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Bij hogere doseringen zijn er meer hallucinerende 
effecten. 2C-B heeft sterk visuele effecten met 
intense kleuren, patroonvorming op vlakken, 
vervormingen van voorwerpen en veranderingen 
van gezichten. Ook wordt de waarneming door 
andere zintuigen versterkt. Luisteren naar muziek 
kan intenser zijn. 

In hoge doseringen (vanaf 20 mg) kan 2C-B echter 
net zo heftig aanvoelen als andere tripmiddelen. 

Heb je een vraag over 2C-B of andere middelen? 
Neem dan contact met ons op!

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico’s.  

Het is goed om jezelf te informeren over de werking 
en gezondheidsrisico’s van een middel. Gelukkig 
is dat in Nederland mogelijk. Laat daarom altijd 
je drugs testen, zodat je weet wat en hoeveel ervan 
in zit! 

Wanneer je drugs laat testen is dit altijd anoniem. 
Het enige wat de medewerkers willen weten is 
waar en wanneer je het middel hebt gekocht en wat 
je ervoor hebt betaald.  

Op www.drugs-test.nl vind je meer info over 
drugstesten.

wat is de laat je drugs

vragen? werking testen!
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2C-B, ofwel 4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine, 
is een synthetisch tripmiddel met een stimulerende 
werking.  

Het komt meestal voor in pillen. Die kunnen alle 
vormen en kleuren hebben. Meestal zijn ze iets 
kleiner dan XTC-pillen. Ook kan 2C-B in poedervorm 
of capsule voorkomen. 2C-B is vrij krachtig en 
wordt gedoseerd in milligrammen. De drug is 
geurloos.   

Moeilijke of overweldigende ervaring 
(bad trip): het grootste risico van 2C-B 
is een moeilijke of vervelende ervaring. 
Je wordt angstig. Je hebt het idee dat 
je geen controle meer hebt op je trip.  

Als je gevoelig bent voor psychoses 
kunnen drugs, waaronder 2C-B, een 
psychose ontlokken. 

Combineer een tripmiddel als 2CB nooit 
met andere geestverruimende 
middelen of alcohol. Dit vergroot 
de kans op een bad trip. Combineer 

Ben je gevoelig voor psychische 
klachten zoals psychoses of 
angststoornissen, of zit dit in je 
familie? Wees dan zeer voorzichtig 
met psychedelische tripmiddelen zoals 
2C-B: deze kunnen een psychose of 
paniekaanval triggeren. Je kunt in dit 
geval beter geen 2CB gebruiken. 

Hallucinogen Persisting Perception 
Disorder (HPPD): mensen blijven 
visuele verstoringen zien en kunnen 
zich (mede daardoor) minder goed 
concentreren.

De kans op verslaving is bij 2C-B en 
andere tripmiddelen heel klein. 

Over de chronische 
gezondsheidseffecten van 2C-B is niets 
bekend. Naar de drug is nauwelijks 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. 
Het is goed mogelijk dat de drug 
permanente veranderingen aan het 
brein, het zenuwstelsel of organen 
veroorzaakt.

ook niet met sterke medicijnen 
zoals pijnstillers en anti-depressiva. 2c-b
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