DRUGSSCHEMA
Welke 3 soorten werking bestaan er onder drugs?
1. Stimulerend. Voorbeelden: cocaïne, speed, xtc, tabak.
Wat voor gevoel geeft het?
Gebruiker krijgt het gevoel meer energie te hebben en alerter te
zijn.
2. Verdovend. Voorbeeld alcohol en GHB [soms ook wiet en
hasj]
Wat voor gevoel geeft het?
Gebruiker raakt in een roes, de scherpe kanten van het leven
worden afgeslepen.
3. Bewustzijns veranderend. Voorbeelden: Wiet, hasj en XTC
Wat voor gevoel geeft het?
Verandering van stemming en waarneming van de gebruiker.

Cocaïne is een wit kristalachtig poeder. Cocaïne wordt ook wel
wit, snow of coke genoemd. De bladeren van de plant bevatten
0.1%-0.9% cocaïne.
XTC is een synthetische drug, de werkzame stof is MDMA. Deze
stof behoort tot de amfetamines, maar heeft een andere werking.
Voorkomend in pil-,capsule-, poeder- en kristalvorm
Waar bestaat GHB uit?
Combinatie van GBL [schoonmaakmiddel] en natronloog
[gootsteenontstopper]
Welke uitwerking heeft een lage dosering GHB op het lichaam? Van
oorsprong is GHB een narcose middel. GHB kom je meestal tegen als
een geurloze en stroperige vloeistof met een zoute smaak, maar is er ook
in poedervorm

Speed is een amfetamine, een synthetische druk. Amfetamine is
chemisch nagemaakte efedrine, dit is de werkzame stof van de
ephedraplant. Meestal is speed in poedervorm [wit, roze of geel], maar
er zijn ook pillen en capsules

Hasj komt van de Cannabis Sativa, ook wel hennepplant
genoemd. Als de hars van de plant tot blokken of plakjes wordt
geperst dan krijg je Hasj. De kleur kan variëren van lichtbruin tot
zwart.
De werkzame stof is THC.
De hoeveelheid THC verschilt per soort, is dit 15% of meer dan
wordt Hasj ingedeeld als een harddrug.

Wiet komt net als hasj van de hennepplant, wiet wordt gemaakt
van de bloemtoppen van de plant. Je krijgt wiet als je de
bloemtoppen droogt en verkruimelt.
Wiet heeft een groenbruine kleur.
De werkzame stof is THC

De manieren van gebruik is afhankelijk van de stof:
 Roken
 Snuiven
 Spuiten
 Slikken
 Eten
 Drinken - hasj en wiet kun je drinken als wietthee of bhang.De
thee wordt getrokken van cannabisbladeren met kruiden en
specerijen. Als je dit met yoghurt vermengt krijg je bhang
lassie
In de Opiumwet staan alle regels voor legale [medicijnen] en illegale
drugs.
Illegale drugs zijn weer onder te verdelen in softdrugs en harddrugs.
In de Opiumwet worden deze beschreven in lijst 1 [ harddrugs] en
lijst 2 [softdrugs]
Gedoogbeleid:
 Maximaal 5 gram wiet of hasj
 Maximaal 5 hennepplanten
 Maximaal 0.5 gram harddrugs voor eigen gebruik
Gedoogbeleid voor coffeeshops:
 AHOJ-GI criteria

