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Van wiet en hasj wordt men stoned of high. Maar 
het effect wordt niet alleen door de drug zelf 
bepaald. Ook hoe jij je voelt en in welke omgeving 
je bent speelt een belangrijke rol. Omdat het THC-
gehalte nogal verschilt is het moeilijk een dosis aan 
te geven. Afhankelijk van de verhouding tussen THC 
en CBD heeft de cannabis meer een high effect of 
word je er meer stoned van. 

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

of wiet. De tripeffecten (dingen anders zien en 
beleven) nemen vaak de overhand. Soms kunnen 
de effecten ronduit onplezierig worden. De gebrui-
ker kan zich dan ziek en angstig voelen. 

Na-effecten kunnen nog tot 12 uur aanhouden en 
soms zelfs langer. De lange werkingsduur kan soms 
onplezierig zijn, zeker als je op een gegeven mo-
ment wilt gaan slapen of moet werken of studeren 
de volgende dag. 

Voordat je de effecten van het eten van spacecake 
voelt, moet de actieve stof eerst door je maag en 
lever verwerkt worden en opgenomen worden in 
je bloedbaan. Dit proces duurt een stuk langer dan 
bij het roken van cannabis. Je kunt de effecten 
beginnen te voelen na een minuut of 20, maar soms 
ook pas na 2 uur.  

De effecten van het eten van spacecake kunnen 
veel heftiger en intenser zijn dan bij roken van hasj 
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Wiet en hasj zijn afkomstig van de vrouwelijke 
cannabisplant. De hars van deze plant bevat 
psychoactieve stoffen (cannabinoïden) die 
ervoor zorgen dat je ‘high’ of ‘stoned’ wordt. 
De bekendste stoffen zijn cannabinol (CBD) en 
tetrahydrocannabinol (THC).  

De meest voorkomende manier om cannabis te 
gebruiken is door het te roken (blowen). Een andere 
manier waarop cannabis ook wordt gebruikt, is 
door het te eten in bijvoorbeeld spacecake.

Hasj en wiet kunnen soms verkeerd 
vallen. Je voelt je dan ziek, angstig of je 
kunt een bad trip krijgen. 

Het gebruik van Cannabis heeft een 
negatieve invloed op het geheugen, 
de concentratie en het opnemen van 
informatie. 

Wie onder invloed van hasj of wiet 
deelneemt aan het verkeer heeft een 
groter risico op een verkeersongeluk. 

Roken van hasj of wiet is schadelijk 
voor de longen, ook als je het 
zonder tabak rookt, dit komt omdat 
er bij de verbranding van de cannabis 
een grote hoeveelheid teer vrijkomt. 
Qua teer staat 1 joint gelijk aan 6 á 7 
sigaretten.  

De combinatie van bepaalde kwetsbare 
genen en gebruik van cannabis 
vergroten de kans op een psychose. 
Die kans wordt nog groter als je op 
jonge leeftijd begint. Hetzelfde geldt 
voor schizofrenie (meer permanente 
psychose).  

Gebruik van Cannabis heeft invloed op 
je school- of werkprestaties. 

Hasj en wiet kunnen de vruchtbaarheid 
bij mannen en vrouwen verminderen. 

De dag na cannabisgebruik kan iemand 
zich vermoeider voelen en zich minder 
goed concentreren.  

Cannabis is lichamelijk en geestelijk 
verslavend. Ongeveer 9% van de 
gebruikers ontwikkelt een vorm van 
afhankelijkheid.
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