Soort drugs

Gevolgen op korte termijn

Gevolgen op lange termijn

Pep / Speed Zelfoverschatting, concentratie neemt
de zgn.
toe, slaap en vermoeidheid worden
Amfetaminen onderdrukt, eetlust verdwijnt.

Rusteloosheid, geprikkeldheid, gewichtsverlies,
angsten, waanvoorstellingen, agressiviteit
roofbouw op het lichaam.

Cocaïne /
Crack

Effecten en werking hangen af van de
manier waarop je het gebruikt.
Opwekkend, opvrolijkheid, verminderde
vermoeidheid en minder eetlust.

Uitputting van het lichaam, gewichtsverlies,
angsten, slapeloosheid, waanvoorstellingen,
bij regelmatig snuiven schade aan het neusslijnmvlies

Stimulerend, sociaal ontspannend,
schommelingen in hartslag, bloeddruk
en bloedsuiker.

Bij langdurig gebruik: angsten, paniekreacties,
slaapstoornissen, depressieve stemmingen,
hallucinaties en hersenbeschadiging.

X.T.C.

Cannabis

Ontspannend, gevoeliger zintuigen.
Depressief, onverschillig, afwezig, longkanker.
Nadelige invloed op: reactievermogen,
Nadelige invloed op: immuunsysteem, hersenen
korte termijn geheugen en je concentratie. en vruchtbaarheid.

Geestelijke
verslaving

Lichamelijke
verslaving

Soort middel
Werking opCentraal
Zenuwstelsel?

Kans groot

Kans klein

Opwekkend middel
Ja

Kans zeer groot

Nee

Opwekkend middel

Ja
Kans klein

Nee

Opwekkend middel
Ja

Ja, bij veelvuldig gebruik

Nee.

Hallucinogene middelen
Ja

Paddo's

Belevingen van onwerkelijkheid, angst,
misselijkheid.

Je kunt in een trip blijven hangen met als
gevolg paniekreacties en psychoses.

Kans klein

Nee.

Hallucinogene middelen
Ja

L.S.D.

Belevingen van onwerkelijkheid, angst,
misselijkheid, vermoeidheid. Je kunt een
bad-trip' krijgen en 'flippen'.

Paniekreacties, flash-backs en langdurige
psychoses.

Kans klein

Nee

Hallucinogene middelen

Opium /
Morfine

Rustgevend, pijnstillend, roeswekkend,
slaapwekkend.

Verminderde seksuele activiteit, verstopping,
allergische reacties; jeuk en uitslag.

Kans groot

Ja

Verdovende middelen

Heroïne

Rustgevend, pijnstillend,
slaapverwekkend, behaaglijk gevoel,
emotionele vervlakking, aantasting van
het intellectueel functioneren.

Verstopping, ondervoeding en
verwaarlozing door onverschilligheid,
verminderde seksuele activiteit, spuitrisico's,
onaangename onthoudingsverschijnselen.

Kans zeer groot.

Ja.

Verdovende middelen

Ontspannend, sufheid, onverschilligheid,
zelfoverschatting. Combinatie met
alcohol versterkt de verdovende
effecten van alcohol in hoge mate.

Gewichtstoename, traagheid, soms
spierzwakte.

Ontremmend (bij enkele glazen al),
verdovend, kalmerend, aantasting van
het beoordelings- en reactievermogen,
zelfoverschatting, onverschilligheid.

Ernstige schade aan lever, hersenen, hart
en maag. Ernstige onthoudingsverschijnselen.

Slaap- en
kalmeringsmiddelen
Alcohol

Ja

Ja
Kans groot

Ja

Verdovende middelen

Ja
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Kans groot

Ja

Verdovende middelen

Ja

