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WAAROM DIT BOEKJE 
WERD GEMAAKT

Er wordt veel over drugs gesproken op straat, op 
school, op het internet, in films en op tv. Een deel 

van wat je hoort is waar en een deel ook niet.

De “optimistische” dingen die je over drugs hoort, 
zijn in feite afkomstig van degenen die ze verkopen. 
Voormalige drugshandelaren geven toe dat ze van 
alles zeiden om er maar voor te zorgen dat anderen 
drugs kopen.

Laat je niet gek maken. Je moet de feiten kennen om 
niet verslaafd te raken en om je vrienden te helpen 
ervan af te blijven. Daarom hebben we dit boekje 
voor je gemaakt.

We willen graag weten wat je ervan vindt en 
zouden dus graag van je horen. Je kunt onze 
website bezoeken op geendrugs-welleven.nl en ons 
e-mailen op info@geendrugs-welleven.nl.
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Wat zijn synthetische drugs?
Synthetische drugs worden gemaakt met door 

mensen vervaardigde chemische samenstellingen 
in plaats van met natuurlijke ingrediënten.

Je kunt diverse synthetische drugs op de markt 
vinden, waaronder XTC, LSD en metamfetamine. 
Een beschrijving hierover kun je vinden in de 
andere boekjes van de serie De Feiten over Drugs. 
Dit boekje geeft je de feiten over “synthetische 
marihuana” (Spice of K2), “synthetische 
stimulerende middelen” (“bath salts”) en een drug 
die bekendstaat als “N-bome”. Deze synthetische 
drugs staan bekend als “designer drugs”.

DESIGNER DRUGS – EEN 
GEVAARLIJK EXPERIMENT
Om te begrijpen wat Spice, K2 en “bath salts” 
zijn en hoe ze zijn ontstaan, moet je weten wat 
“designer drugs” zijn.

Een designer drug is een synthetische (chemisch 
vervaardigde) versie van een illegale drug die 
een beetje is veranderd om te voorkomen dat hij 
als illegaal wordt aangemerkt. Het is in feite een 
experiment van een chemicus om een nieuwe 
drug te ontwikkelen die legaal (via het internet of 
in winkels) kan worden verhandeld en waarmee 
dealers geld kunnen verdienen zonder de wet te 
overtreden. Aangezien de politie steeds meer van 
deze nieuwe chemicaliën die op deze manier zijn 
vervaardigd, heeft weten te achterhalen en ze als 
illegaal bestempelt, worden veranderde 
versies ontwikkeld om de wet te 
omzeilen. En dus blijft de cyclus 
zich herhalen. 

Een aantal van deze 
drugs wordt via het 
internet of in bepaalde 
winkels verkocht 
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(als zogenaamde “kruidensigaretten”), terwijl 
andere producten worden aangemerkt als “niet 
voor consumptie” (zoals “kruidenmelange”, 
“plantenvoeding”, “badzout” of “sieradenreiniger”) 
om de ware bedoeling te maskeren en om 
gezondheid- en veiligheidsregels te omzeilen. 

Door het stijgende aantal chemicaliën, dat wordt 
ontwikkeld, hebben gebruikers van “designer drugs” 
er geen idee van wat er allemaal in kan zitten. 
Daarnaast kan een kleine wijziging van een bekende 
drug resulteren – en dat is ook vaak het geval – 
in een nieuwe drug met totaal andere effecten, 

waarvan gebruikers niet kunnen voorspellen welke 
invloed de stoffen waar ze mee experimenteren op 
de gezondheid hebben.

Tussen 2009 en 2014 zijn er in de Verenigde 
Staten 200 tot 300 nieuwe designer drugs ontdekt 
waarvan de meeste in China zijn gemaakt.1 In 
de afgelopen tien jaar zijn meer dan 650 nieuwe 
designer drugs in Europa terechtgekomen. Een 
aantal daarvan bevat chemicaliën die nog steeds 
niet geheel zijn geïdentificeerd, en waarvan de 
effecten op het menselijk lichaam en verstand 
onbekend zijn.2
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Wat soms “synthetische marihuana” wordt 
genoemd, heeft eigenlijke niets met marihuana te 

maken. Het is een mengsel van kruiden en specerijen 
die zijn besproeid met onbekende en schadelijke 
chemicaliën die zijn bedoeld om THC te simuleren, 
het bewustzijnsveranderende ingrediënt dat in 
marihuana zit. 

Synthetische drugs, zoals Spice of K2, worden ten 
onrechte vaak als “veilig”, “natuurlijk” en “legaal” 
bestempeld. De waarheid is dat ze technisch gezien 
niet legaal zijn en al zeker niet natuurlijk of veilig.

Chemisch onderzoek heeft in alle gevallen uitgewezen 
dat de werkzame ingrediënten in deze drugs 
synthetische chemicaliën zijn, met gevaarlijke giftige 
bijwerkingen. Daar komt nog bij dat, omdat de 
chemische samenstellingen van de stoffen die worden 
verkocht onder de naam Spice of K2, onbekend zijn, 

gebruikers geen enkel idee hebben welke chemicaliën 
ze in hun lichaam stoppen en wat de effecten ervan 
zullen zijn. En, aangezien kruiden en specerijen 
ongelijkmatig kunnen worden besproeid, kan de kracht 
ervan enorm variëren.

“Synthetische marihuana” ziet eruit als gedroogde 
bladeren en wordt vaak in kleine zilverachtige plastic 
zakjes onder de naam “wierook” of “potpourri” 
verkocht. Er wordt ook reclame gemaakt voor de 
vloeibare vorm ervan voor gebruik in verstuivers.

Het wordt vaak gerookt in joints, pijpjes 
of e-sigaretten en sommige gebruikers 
maken er thee van of verwerken het 
in cakejes. Het wordt ook ingenomen 
met een verstuiver via de neus 
of in vloeibare vorm.

WAT IS 
“SYNTHETISCHE MARIHUANA”?
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GEBRUIKTE BENAMINGEN VOOR 
SYNTHETISCHE DRUGS (SPICE)

•	 K2

•	 Algerian blend

•	 Aroma

•	 Zwarte Mamba

•	 Blaze

•	 Bliss

•	 Bombay Blue

•	 Bonsai-18

•	 Chaos

•	 Chill

•	 Dream

•	 Fake pot

•	 Namaak Wiet

•	 Genie

•	 Lava

•	 Sneeze

•	 Mr. Happy

•	 Mr. Smiley

•	 Phantom 

Wicked

•	 Red X Dawn

•	 Scooby Snacks

•	 Sence

•	 Sensation 
Serenity

•	 Silent Black

•	 Skunk

•	 Smoke

•	 Space Diamond

•	 SpicyXXX

•	 Spike 99

•	 Tai Fun

•	 Wicked X

•	 Yucatan Fire

•	 Zen
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STATISTIEKEN EN FEITEN
•	   Het aantal meldingen dat gedaan werd bij 

antigifcentra, met betrekking tot het gebruik 
van dit soort synthetische drugs, zijn in Amerika 
tussen 2010 en 2012 met 80% toegenomen.3

•	   Een Amerikaans overheidsrapport in 2013 gaf 
aan dat het aantal bezoekers van Eerste Hulp 
ten gevolge van gifreacties op synthetische 
marihuana in 2011 2½ keer was toegenomen, 
wat neerkwam op 28.531 gevallen.1

•	   In 2014 kwamen er in slechts één week tijd 
in Austin en Dallas 120 overdoses voor die in 
verband werden gebracht met “K2”, afkomstig 
van een dealer uit Texas.

Er zijn veel fatale auto-ongelukken geregistreerd 
met mensen die onder invloed waren van Spice:

•	   Een 62-jarige man werd door een 20-jarige man 
geschept die een synthetische drug bleek te 
hebben gebruikt. 

•	   Een andere 20-jarige knalde tegen een boom 
en kwam te overlijden na synthetische drugs te 
hebben gebruikt. 

•	   Een broer en zus kwamen om het leven toen een 
vuilniswagen met 90 kilometer per uur tegen een 
vangrail aanknalde, erover heen dook en op het 
dak van hun auto belandde. De bestuurder van 
de vuilniswagen gaf toe synthetische drugs te 
hebben gebruikt.

GEBRUIKTE BENAMINGEN VOOR 
SYNTHETISCHE DRUGS (SPICE)
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Werking op het verstand:

•	 Niet kunnen reageren
•	 Verlies van bewustzijn
•	 Verwarring
•	 Veranderde tijdsbeleving
•	 Extreme angst
•	 Paniekaanvallen 
•	 Ernstig paranoïde
•	 Waanvoorstellingen
•	 Hallucinaties
•	 Psychose
•	 Zelfmoordneigingen
•	 Sommige gebruikers 

hebben onder invloed 
van drugs als Spice of K2 

moorden gepleegd.

Effecten op het Lichaam:

•	 Misselijkheid en overgeven
•	 Hevig zweten
•	  Ongecontroleerde/spastische 

bewegingen
•	 Acute nierschade
•	 Verhoogde hartslag
•	 Hoge bloeddruk
•	  Verminderde bloedtoevoer 

naar het hart
•	 Hartaanval
•	 Stuiptrekkingen
•	 Epileptische aanvallen
•	 Beroertes

SYNTHETISCHE DRUGS (SPICE)
 KORTETERMIJNGEVOLGEN
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Wat de gevolgen op de lange termijn bij 
mensen zijn is nog niet volledig bekend, 

maar experts van antigifcentra melden dat de 
gevolgen van synthetische drugs zoals Spice 
of K2 levensbedreigend kunnen zijn.

Het kan verslavend zijn en leidt tot 
afkickverschijnselen, zoals sterke verlangens 
naar de drug, nachtmerries, hevig zweten, 
misselijkheid, trillen, hoofdpijn, extreme 
vermoeidheid, vergeetachtigheid, diarree, 

overgeven, niet in staat helder te denken en 
nergens interesse meer voor hebben.

Na langdurig gebruik van de drug zullen 
gebruikers vergeetachtig en warrig worden. 
Sommigen hebben gemeld dat ze een verlamd 
gevoel ervaarden.

Het Ministerie van Volksgezondheid in 
Wyoming meldde 16 gevallen van nierschade 
als gevolg van de drug in zes Amerikaanse 
staten.4

SYNTHETISCHE DRUGS (SPICE) 
LANGETERMIJNGEVOLGEN
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VERLAMD NA HET  
ROKEN VAN SPICE

ZO ZIET DE HEL ERUIT
“Ik wil je over mijn ervaringen vertellen met K2. 
Het heeft een puinhoop van mijn leven gemaakt. 
Toen ik voor de eerste keer K2 rookte, leek het wel 
alsof alles om mij heen oploste in wat leek op de 
sneeuw op een televisiescherm. Ik herinner mij dat 
ik dacht: ‘Zo ziet de hel er dus uit’. Ik voelde een 
allesoverheersende angst. Ik hoorde stemmen van 

familieleden, had flashbacks uit mijn jeugd; het 
was de meest verschrikkelijke ervaring die ik ooit 
heb gehad. Ik stond verschrikkelijk te trillen, ik was 
doodsbang en ziek. Sinds die dag ben ik elke dag 
enorm angstig. Ik ging niet meer naar school, omdat 
ik zo bang was.” – J.W.

“Ik rookte Spice een aantal weken en op een nacht werd ik vroeg wakker 
en viel ik bij het opstaan op de vloer omdat ik mijn benen en heupen niet 

meer kon bewegen. Ik kon alleen nog maar mijzelf voortslepen door mijn 
bovenarmen te gebruiken, maar dat hield ik niet vol, waardoor ik 13 uur lang 

op de vloer lag te bonzen en te schreeuwen om hulp. De dokters zeiden dat 
wanneer het twee uur langer zou hebben geduurd, ik dood zou zijn geweest. Ik 

zal een lange tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen.” – L.D.
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*  hartstilstand: het niet meer kloppen van het hart, soms tijdelijk 11

“Ik nam een overdosis Spice en vanaf dat moment 
was ik niet meer mijzelf. Ik zat het daar maar te 
roken totdat het begon te werken. Ik kon niet 
meer goed zien of lopen en gaf vervolgens 6 tot 
7 keer over. Ik maakte mijn moeder wakker en 
zij legde mij op de bank en belde de ambulance. 
Ongeveer 10 minuten voordat de ambulance 
er was, kreeg ik epileptische aanvallen. Ik werd 
wakker in het ziekenhuis op de afdeling intensive 
care. Ik had een hartstilstand* die enige uren 
duurde en ze dachten dat ik nooit meer wakker 
zou worden, maar ik overleefde het en sindsdien 
ben ik niet mijzelf meer. Ik stotter nu veel en ik 
kan me niet meer concentreren. Als ik een verhaal 
aan het vertellen ben, vergeet ik waar ik het over 
heb en weet ik niet meer wat er gebeurd is. Ik zie 
altijd maar die stippels voor mij, ik ben gewoon 
mijzelf niet meer.” – D.Y.

“Ik was vroeger verslaafd aan Spice. 
Tijdens mijn proeftijd raakte ik eraan 
verslaafd. Ik ging van ongeveer 1 
gram naar 3 of 4 gram per dag. 
Naarmate ik er meer verslaafd 
aan werd, kon ik me niet meer 
normaal gedragen en ging mijn 
motoriek achteruit. Naarmate ik 
langer gebruikte, werd ik agressiever 
als ik van streek was, wat steeds 
vaker voorkwam. Op een dag had ik 
een psychotische aanval waarbij ik 
door het lint ging en bijna mijn vrouw 
vermoordde. Ik werd gearresteerd en 
mijn proeftijd werd ingetrokken. Nu 
ik weer vrij ben, wil ik mijn ervaringen 
met anderen delen en hen op het hart 
drukken deze drug niet te gebruiken.” 
– S.W. 

EEN EX-VERSLAAFDEIK BEN ER GEWOON 
NIET MEER BIJ
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In augustus 2013 had een 
21-jarige moeder, die onder 

invloed was van Spice, haar 4 
jaar oude zoon in een vuilnisbak 
gegooid. Toen ze door de 
politie gearresteerd werd, kon 
ze zich niet meer herinneren 

waar haar zoon gebleven was. 
Haar kind werd later onder het 

vuilnis vandaan gehaald en door de 
politie meegenomen, die het naar de 

kinderbescherming bracht. De vrouw 
werd ten laste gelegd dat ze haar kind in 
de steek gelaten had. 

In januari 2011 schoot een tiener in Omaha 
twee schoolbestuurders neer, waarbij er een 
om het leven kwam. Daarna beroofde hij 
zichzelf van het leven. Medische testen wezen 
uit dat hij K2 gebruikt had.

Een 21-jarige man uit Louisiana sneed, nadat 
hij voor het eerst high werd door K2, zijn keel 
door. Gelukkig was zijn moeder in staat om het 
bloeden te stoppen tot er hulp kwam. 

GEWELDDADIG EN 
IRRATIONEEL GEDRAG
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“Spice” verscheen in Europa voor het eerst in 2004 
en in de VS in 2008. De chemicaliën die gebruikt 
worden om dit soort drug te maken, werden echter 
al tientallen jaren eerder voor experimentele 
doeleinden ontwikkeld. Het zijn:

•	 	CP47,497,	vernoemd	naar	Charles	Pfizer	van	Pfizer	
Pharmaceuticals, ontwikkeld in de jaren 80 voor 
wetenschappelijk onderzoek.

•	 	HU-210,	vernoemd	naar	de	Hebreeuwse	
Universiteit	van	Jeruzalem	waar	het	voor	het	
eerst werd ontwikkeld in 1988. Het is 100 tot 
800 keer sterker dan de natuurlijke THC (het 
bewustzijnsveranderende bestanddeel van 
marihuana).5

•	 	JWH-018	en	andere	uit	de	JWH	serie,	genoemd	
naar Professor John W. Huffman van de Clemson 
Universiteit	in	South-Carolina,	VS,	gemaakt	in	1995.	

In 2010 nam de Amerikaanse Drug Enforcement 
Administration noodmaatregelen om deze 

chemicaliën aan banden te leggen en in 2012 
werd een wet aangenomen die alle stoffen die 
werden aangetroffen in Spice, verbood. 

Criminele chemici ontwikkelden vervolgens nieuwe 
experimentele	drugs,	UR-144	en	XLR11,	die	de	
effecten van marihuana nabootsen, en die in de 
plaats kwamen van de stoffen die waren verboden. 
In	2013	werden	UR-144	en	XLR11	illegaal	verklaard,	
maar tegen die tijd was er al een nieuwe generatie 
drugs ontwikkeld die vergelijkbaar waren met Spice 
of K2. Het gaat er niet om dat deze drugs illegaal 
zijn. Studies tonen aan dat ze giftig en onveilig zijn.

Tot nu toe zijn er meer dan honderd verschillende 
variaties van dit soort synthetische drugs 
gecreëerd. Aangezien de chemische 
samenstelling voortdurend verandert, zullen de 
kopers nooit weten welke effecten de drugs op 
het lichaam hebben.6

SPICE: EEN BEKNOPTE 
GESCHIEDENIS
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WAT ZIJN “BATH SALTS”?
Chemicaliën die worden verkocht als “bath salts” 

(badzouten) worden niet gebruikt in bad, maar zijn 
giftige drugs waarvan de effecten onvoorspelbaar zijn.

Veel van de stoffen in deze drugs zijn in de VS 
verboden, vanwege de schadelijke effecten, en dealers 
noemen het “bath salts” of iets anders om de wet te 
omzeilen. Ook wordt er misleidend mee geadverteerd 
door deze stoffen het etiket “plantenvoeding”, 
“juwelenreiniger” of “schermreiniger voor mobiele 
telefoons” op te plakken, of het etiket “niet voor 
consumptie”, om zo aan de wet te ontsnappen.

“Bath salts” verwijst niet naar een enkele drug, maar 
naar een groep van soortgelijke stoffen; chemisch 

ontwikkelde variëteiten van een soort drug 
die aangetroffen wordt in de Khat plant, 
een altijdgroene struik die voorkomt in 
Oost-Afrika en in het zuiden van Saudi-
Arabië. Net zoals naar Spice en K2 wordt 

verwezen als synthetische marihuana, wordt er naar 
“bath salts” verwezen als synthetische stimulerende 
middelen. Ze kunnen net zulke hallucinaties 
veroorzaken als LSD.

“Bath salts” bevatten een gevarieerde mix aan 
chemicaliën, en al ziet de verpakking er hetzelfde uit, 
je weet nooit waar het product eigenlijk uit bestaat. 
Het wordt gewoonlijk als poeder verkocht in kleine 
pakketjes van plastic of folie. Het kan wit, gebroken 
wit, geel of bruin van kleur zijn en kan verkocht 
worden in de vorm van capsules of tabletten, of als 
vloeistof in potjes.

Door gebruikers wordt het gesnoven of geïnjecteerd 
of het wordt vermengd met voedsel of drank. Of 
het wordt gebruikt door middel van “bombing” (het 
inslikken ervan gewikkeld in een sigarettenvloeitje), 
het rectaal inbrengen, het te inhaleren via een 
verdamper of door het te roken.
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•	Arctic Blast
•	Aura
•	Avalance of 

Avalanche
•	Bliss
•	Blizzard
•	Bloom
•	Blue Silk
•	Bolivian Bath
•	Cloud 9 
•	Cotton Cloud
•	Drone

•	Dynamite 
of Dynamite 
Plus 

•	Euphoria 
•	Glow Stick 
•	Hurricane 

Charlie
•	Ivory Snow
•	Ivory Wave of 

Ivory Wave 
Ultra

•	Lunar Wave 

•	Mexxy 
•	Mind Charge 

of Mino 
Charge

•	Monkey Dust 
•	Mystic
•	Natural 

Energy 
Powder 

•	Ocean Snow
•	Purple Wave
•	Quick Silver 

•	Recharge
•	Red Dawn 
•	Red Dove
•	Rock On
•	Rocky 

Mountain 
High 

•	Route 69 
•	Sandman 

Party Powder 
•	Scarface
•	Sextasy

•	Shock Wave 
•	Snow Day
•	Snow 

Leopard 
•	Speed Freak 

Miracle
•	Stardust
•	Super Coke
•	Tranquility
•	UP	Energizing	
of	UP	
Supercharged

•	Vanilla Sky
•	White Burn
•	White China
•	White Dove
•	White 

Lightning
•	White Rush
•	White Sands
•	Wicked X  

of XX
•	Zoom

De makers van “bath salts” geven hun producten veel verschillende namen om zo aan zoveel 
mogelijk klanten te komen. Enkele van deze zijn:

GEBRUIKTE BENAMINGEN VOOR “BATH SALTS”
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Werking op het verstand:
•	  Een oncontroleerbaar 

verlangen naar deze drug
•	 Slapeloosheid 
•	  Een verraderlijke euforie 

die snel omslaat in 
paranoia

•	 Nachtmerries
•	 Depressie
•	 Heftige onrust
•	  Hallucinaties en 

waanideeën
•	 Zelfverminking
•	  Suïcidale gedachten of 

zelfmoord
•	 Psychose
•	 Gewelddadig gedrag

Effecten op het Lichaam:
•	 Huiduitslag
•	  De persoon ruikt naar 

mephedrone, een drug die 
in “bath salts” zit.

•	  Formicatie (de medische 
term voor een sensatie die 
precies lijkt alsof er kleine 
insecten op of onder de 
huid kruipen)

•	 Buitengewoon veel zweten
•	 Hoge koorts
•	 Verlies van eetlust 
•	 Seksuele stoornissen
•	  Bloedneus en “een gevoel 

van een branderige neus”
•	  Pijn achter in de mond
•	  Oorsuizingen
•	  Overmatig tandenknarsen

•	  Spierkrampen 
of spanning

•	  Verdoofdheid/
tinteling

•	 Duizeligheid
•	 Wazig zien
•	  Snelle onvrijwillige 

bewegingen van 
de ogen

•	 Misselijkheid en overgeven
•	  Pijn in de borst en 

hartaanvallen
•	 Hoofdpijn
•	 Epileptische aanvallen 
•	  Herniatie van de 

hersenstam 
(druktoename in de 
schedel die de dood 
kan veroorzaken)

“BATH SALTS” KORTETERMIJNGEVOLGEN
Er zijn veel gevallen van “bath salts” gebruikers die door gewelddadige, 
psychotische en levensbedreigende periodes in hun leven heen gingen. 
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De schade veroorzaakt door “bath salts” kan op 
de lange termijn blijvend zijn en die omvat o.a.:

•	 Verhoogde bloeddruk en hartslag

•	 Nierbeschadiging en nierfalen

•	 Schade aan de lever

•	 De afbraak van spierweefsel van het skelet 
(de spieren die de beenderen van het skelet in 
beweging brengen)

•	 Opzwellen van de hersenen en het afsterven 
ervan

•	 Dood

“BATH SALTS” LANGETERMIJNGEVOLGEN
Een studie in 2013 bracht 
aan het licht dat een van 
de hoofdbestanddelen in 
“bath salts”, MDPV genaamd (3,4 
methylenedioxypyrovalerone), zeer verslavend was – 
mogelijk zelfs nog meer dan meth (methamfetamine), 
dat een van de meestverslavende drugs is.7 

In 2011 was er een verband tussen “bath salts” en 
bijna 23.000 noodopnamen in ziekenhuizen in de VS.8 
Uit	een	andere	studie	in	het	middenwesten	van	de	
VS kwam naar voren dat meer dan 16 procent van de 
patiënten die naar de eerste hulp van ziekenhuizen 

werd gebracht vanwege het gebruiken van “Bath 
Salts”, in kritieke toestand verkeerden of zelfs 
stierven.9

De bijwerkingen van MDPV kunnen zes tot acht 
uur na gebruik aanhouden; en er zijn meldingen 
gemaakt van langdurige paniekaanvallen, 
psychose en sterfgevallen.
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DIT SPUL IS VERGIF
Dit spul is vergif... Na een uur begon ik de op-cocaïne-lijkende 

ontnuchtering te voelen en dat werd steeds erger. De linkerkant van 
mijn borst trok samen en mijn hart begon sneller dan ooit te kloppen... 

Ik voelde de paranoia opkomen... Ik wilde me bijna laten opnemen in een 
ziekenhuis maar ik wachtte het nog even af. Het ging beter, het werd erger, 

op en neer, en eindelijk na 3 tot 4 uur dankte ik de hemel dat ik nog leefde 
en was ik gekalmeerd. De berichten van mensen die hierdoor overleden of die 

naar het ziekenhuis werden gebracht ZIJN GEEN ONZIN... Dit is een gevaarlijk 
vergif waar de een of andere smeerlap op de meest duivelse manier rijk van wordt.” 
– G.F.

GEBRUIK DEZE TROEP NOOIT.
MIJN HART STOND STIL.
“Ik ben een ervaren drugsgebruiker die met meer drugs geëxperimenteerd heeft dan 
op één hand valt te tellen. [‘Bath salts’] zijn gevaarlijker dan crack. De ontnuchtering 
was de meest verschrikkelijke ervaring van mijn leven. Het duurde wel negen uur. 
Alleen maar angst, hartkloppingen, in paniek raken, erg misselijk zijn en dat alles wat 

een miljoen keer per uur op je afkomt en weer weggaat. Het was verschrikkelijk. 
Door deze ervaring zal ik nooit meer drugs gaan gebruiken. Ik heb 

het geluk dat ik nog in leven ben om jou te 
waarschuwen. BLIJF VER UIT DE BUURT 

HIERVAN...” – E.W.

“
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De drugs die nu bekendstaan als “bath salts” 
werden in 1928 en 1929 voor het eerst synthetisch 
(kunstmatig) in Frankrijk ontwikkeld. Sommige 
drugs werden in eerste instantie onderzocht op 
mogelijke medische waarde, maar de meeste 
drugs die werden ontwikkeld, waren geen succes 
vanwege de heftige bijwerkingen waaronder ook 
afhankelijkheid ervan. Het misbruik van deze drugs 
begon in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw in 
de	vroegere	Sovjet-Unie	waar	ze	als	antidepressiva	
werden gebruikt. Onder de namen “Cat” en “Jeff” 
werden ze in de jaren 90 van de vorige eeuw 
populair in de VS.

Tussen 2004 en 2008 werden deze drugs in Israël 
gebruikt, totdat het hoofdbestanddeel illegaal 

werd. Tegen 2007 werden ze onder drugsgebruikers 
populairder en verschenen ze in forums op het 
Internet.

In 2009 bleek in Nederland uit analyse van “XTC” 
pillen, dat meer dan de helft van de pillen niet meer 
de voornaamste drug bevatte waar XTC mee in 
verband wordt gebracht, maar drugs bevatte die in 
“bath salts” worden aangetroffen.10

In 2012 werden er in Amerika twee belangrijkste 
drugs in “bath salts” illegaal.11 Criminele chemici 
ontwikkelden daarop echter nieuwe variaties, met 
iets andere chemische formules – en maakten 
er openlijk reclame voor als “badzouten” of 
verkochten ze onder de naam “Glasreiniger” of 
andere namen.

BATH SALTS: EEN KORTE GESCHIEDENIS
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N -BOMe, die men gewoonlijk “N-bome” of “Smiles” 
noemt, is een krachtig synthetisch hallucinogeen 

dat wordt verkocht als alternatief voor LSD of 
mescaline (een hallucinogene drug gemaakt van een 
cactusplant). Er zijn verschillende variaties van deze 
drug, maar 25I-NBOMe, vaak afgekort tot “25I”, is 
de meest misbruikte en krachtigste vorm ervan. De 
effecten van slechts een kleine hoeveelheid van de 
drug kunnen wel 12 uur of langer aanhouden.

N-BOMe veroorzaakt bij extreem lage doses al een 
hallucinogeen effect dat te vergelijken is met LSD. 
Gebruikers hebben gemeld dat de negatieve 
effecten en bijwerkingen van de drug erger zijn 
dan die van LSD. Het bootst ook de effecten van 
methamfetamine na.12

Een dosis van 750 microgram, wat wordt beschouwd 
als een gemiddelde tot hoge dosis, heeft de omvang 
van zes kleine korrels tafelzout.

N-BOMe wordt verkocht in vloeibare vorm of in 
poedervorm of op doordrenkt vloeipapier. Het heeft 
een bittere metaalachtige smaak en sommige dealers 
voegen pepermunt- of fruitsmaak toe aan de vloeibare 
en de vloeipapier variaties.

Omdat N-BOMe bij inslikken geen effect veroorzaakt, 
leggen gebruikers het onder de tong om het te 
laten opnemen. Sommige gebruikers injecteren het, 
roken de poedervorm, ademen het in door de neus, 
verdampen het om het te inhaleren of brengen het 
rectaal in. Elk van deze gebruiksmethoden is gevaarlijk 
omdat slechts een paar korrels al effect veroorzaken 
en het buitengewoon eenvoudig is om een overdosis te 
nemen – met soms fatale gevolgen.

WAT IS N-BOMe?
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N-BOMe is zo giftig dat bij het ermee omgaan een 
filtermasker en handschoenen vereist zijn. Dit is ook 
een probleem voor politieagenten, omdat ze een 
fatale overdosis kunnen binnenkrijgen alleen al door 
geen beschermende uitrusting te dragen als ze bewijs 
van de drug bij een verdachte in beslag nemen.

Omdat N-BOMe is verkocht onder de naam van 
andere drugs, nemen gebruikers misschien de 
dosis van de drug die ze denken te nemen, wat kan 
resulteren in een fatale overdosis. 

GESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIEGESCHIKT VOOR CONSUMPTIE
NIET VERKOCHT AAN MENSEN ONDER 18 NIET VERKOCHT AAN MENSEN ONDER 18 

BEVAT GEEN VERBODEN INGREDIËNTEN
M

R. HAPPY
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GEBRUIKTE BENAMINGEN 
VOOR N-BOMe

“Ik had het gevoel alsof mijn hoofd uit elkaar knalde 
en ik bleef maar twijfelen aan alles wat ik ooit gedaan 
of gezegd had... Ik heb het idee dat ik een soort post-
traumatische stresservaring had. Ik heb het gevoel dat 
ik een sociale stoornis heb ontwikkeld omdat ik niet 
met vreemden kon praten en ik het gevoel had alsof 
ik een angstaanval zou krijgen alleen al door iemand 
in de ogen te kijken... 25I-NBOMe was GEEN drug 
om mee te experimenteren... Ik zal nooit meer 25I 
gebruiken.” – F.M.

•	 25I
•	 25C
•	 25B
•	  BOM-CI of Cimbi-5
•	 Dime
•	 GNOME

•	 Legal Acid
•	 N-bome
•	 New Nexus
•	 Smiles
•	 Solaris
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Werking op het verstand:
•	  Visuele en auditieve 

(in verband met het gehoor) 
hallucinaties

•	  Verwarring en desoriëntatie
•	 Warrige communicatie
•	 Agressie
•	 Paranoia en paniek
•	 Onrust
•	 Slapeloosheid

Effecten op het Lichaam:
•	 Trillen
•	 Misselijkheid/overgeven
•	  Flauwvallen en verlies van 

bewustzijn
•	 Spierkrampen
•	 Ademhalingsproblemen
•	  Hoog gehalte witte 

bloedlichaampjes 
•	 Verhoogde hartslag

•	  Hoog zuurgehalte in het 
lichaam (mogelijk leidend 
tot coma en de dood)

•	  Extreem hoge bloeddruk

•	 Extreem hoge koorts

•	  Epileptische aanvallen/wild 
om zich heen slaan en over de 
grond rollen

•	 Nierbeschadiging

•	 Hartaanval

•	 Ademhalingsproblemen

•	 Hersenbloeding

“Het lukte ons om mijn vriend in 
de auto te krijgen... Onderweg 
maakte mijn vriend de autogordel 
los en probeerde de deur te 
openen en eruit te springen 
terwijl de auto ongeveer 
honderd kilometer per 
uur reed. 

Ik deed een poging om hem 
alles uit te laten leggen wat 
er die dag gebeurd was, 
om te zien hoe zijn 
mentale gesteldheid 
was. Hij was niet 
in staat om zich 
ook maar IETS 
te herinneren 
van wat er was 
gebeurd...” 
– T.S.

N-BOMe KORTETERMIJNGEVOLGEN
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N - BOMe LANGETERMIJNGEVOLGEN
Bij sommige gebruikers veroorzaakt N-BOMe 
blijvende en extreme angst en depressie die 
maanden of jaren kunnen aanhouden. Het steekt 
de kop op als visuele hallucinaties in de vorm 
van stromende kleuren, sterk vervormde visuele 
beelden, en kleurflitsen. 

Het gebruik van N-BOMe kan ook resulteren in 
ernstige nierbeschadiging of de dood.

Een 18 jarige man werd in het ziekenhuis opgenomen 
met epileptische aanvallen nadat hij het voor de 
eerste keer gebruikte. De artsen waren niet in staat 
de epileptische aanvallen te stoppen en hij bleef vier 
dagen in een door-drugs-veroorzaakte coma. 

Een 18 jarige man in Minnesota kocht een drug 
zonder echt te weten dat hij in feite 25I-NBOMe 
kocht. Hij verkocht wat aan zijn “vrienden”, ze 
namen de drug samen en een van de vrienden 
begon volgens getuigen “te schokken, te grommen 

en te schuimbekken” en met zijn hoofd op de vloer 
te bonken. Uiteindelijk raakte hij buiten westen en 
stierf. De jonge koper/verkoper werd aangeklaagd 
voor moord.

Een 21 jarige man uit St. Louis, Missouri, had 
een soortgelijke ervaring. Nadat hij de drug had 
genomen, begonnen zijn ledematen wild te zwaaien 
en terwijl hij reed, trok hij allerlei dingen van de auto 
los. Kort daarna stierf hij.
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“Ik werd wakker in het ziekenhuis en was met 
handboeien aan het bed vastgemaakt en er stond 
een politieman naast me en ik had geen idee wat 
er was gebeurd. Blijkbaar had ik ergens op de vloer 
gelegen en reageerde ik nergens op... Ik had een 
hoge bloeddruk en een hele hoge polsslag en het 
verbaasde anderen dat ik geen hartaanval gehad 
had of dat ik er niet aan dood was gegaan. Toen 
een verpleger probeerde bloed af te nemen sloeg ik 
hem en moest ik worden vastgebonden. Ik sloeg ook 
een politieman. Ik lag 3 dagen in het ziekenhuis en 
verschillende artsen zeiden me dat het een wonder 
was dat ik die nacht niet was doodgegaan.” – N.B.

“Ik had er geen idee van wie ik was. Het enige dat 
ik wel wist, was dat ik in de problemen zat. Dat 
ging uren zo door... hartslag boven 140 slagen per 
minuut en mijn lichaamstemperatuur ging wild op 
en neer. Ik had geen controle over mijn emoties 
of gedachten en het enige dat ik wist, was dat ik 
doodsbang was. Je hebt er geen idee van wat de hel 
betekent totdat je de dood in de ogen kijkt. Dat ik 
het toevallig heb overleefd wil niet zeggen dat jij 
het ook zult overleven. Ik ben ervan overtuigd dat 
als ik nog 1 milligram meer had genomen, ik dood 
was geweest. Ik had makkelijk dood kunnen gaan 
aan een hartaanval of oververhitting en ik mag van 
geluk spreken dat ik nog leef. Deze drug is het risico 
niet waard.” – G.M. 
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EEN KORTE 
GESCHIEDENIS 
VAN N-BOMe
N-BOMe werd in 2003 op de Vrije Universiteit van 
Berlijn ontdekt door de scheikundige Ralf Heim. Het 
werd verkregen uit een groep drugs genaamd de 
2C-familie van phenethylamines (PEA).

De 2C PEA werden in de jaren 70 van de 
vorige eeuw oorspronkelijk in laboratoria 
gemaakt waar wetenschappers bij ratten de 
hersenactiviteit bestudeerden door hallucinaties en 
bewustzijnsveranderende gewaarwordingen teweeg 
te brengen die te vergelijken zijn met LSD. 

Negen van de PEA drugs werden in 2012 in de VS 
illegaal, inclusief de substantie die werd gebruikt om 
N-BOMe te maken.13

Drugsdealers produceerden in geheime laboratoria 
verschillende versies van N-BOMe of importeerden 
ze in grote hoeveelheden uit China, India en andere 
landen. Fabrikanten wijzigden de formule in een 
poging het overheidsverbod te omzeilen waardoor 
gebruikers nooit weten wat ze nemen of hoe sterk 
het is.

Alleen al in de VS wordt het aantal doden dat in de 
afgelopen twee jaar in verband wordt gebracht met 
de drug geschat op 19.14
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Enkele van de belangrijkste verkooptrucjes die door 
dealers in hun leugenachtige online advertenties 
worden gebruikt, zijn dat hun producten “natuurlijk” 
en “legaal” zijn en dat ze daarom “veilig” zijn. 

Dealers hebben Spice of K2 beschreven als “de 
trip van je leven”, “een geweldig hoogtepunt” en 
beweren dat de drug “een gewoon avondje uit 
zal veranderen in een verrukkelijke, exotische 
ontmoeting”.

Websites die “bath salts” promoten gebruiken 
marketingslogans als:

“Je zult je als herboren voelen.”

“ ‘Bath salts’ geven je de energie die je nodig hebt 
voor een hele nacht plezier.”

N-BOMe wordt ook op de markt gebracht op 
websites die net doen alsof het veilig en legaal is. 
Sommige sites proberen door te gaan voor wettige 
apothekers of chemische groothandels en beweren 
dat ze hun drugs bij “laboratoria met een goede 
reputatie” halen die in China, India en andere landen 
zijn gevestigd. 

Dealers en promotors zullen je vertellen dat “het 
absoluut geweldig is!”

“Je zult je absoluut geweldig voelen” en “het brengt 
je in een andere wereld”.

Hoewel dit gehaaide marketing is, komt het niet 
overeen met de realiteit van de effecten en gevolgen 
die deze drugs hebben.

Kom de feiten over synthetische drugs te weten. 
Neem je eigen beslissingen.

WAT DEALERS OP HET INTERNET JE ZULLEN VERTELLEN
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De Feiten 
over Drugs

Het aantal beschikbare drugs blijft toenemen. 
Omdat er geen officiële controle is over de 

vervaardiging van straatdrugs, is het heel moeilijk 
te weten wat er in zit, hoe giftig ze zijn en welke 
effecten ze kunnen hebben op het lichaam.

Drugs zijn in feite vergiffen. Naast hun lichamelijke 
gevolgen hebben veel drugs nog een ander risico: 
ze hebben direct invloed op het bewustzijn. Ze 
kunnen de waarnemingen van de gebruiker van 
wat er om hem of haar heen gebeurt vervormen. 
Het gevolg hiervan is dat de acties van de persoon 
vreemd, irrationeel, ongepast en zelfs destructief 
kunnen zijn.

Drugs blokkeren alle gevoelens, zowel de gewenste als 
ongewenste. Dus, hoewel drugs op korte termijn hulp 
bieden bij het verlichten van pijn, schakelen ze ook de 
bekwaamheid en de alertheid uit, en vertroebelen ze 
iemands denken.

Medicijnen zijn in feite drugs die bedoeld zijn om iets in 
de werking van je lichaam te veranderen in een poging 
het beter te laten werken. Soms zijn ze nodig, maar 
het zijn nog steeds drugs: ze werken als oppeppend of 
verdovend middel en van een teveel ervan ga je dood. 
Dus als je medicijnen niet gebruikt zoals je ze hoort te 
gebruiken, kunnen ze net zo gevaarlijk zijn als illegale 
drugs.
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Het enige antwoord 
hierop is zorgen dat je 

de feiten kent en om te 
beginnen al geen drugs 

te nemen.
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WAAROM NEMEN MENSEN DRUGS?

Mensen nemen drugs omdat ze iets 
willen veranderen in hun leven.

Hier volgen een paar redenen die 
jongeren voor hun drugsgebruik hebben 
gegeven:

• Erbij willen horen

•  Om ergens aan te ontsnappen of om te 
kunnen ontspannen

• Om verveling tegen te gaan

• Om volwassen te lijken

• Om in opstand te komen

• Om te experimenteren

Ze denken dat drugs een oplossing zijn. 
Maar uiteindelijk worden de drugs het 
probleem.

Hoe moeilijk het ook voor iemand is 
om zijn probleem of problemen onder 
ogen te zien, de gevolgen van drugs zijn 
altijd erger dan het probleem dat men 
ermee probeert op te lossen. Het enige 
antwoord hierop is zorgen dat je de 
feiten kent en om te beginnen al geen 
drugs te nemen.
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Miljoenen exemplaren van boekjes zoals 
deze zijn in 21 talen onder mensen in de 
hele wereld verspreid. Omdat er steeds 
nieuwe drugs bijkomen en er meer over 
hun gevolgen bekend wordt, worden 
bestaande boekjes up-to-date gebracht 
en worden er nieuwe gemaakt.

De Foundation for a Drug-Free World is 
een organisatie zonder winstoogmerk 
ten bate van het publiek, die haar 
hoofdkantoor heeft in Los Angeles, 
Californië.

De Foundation voorziet in 
onderwijsmaterialen, advies en 
coördinatie voor haar internationale 
drugspreventienetwerk. Ze werkt 
samen met jongeren, ouders, 
onderwijzers, vrijwilligersorganisaties 
en overheidsinstanties – iedereen die 
interesse heeft om te helpen anderen  
een drugsvrij leven te laten leiden.
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Neem voor meer informatie of voor meer 
exemplaren contact op met:

Foundation for a Drug-Free World 
1626 N. Wilcox Avenue, Nr. 1297 

Los Angeles, CA 90028 VS

geendrugs-welleven.nl	•	info@drugfreeworld.org
1 (888) 668-6378 of 1 (818) 952-5260

FEITEN DIE JE MOET WETEN
Dit boekje is deel van een reeks publicaties die feiten verschaffen over marihuana, alcohol, 
synthetische drugs, XTC, cocaïne, crack cocaïne, crystal meth en methamfetamine, LSD, 
inhaleringsmiddelen, heroïne, misbruik van voorgeschreven medicijnen, pijnstillers en 
Ritalin. Als je de feiten over drugs kent, zul je in staat zijn over drugs een weloverwogen 
beslissing te nemen.

© 2016 Foundation for a Drug-Free World. Alle rechten voorbehouden. Het logo van de organisatie is een handelsmerk in 
het bezit van de Foundation for a Drug-Free World. Item C7141 – Dutch
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