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Ketamine heeft allerlei tegengestelde effecten.  

Bij lage dosering is het opwekkend. Het lijkt dan 
wel wat op het effect van cocaïne, al is het wat 
droomachtiger en trippy.  

Hogere doseringen leiden tot hallucinaties 
en dromen die men als zeer psychedelisch ervaart. 
Men heeft dan ook ‘bijna - dood ervaringen’. Men 
heeft in deze toestand het gevoel het lichaam te 
verlaten. Dit noemen we de ‘K-hole’. Mensen zitten 
of liggen en reageren niet meer op anderen. 

Heb je een vraag over ketamine 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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Ketamine (Special K, Vitamin K, of Keta) is 
een dissociatieve drug met hallucinogene 
eigenschappen. 

Ketamine is een dissociatief tripmiddel. Dissociatie 
betekent scheiding: dit wil zeggen dat je een 
scheiding ervaart tussen je geest en je lichaam. 
Bij een dosering tot 50 mg zal je vooral wat vaag 
worden. Bij een dosering boven de 50 mg kunnen 
de effecten psychedelischer en zeer intens 
worden. Hoe meer je neemt, hoe sterker en langer 
de effecten duren. 

Badtrip: door de intensiteit van de 
ervaring kun je angstig worden.  

Vallen: tijdens gebruik kun je moeite 
hebben met het sturen van bewe-
gingen. Hierdoor kun je struikelen of 
vallen.  

Pijn wordt niet gevoeld, je kunt je ver-
wonden zonder dat je het merkt.  

Bewusteloosheid: bij hoge dosering en/
of combinatie met alcohol of andere 
dempende middelen is er kans op 
out-gaan. 

Verslaving: Ketamine kan verslavend 
zijn. Bij regelmatig gebruik treedt er 
snel tolerantie op. 

Psychische klachten: sommige mensen 
worden paranoïde na langdurig gebruik. 

Blaas- en nierproblemen: zoals grotere 
gevoeligheid voor ontsteking van blaas, 
urinewegen en nieren. 

Misselijkheid, braken.  
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Bij een (te) hoge dosis Ketamine kan er een zeer 
sterke beleving zijn er een scheiding optreedt 
tussen lichaam en geest (dissociatie) en ook kunnen 
zij het gevoel hebben (bijna) dood te gaan. Dit wordt 
een k-hole genoemd. 

Gebruikers kunnen zich dan niet bewegen en 
kunnen niet praten, en omschrijven dat zij door 
een tunnel op weg zijn naar het licht. Gebruikers 
zijn zich nog nauwelijks bewust van de omgeving 
en hebben het gevoel dat zij zich in een andere 
wereld bevinden. Voor sommigen is dit een 
mystieke ervaring, maar voor anderen kan het zeer 
beangstigend zijn. 
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