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GHB begint na 5 tot 30 minuten te werken. Het effect 
duurt ongeveer 3 uur. Het effect van GHB kan per 
persoon sterk verschillen en is sterk afhankelijk van 
de dosis en eventueel andere gebruikte middelen. 

Bij een kleine dosis is de werking ontspannend. Van 
GHB kun je seksueel opgewonden raken. Aanra-
kingen voelen sterker. De effecten lijken op een 
alcoholroes, maar het kan ook stimulerend werken. 
Soms treden hallucinaties op. 

Bij een hoge dosissen kan je overvallen worden door 
slaap. Het probleem bij GHB is dat de hoeveelheid 
die prettige effecten oplevert, redelijk dicht bij de 
hoeveelheden ligt waarbij bewusteloosheid kan 
optreden. 

Heb je een vraag over GHB 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.
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GHB is de afkorting voor gamma-hydroxybutyraat. 
Het wordt vooral verkocht als een stroperige zoute 
vloeistof in plastic buisjes van 5 ml. GHB wordt 
ook wel ten onrechte ‘liquid XTC’ genoemd. Andere 
namen voor GHB zijn; G, vloeibare XTC, buisjes, 
liquid X, liquid E. GHB heeft echter niets te maken 
met XTC.  

GHB komt meestal voor als vloeistof. Af en toe 
komt het ook in poedervorm op de markt. De 
vloeistof of het poeder wordt meestal toegevoegd 
aan een glas drinken en daarna opgedronken. 

Duizelig, misselijk of verward raken. 

GHB ontremd. Hierdoor doen mensen 
soms dingen waar ze later spijt van 
hebben, bijvoorbeeld qua seks. 

GHB kan tot bewusteloosheid (‘out 
gaan’) leiden. De dosis die een fijn 
effect kan geven, ligt dicht bij een 
dosis waarvan iemand bewusteloos 
raakt. Bewusteloos raken is gevaarlijk, 
omdat er een risico is dat je stopt met 
ademhalen. Het risico hierop is nog 
groter wanneer GHB gecombineerd 

GHB geeft al vrij snel ontwenningsver-
schijnselen. In het begin zijn die nog 
mild; mensen worden onrustig, angstig 
of rillerig als ze niet gebruiken. 

Na enkele weken of maanden van 
intensief gebruik kunnen de ontwen-
ningsverschijnselen gevaarlijk worden 
en is begeleiding van een arts bij het 
stoppen nodig. 

Mensen die regelmatig GHB gebrui-
ken, krijgen soms problemen met hun 
geheugen en concentratie. Leren gaat 
moeilijker. Dit kan een gevolg zijn van 
langdurig gebruik of van meerdere 
malen bewusteloos raken.

wordt met andere dempende middelen, 
zoals alcohol en slaap- en kalmerings-
middelen. 

Sommige mensen maken zelf GHB. Als 
dit niet op de juiste manier gebeurt, 
kan GHB blaren in keel en slokdarm 
veroorzaken. 

Wie regelmatig gebruikt, kan verslaafd 
raken aan GHB. 
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