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Heb je een vraag over LSD of andere middelen?
Neem dan contact met ons op!

Na een halfuur tot een uur begint de LSD te werken.
De sterkste pieken vinden plaats van 2 tot 6 uur
na inname. Na 10-14 uur is de LSD grotendeels
uitgewerkt. De effecten die LSD veroorzaakt wordt
‘een trip’ of ‘trippen’ genoemd.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico’s.
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Er ontstaan dan veranderingen in de zintuiglijke
waarneming (hallucinaties), zoals:
• Kleuren, geluiden, vormen worden intenser
beleefd
• Vervorming van voorwerpen
• Het zien van bewegende patronen of structuren
of gekleurde beelden
• Moeite hebben met warmte of koude herkennen

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!

alles wat je
moet weten over

lsd

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.

www.1nul1.nl

lsd
LSD ofwel lysergeenzuur-di-ethylamide is een
half-synthetische verbinding die gemaakt wordt
van moederkoornschimmel. LSD wordt meestal op
een klein postzegelachtig papiertje aangebracht,
dit heet ook wel een blotter of een papertrip. LSD
is een van de bekendste tripmiddelen. De afkorting
komt van het Duitse Lyserg Sauer Diethylamid.
Voor een normale tot sterke trip is 60-150
microgram voldoende. Dit is normaal gesproken
dan ook de hoeveelheid die op een papertrip zit.
Hogere doseringen zijn niet voor beginners en
verhogen het risico op een vervelende ervaring.

risico’s

Spierkramp

korte
termijn

Vastzitten in negatieve gedachten,
achterdocht.

LSD is een heel krachtig middel. Een
hoeveelheid kleiner dan een zandkorrel is al genoeg om iemand te laten
trippen. Daarom is LSD heel lastig te
doseren.
Bad trip: overweldigd worden door de
intensiteit van de ervaring, angst en
verwardheid.
Acute psychose: wanen, hallucinaties,
verwarring en angst. Een acute drugspsychose zal in de meeste gevallen
verdwijnen als het middel niet meer in
het lichaam aanwezig is.

Na de trip voelen mensen zich vaak uitgeblust. Alle nieuwe indrukken moeten
rustig verwerkt worden en daar is tijd
voor nodig.

geren. Iemand met een psychose heeft
hallucinaties en wanen en weet soms
niet meer wat echt is en wat niet.
Hallucinogen Persisting Perception
Disorder (HPPD): mensen blijven
visuele verstoringen zien en kunnen
zich (mede daardoor) minder goed
concentreren.

risico’s

combineren

lange
termijn

Het combineren van LSD met andere drugs
vergroot de risico’s. Het kan vervelende,
onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten
met zich meebrengen. De kans op een bad trip
wordt vergroot. Cannabis kan bijvoorbeeld de trip
versterken, verlengen of minder controleerbaar
maken. Daarom wordt combineren afgeraden. Er is
nog weinig bekend over de combinatie van LSD met
specifieke andere middelen.

Psychose: Bij mensen die er gevoelig
voor zijn omdat het bijvoorbeeld in
de familie voorkomt, kan LSD een
psychose mogelijk uitlokken of verer-

