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Het verhoogt de energie, bloeddruk en hartslag. 
Cocaïne werkt iets, maar minder dan XTC, in op de 
stof serotonine. Een toename van serotonine heeft 
ook positieve, gewenste invloed op de stemming. 
Cocaïne remt vooral de heropname van dopamine, 
norepinefrine en serotonine in de hersencellen.

Cocaïne is een drug die zich slecht laat 
combineren met andere middelen, met name 
vanwege verhoogde kans op paniekaanvallen, 
hartritmestoornissen en beroertes.

Heb je een vraag over cocaïne 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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Cocaïne is een stimulerend middel. Het komt 
voor als wit poeder en de werkzame stof is 
cocaïnehydrochloride (cocaïne HCl). Cocaïne wordt 
gewonnen uit de coca plant. Andere benamingen 
zijn: coke, sos, sosa, charlie, blow, sneeuw of wit.  

Cocaïne wordt bijna altijd gesnoven. Het kan ook 
gespoten worden of gerookt. Dat roken wordt 
een ‘plofje’ genoemd. Dit is echter niet effectief, 
cocaïne kan namelijk slecht tegen verhitting.  

Crack (basecoke), is een bewerkte vorm van coke. 
Het is op zo’n manier bewerkt dat het wel gerookt 
kan worden. Dit wordt meestal gedaan met een 
basepijp. 

Cocaïne vormt een belasting voor je 
hart en bloedvaten. Dat komt omdat 
cocaïne de hartslag stimuleert. Het 
hart heeft meer zuurstof nodig. 
Tegelijkertijd vernauwt cocaïne de 
bloedvaten waardoor het hart minder 
zuurstof krijgt.   

Het combineren van cocaïne en 
alcohol leidt tot de vorming van een 
nieuwe stof: cocaethyleen. Ook deze 
stof stimuleert de hartslag en werkt 
vaatvernauwend. De stof is zeer giftig 
voor de lever.    

Gebruik van cocaïne verslechtert de 
conditie van hart en bloedvaten. 

Frequent gebruik van cocaïne 
verandert je omgang met mensen. 
Je kunt er agressief en geïrriteerd 
van worden. Vaak is men extreem op 
zichzelf gericht. Daarom wordt coke 
soms ook wel de ego-drug genoemd. 

Het gebruik van cocaïne kan verslaving 
met zich meebrengen.  

Cocaïne put je uit. Je vermoeidheid 
wordt onderdrukt waardoor je over je 
grens heen gaat. 

Door het snuiven van cocaïne raakt het 
neusslijmvlies geïrriteerd en ontstoken. 
Cocaïne kan ook in de voorhoofdsholte 
komen en daar verstoppingen en 
hoofdpijn veroorzaken.

Cocaïne is een wit en enigszins 
klonterig poeder. Het wordt meestal in 
ponypacks van een gram of twee gram 
gekocht. Mede omdat de drug erg duur 
is (gemiddeld 50 euro per gram) wordt 
het vaak versneden met allerhande 
middelen die op korte of lange termijn 
gezondheidsproblemen kunnen 
veroorzaken. 

cocaine korte 
termijn

lange 
termijn

risico’s risico’s


