en verdovend

• Inhaleren, meestal via
een ballon

Urine:
1 tot 5 dagen

Effect merkbaar:
• Spuiten: na enkele seconde en duurt 4
tot 6 uur
• Chinezen: na enkele minuten en duurt
4 tot 6 uur

Effect merkbaar:
• Na enkele minuten en duurt maximaal
2 uur

Waarnemingsveranderend en verdovend
Effect merkbaar:
• Na enkele seconden en duurt enkele
minuten

Korte termijn:
• Obstipatie
• Overdosis
• Infecties zoals hepatitis
en hiv/aids
Sterke tolerantie

Urine:
Tot 4 dagen

Korte termijn:
• Angst
• Bad trip
• Misselijkheid en braken
Sterke tolerantie

Is praktisch niet
aantoonbaar in bloed
of urine.

Korte termijn:
• Duizeligheid
• Vallen
• Hoofdpijn
Geen tot matige tolerantie

WERKZAME STOF:
DI-STIKSTOFMONOXIDE (N2O)

LSD

PAPERTRIP, MICRODOTS

Reuk-, kleur- en smaakloze vloeistof
Verkoopwijze:
• Papieren zegeltje met een logo
(papertrip)
• Klein pilletje (microdot)

• Slikken
• Op de tong leggen en
zuigen

Waarnemingsveranderend:
• Visuele hallucinaties
• Verandering in beleving van tijd
en ruimte
• Synesthesie (horen van kleuren en zien
van geluid)

Urine:
2 tot 3 dagen

Effect merkbaar:
• Na 20 tot 60 minuten en duurt 8 tot 12 uur

NICOTINE

•
•
•
•

Sigaret
Sigaar
Losse tabak
E-sigaret met nicotinehoudende
vloeistof

•
•
•
•

Roken
Kauwen (pruimtabak)
Snuiven (snuiftabak)
Vapen

Stimulerend:
• Ontspannend

Korte termijn:
• Misselijkheid
• Bad trip: angst en/of
paniek
• Acute psychose voor de
duur van de trip

Sterke maar kortdurende tolerantie (enkele dagen);
weinig kans op verslaving

Korte termijn:
• Duizeligheid
• Misselijkheid
• Irritatie van mond en
keel

Urine:
2 dagen

Effect merkbaar:
• Na enkele seconden en duurt 0,5 tot 1 uur

Sterke tolerantie

PADDO’S EN
TRUFFELS

MAGIC MUSHROOMS, FILOSOFER
STONES, SCLEROTIA, TRIPKNOLLEN

Paddo’s: gedroogd of vers
Truffels: Knolletjes

• Eten
• Drinken als thee

Verkoopwijze:
In kweeksetjes

Waarnemingsveranderend:
• Visuele hallucinaties
• Verandering in beleving van tijd
en ruimte
• Diepe gedachtes en/of inzichten

Urine:
1 tot 3 dagen

Effect merkbaar:
• Na 30 tot 60 minuten en duurt 3 tot 6 uur,
sterkste piek in de eerste 3 uur

AMFETAMINE
SPEED, PEP, SNELLE

2CB

VENUS, ROZE COCAINE, EROX

• Pillen
• Poeder
• Pasta (natte speed)

• Kleine pillen
• Poeders
• Capsules

• Snuiven
• Slikken (zoals poeder in
een vloeitje doorslikken;
zogeheten bommetje)
• Spuiten (komt niet vaak
voor)

Stimulerend:
• Zelfverzekerd en energiek

• Slikken
• Snuiven

Waarnemingsveranderend :
• Stimulerend en hallucinogeen

XTC

ECSTASY, E

• Pillen in verschillende vormen en kleuren,
vaak voorzien van een logo
• Kristalachtige korrels (MDMA)

Sterke maar kortdurende tolerantie (enkele dagen);
weinig kans op verslaving

Urine:
1 tot 3 dagen

Effect merkbaar:
• Snuiven: na enkele minuten en duurt
tot maximaal 8 uur
• Slikken: na 30 minuten en duurt tot
maximaal 8 uur

• Slikken

Stimulerend en hallucinogeen:
• Versterking van intieme gevoelens
• Intensere waarneming van kleur en
muziek

Urine:
1 tot 4 dagen

Korte termijn:
• Spierkrampen
• Hoofdpijn
• Bad trip

Lange termijn:
• Psychose
• Zichtproblemen
• Depersonalisatie

Opiumwet, lijst 1

2CB snuiven heel pijnlijk is
voor de neus?

Urine:
1 tot 3 dagen

Korte termijn:
• Oververhitting
• Somberheid
(dinsdagdip)

Lange termijn:
• HPPD en/of DPS*
• Geheugen- en
concentratiestoornissen

Opiumwet, lijst 1

XTC-pillen in de afgelopen
10 jaar veel sterker zijn
geworden?

Effect merkbaar:
• Na 30 tot 60 minuten en duurt tot
maximaal zes uur
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Korte termijn:
• Oververmoeidheid
• Zelfoverschatting
• Agressie
Sterke tolerantie

Effect merkbaar:
• Na 20 minuten tot 6 uur

Verkoopwijze:
• Poeder
• Pillen
• Capsules

Korte termijn:
• Bad trip: angst en/of
paniek
• Acute psychose voor de
duur van de trip

*AANVULLENDE INFORMATIE UIT DE KOLOMMEN: EFFECT EN WERKINGSDUUR: is afhankelijk van context en persoon. AANTOONBAAR: De termijn van
aantoonbaarheid hangt af van frequentie van gebruik en van de gebruikte hoeveelheid. Uitzonderingen op de hier genoemde gegevens zijn mogelijk.
TOLERANTIE: Tegen sommige stoffen bouwt het lichaam tolerantie op. Het wil zeggen dat het lichaam de gebruikte stof sneller gaat afbreken als het vaak
en in grotere hoeveelheden wordt gebruikt. Hierdoor moet er steeds meer van het middel genomen worden om hetzelfde effect te bereiken. AANHOUDENDE
WAARNEMINGS- EN GEVOELSSTOORNISSEN: Hallucinogene middelen als cannabis, XTC, truffels of LSD kunnen HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder)
of DPS (Depersonalisatie- en derealisatie Syndroom (DPS)) veroorzaken.

Sterke tolerantie voor het hallucinogene effect

TESTSERVICE VAN VNN VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) heeft een testservice
voor uitgaansdrugs om anoniem drugs te laten testen. Meer informatie bij: vnn.nl/
testservice. VNN is specialist in verslavingszorg in Groningen, Friesland en Drenthe.
Voor een volledig overzicht van de locaties van VNN zie vvnn.nl/adressen

VOOR MEER INFORMATIE OVER
ALCOHOL EN DRUGS, KIJK OP

VNN.NL

