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

Speed stimuleert de aanmaak van bepaalde stoffen
in je hersenen en is een oppeppend middel. Je
concentratie wordt sterker en je vermoeidheid
wordt onderdrukt. Speed wordt daarom veel als
‘partydrug’ op feesten gebruikt. Ook verdrijft het je
dorst en honger.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico’s.
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Speed verhoogt de lichaamstemperatuur.
Oververhitting is zeer gevaarlijk en moeilijk te
behandelen en kan dodelijk zijn. Het zoeken van
afkoeling, het nemen van rust en het drinken van
voldoende water (één glas per uur) is nodig om
oververhitting te voorkomen. Beter nog is om
isotone dorstlessers zoals Isostar of AA te drinken.

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

speed

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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risico’s

speed/
amphetamine
Amfetamine is synthetische drug met een
stimulerende werking. Andere namen zijn speed,
pep, of snelle. Mensen krijgen er energie van, ook
als ze vermoeid zijn. Speed komt bijna altijd voor in
poedervorm. Het poeder is dan vaak wit of gelig.
De meeste mensen snuiven het poeder. Dit
wordt vaak met behulp van een sleutel gedaan,
waarmee je een beetje uit het pakje Speed haalt.
Soms maakt men er een ‘bommetje’ van door het
te wikkelen in vloei en dan door te slikken. Soms
wordt het ingenomen met wat te drinken. Als speed
wordt gesnoven, geeft het een branderig gevoel in
de neus.

korte
termijn
Door speed worden het hart en
de bloedvaten zwaar belast.
Hartritmestoornissen, een hartinfarct
en een hersenbloeding kunnen
optreden, zeker wanneer speed
gebruikt wordt in combinatie met
zware lichamelijke inspanningen.
Speed verhoogt de spanning in de
kaken en gebruikers klemmen tanden
op elkaar en gaan knarsetanden. Ook
maken gebruikers minder speeksel
aan waardoor tanden slechter worden
schoongemaakt.

Van speed kun je vervelende
na-effecten krijgen zoals
vermoeidheid, slapeloosheid en
depressieve gevoelens. Speed put je
energievoorraden uit.
Speed remt de eetlust, zo kan
gewichtsverlies ontstaan.

risico’s

lange
termijn
Snuiven beschadigt het neusslijmvlies.
Dat kan pijnlijk zijn.
Na gebruik voelen gebruikers zich de
dagen erna vaak down en depressief.

Na langdurig gebruik kunnen mensen
bij stoppen ook in een depressie
terecht komen.
Langdurig gebruik of een zeer hoge
dosis kunnen een tijdelijke psychose
veroorzaken. Een blijvende psychose
kan alleen optreden bij mensen die
daarvoor gevoelig zijn.
Bij langdurig gebruik raken mensen
volledig uitgeput door gebrek aan
slaap en te veel activiteit. Het gebrek
aan eetlust kan zorgen voor een sterk
gewichtsverlies.
Hersenbeschadiging: Onderzoek heeft
aangetoond dat methamfetamine
zenuwen kan beschadigen.
Verslaving

