
Paddo’s & tr ippers
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Er zijn drie soorten drugs. Drugs die een 
stimulerend effect hebben ( bijvoorbeeld 
amfetamine). Drugs die een verdovend effect 
hebben (bijvoorbeeld alcohol) en drugs die de 
manier veranderen waarop je dingen ziet of 
hoort. Deze middelen worden hallucinogenen 
of tripmiddelen genoemd. De bekendste zijn 
bepaalde paddestoelen (paddo’s), cactussen 
en LSD. De meeste hebben een plantaardige 
oorsprong, maar sommige kunnen ook in een 
laboratorium worden nagemaakt. 

Het gebruik van sommige van deze drugs is 
al heel oud. Paddo’s en cactussen en allerlei 
planten uit het tropisch regenwoud worden 
al heel lang gebruikt door de oorspronkelijke 
bevolking. Het gebruik had dan vaak een 
religieuze betekenis. Niet vreemd gezien de 
hevige en vreemde effecten die sommige van 
deze middelen kunnen veroorzaken. Het gebruik 
was altijd aan strenge rituelen verbonden. 
Hierdoor werden de risico’s sterk ingeperkt.

Alle tripmiddelen werken op een andere 
manier en hebben dus ook een ander effect. 
Tripmiddelen zorgen er over het algemeen voor 
dat in de hersenen zintuiglijke waarnemingen 
anders worden doorgegeven. Ervaringen 
kunnen mooi zijn, maar ook angstig. Het is 
onvoorspelbaar wat er precies gaat gebeuren. 
Gebruik kan goed maar ook slecht uitpakken. 
Dit hangt onder andere af van het middel, de 
omgeving en de stemming van de gebruiker.

Globaal kan men de effecten onderverdelen in 
vijf categorieën:

Verandering in zintuiglijke waarneming

Échte hallucinaties treden zelden op tijdens 
een trip. Er is eerder sprake van veranderingen 
of verstoringen van de waarneming van 
dingen. Prikkels van alle zintuigen worden 
sterker of kunnen door elkaar lopen. Er kunnen 
draaiende structuren waargenomen worden in 
bijvoorbeeld tapijt of gras.

Verandering in stemming

Tripmiddelen kunnen een sterk effect hebben 
op de stemming en dit kan verschillende 
richtingen op gaan. Euforie en extase worden 
regelmatig gemeld door gebruikers, maar ook 
angst en verwardheid kunnen optreden. Het 
kan vooral zorgen voor een versterking van de 
stemming die je al hebt. Voel je je slecht, dan 
kun je angstig worden. Voel je je goed, dan krijg 
je een ontspannen vrolijk gevoel.

De meeste 
tripmiddelen 

worden geslikt, gegeten 
of gedronken. De werkzame 

stof komt dan via de maag in 
de darmen terecht. Daar wordt het 

opgenomen in het bloed. Het bloed 
brengt de werkzame stof naar de hersenen. 

Hoe tripmiddelen werken is nog niet precies 
duidelijk. Normaal gesproken worden allerlei 
signalen die van je zintuigen komen gefilterd. 
Pas daarna neem je ze bewust waar. Een 
bepaald gebied in de hersenen is hiervoor 
verantwoordelijk. Door het gebruik van 
tripmiddelen worden deze signalen veel 
minder gefilterd. Hierdoor ga je van alles zien 
en horen. Gebruikers zeggen: “Het is alsof je 
zintuigen wijd open gaan staan en alles wat 
normaal niet tot je doordringt, nu wél tot je 
doordringt”.

Een ander effect van de verminderde filtering 
is dat signalen in andere hersengebieden 
terechtkomen dan normaal. Hierdoor krijg je 
het effect dat je een geluid gaat zien. Of iets 
wat je normaal gesproken ziet, ineens hoort als 
een geluid. 

Volgens een onderzoek uit 2014 heeft ongeveer 
4,4% van de bevolking tussen de 15 en de 
64 jaar ooit paddo’s gebruikt. 0,5% heeft het 
in het afgelopen jaar nog gebruikt en 0,1% 
in de afgelopen maand.  1,5% heeft ooit LSD 
gebruikt.1

Tripmiddelen zijn nauwelijks verslavend. Bij de 
verslavingszorg melden zich enkele personen 
per jaar aan.2

Verandering in tijdsbeleving

Meestal lijkt de tijd veel trager te lopen, 
seconden lijken minuten te duren, in extreme 
gevallen lijkt de tijd zelfs stil te staan.

Verandering in mentale processen

Tijdens een trip worden denkprocessen 
associatiever, er worden ongebruikelijke 
dwarsverbanden gelegd, dit kan leiden tot 
verrassende inzichten, maar ook tot bijna 
psychotische denkbeelden. Het kan voorkomen 
dat sommige gedachten in lussen steeds 
terugkomen. Als dat vervelende gedachten zijn, 
kan een negatieve tripervaring het resultaat 
zijn (bad trip).

Lichamelijke effecten

Verwijde pupillen komen vaak voor. Lichte 
stijgingen in hartslag en bloeddruk kunnen 
optreden. Verder kan je problemen krijgen met 
je evenwicht. Misselijkheid en braken kunnen 
ook voorkomen net als een droge mond.
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Het is een half chemisch tripmiddel, dat 
afkomstig is van een natuurlijke schimmelsoort. 
LSD is een reukloze, kleurloze en smaakloze 
vloeistof en wordt meestal op een papiertje 
gedruppeld (papertrip). Soms wordt het ook als 
tablet verkocht (microdot). LSD is heel krachtig; 
men hoeft maar een kleine hoeveelheid LSD 
te nemen om iets te voelen. LSD wordt in 
microgrammen gedoseerd (waar veel andere 
middelen in milligrammen worden gedoseerd). 
De LSD trip heeft een golfachtig karakter. De 
sterkste pieken zijn tussen de 2 en de 6 uur, na 
12 tot 24 uur is de LSD uitgewerkt.

PADDO’S EN TRUFFELS

Van bepaalde paddestoelen kun je gaan trippen. 
De werkzame stof in deze paddo’s is psilocybine 
en/of psilocine. Psilocybine en psilocine zit 
in meer dan twintig verschillende soorten 
paddenstoelen. Deze zien er allemaal anders 
uit en verschillen in sterkte. Paddo’s kunnen 
vers of gedroogd worden gegeten. Je kunt ze zó 
eten, ze in gerechten verwerken of er thee van 
zetten. Ongeveer 30 tot 60 minuten na inname 
begint de werking (trip). De roes duurt meestal 
drie tot vier uur en na vier tot zes uur zijn de 
paddo’s uitgewerkt. Het effect kan erg heftig 
zijn. Paddo’s zijn illegaal. Hallucinogene truffels 
zijn nog wel verkrijgbaar in de smartshop, hier 
zit de zelfde werkzame stof in.

KETAMINE

Ketamine (K, Special K of Vitamine K) is 
een narcosemiddel. Het wordt gebruikt als 
verdovingsmiddel tijdens operaties en als 
pijnbestrijdingsmiddel. Ketamine wordt ook 
gebruikt als drug. Het komt voornamelijk op 
de markt als poeder, soms als (farmaceutische) 
vloeistof en zelden in pil- en tabletvorm. Als 
je ketamine snuift werkt het binnen 5 tot 15 
minuten. De trip duurt tussen de 35 en 60 
minuten. 

Het effect van ketamine is heel anders dan 
andere tripmiddelen, het is een ‘dissociatief 
tripmiddel’. Dissociatie betekent scheiding: 
het bewustzijn wordt van het lichaam 
gescheiden. Bij een lage dosering kom je in 
een dromerige, zweverige toestand terecht. 
Je kunt je coördinatie verliezen en je voelt je 
minder verbonden met je lichaam. Bij hogere 
doseringen kan je het gevoel hebben dat 
lichaam en geest worden losgekoppeld, je krijgt 
sterke hallucinaties, je voelt je gevoelloos en 
verdoofd. Praten en bewegen gaat moeilijk. Je 
kan terecht komen in het zogenaamde K-hole, 
dit wordt soms ook wel vergeleken met een 
bijna doodervaring.

2C-B EN ANDERE MIDDELEN

2CB of 2C-B is een synthetische oppepper en 
een tripmiddel. 2C-B is chemisch vergelijkbaar 
aan mescaline. 2C-B komt op de markt als 
poeder of in tablet- of capsulevorm. Het 
effect van 2CB hangt af van de dosis. Bij hoge 
doseringen is het een tripmiddel vergelijkbaar 
met LSD, bij lagere doseringen lijkt het effect 
eerder op dat van XTC. Het werd tot 1997 in 
smartshops verkocht. 2C-B valt sinds 1997 
onder de Opiumwet. Het wordt beschouwd als 
een harddrug. Bezit, productie en handel zijn 
strafbaar.

Er zijn nog veel meer in het laboratorium 
gemaakte NPS (nieuwe psychoactieve stoffen) 
op de markt die een trip effect veroorzaken. Zo 
zijn er alleen al vele varianten op 2C-B zoals 
2C-I of 2C-E. Het is belangrijk om te weten wat 
je precies neemt, de dosering en het effect kan 
per middel behoorlijk verschillen. 

AYAHUASCA (DMT)

DMT (dimethyltryptamine) is een tripmiddel 
dat in verschillende variaties voorkomt in de 
natuur. Bijvoorbeeld in planten, grassen, padden 
en zelfs in de mens. Als DMT wordt gerookt is 
het een kortwerkend en zeer heftig tripmiddel. 
De effecten beginnen na een paar seconden 
en duren slechts 30 minuten of korter. De 
gebruiker ondergaat visuele en sterke mentale 
ervaringen. DMT kan ook gedronken worden. 
Het zit dan verwerkt in de traditionele drank 
ayahuasca. Afhankelijk van de dosering duurt 
de ervaring van ayahuasca zo’n 2 tot 6 uur. 
Gebruikers hebben sterke visuele ervaringen en 
kunnen soms religieuze en mystieke ervaringen 
hebben. In het begin zijn de effecten erg 
onplezierig. Je wordt misselijk, duizelig, gaat 
heftig transpireren en overgeven. Het gebruik 
van ayahuasca vindt meestal plaats in een 
rituele setting, het gebruik zonder begeleiding 
is ook af te raden vanwege het onberekenbare 
effect. 
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Papertrip 3

aa Alcohol Drugs Infolijn: 0900 1995

aa Jellinek: 088 505 1220  
ma t/m vrij tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 15.00 en 17.00 uur

aa Folders: www.jellinek.nl 

Websites:

aa www.jellinek.nl (info, zelfhulp, behandeling)

aa www.unity.nl (info)

aa www.erowid.org

aa www.ggznederland.nl , kijk bij links. 
(info, bestellen van folders en hulp bij de 
verslavingsinstelling in de buurt)

Volgens de Opiumwet zijn paddo’s verboden. Dit 
geldt zowel voor verse als voor gedroogde paddo’s. 
Ook de werkzame stoffen psilocybine, psilocine  
zijn  verboden. Ook preparaten waarin deze 
stoffen zitten vallen onder de opiumwet. Bezit, 
productie en handel zijn strafbaar. Gebruikers van 
paddo’s worden echter niet actief vervolgd. LSD is 
ook verboden. Truffels zijn nog wel legaal, hier zit 
de zelfde werkzame stof in als bij paddo’s.

Ketamine valt  onder de Wet op de 
Geneesmiddelen Voorziening. Verstrekking door 
iemand die geen arts is kan zwaar bestraft 
worden.

Alle tripmiddelen zijn riskante middelen die je, 
gezien de kans op psychische problemen, beter niet 
kunt gebruiken. Vooral als je jong bent en jezelf 
nog niet zo goed kent. Paddo’s worden van alle 
tripmiddelen het meest gebruikt. Vandaar dat we 
hieronder een aantal tips geven hoe je de risico’s van 
het gebruik van paddo’s kunt beperken. Dat kan als je:

aa Met mate gebruikt.

aa Je goed informeert over de dosis. Een te grote 
dosis kan heftige effecten geven.  

aa Je goed voorbereidt op gebruik en je goed 
informeert over de werking, risico’s en effecten.

aa Gebruikt in een vertrouwde omgeving met 
vertrouwde mensen.

aa Ervoor zorgt dat er iemand in de buurt is  
die nuchter is.

aa Alleen gebruikt als je je lichamelijk en 
geestelijk goed voelt.

aa Goed let op de effecten; zijn deze te sterk 
of onaangenaam, neem dan vitamine C, 
dextrose of een zoet drankje. Vecht niet 

tegen de gevoelens maar laat je meedrijven. 
Zoek een rustige ruimte op. 

aa Paddo’s niet combineert met andere drugs, 
medicijnen of alcohol.

aa Zelf geen paddo’s plukt. Dat is gevaarlijk omdat ze 
lijken op zeer giftige soortgenoten.

aa Zolang je tript of nog loom en ongeconcentreerd 
bent niet deelneemt aan het verkeer.

aa Je de volgende dag vrij hebt om de ervaringen te 
verwerken.

aa Niet gebruikt bij psychische problemen.

aa Niet gebruikt bij een nier- of leverziekte of als je 
medicijnen slikt.

Wie geen risico wil lopen moet geen tripmiddelen 
gebruiken. Echt veilig gebruik bestaat niet. 
De risico’s worden groter als je in een slechte 
stemming of in een onprettige omgeving bent. Het 
gebruik van tripmiddelen versterkt stemmingen. 
Als je angstig bent kun je nog angstiger worden.

   Bad trips of flippen

Bij een gemiddelde trip is het mogelijk contact 
te houden met de werkelijkheid. Bij een (te) 
hoge dosis kunnen de tripervaringen zó sterk 
zijn dat een gebruiker het onderscheid tussen 
trip en werkelijkheid verliest. Gewone dingen 
kunnen ineens heel bedreigend zijn. Iemand kan 
zo angstig, verward of achterdochtig worden dat 
hij de controle over zichzelf verliest. Dat kan tot 
ongelukken leiden. Als iemand een bad trip heeft 
of flipt, blijf dan kalm, stel hem gerust en zeg 
dat de trip vanzelf overgaat. Het kan helpen om 
hem iets zoets te laten eten. Als de paniek niet 
overgaat, bel dan 112.

   Flashback

Het gebeurt wel eens een enkele keer, dat 
negatieve ervaringen van een trip later 
terugkomen. De trip wordt voor even opnieuw 
beleefd, terwijl je geen tripmiddelen hebt 
gebruikt. Het gebruik van cannabis, vermoeidheid 
of situaties die herinneren aan eerder gebruik 
kunnen deze veroorzaken. Het duidt niet op een 
lichamelijke beschadiging. Het is ook niet zo dat 
tripmiddelen zich in je lichaam opslaan en later 
weer vrijkomen. Tripmiddelen zijn na enkele 
dagen uit je lichaam verdwenen.

   Psychotische aanleg

Iemand met een psychotische aanleg moet geen 
tripmiddelen gebruiken. Het gebruik kan een 
psychose uitlokken.

   Combinaties

Het combineren van paddo’s met alcohol, hasj 
of andere drugs is extra riskant. Het kan zeer 
onaangename, onverwachte effecten geven. 
Blowen kan de trip versterken.

   Zwangerschap

Er is weinig onderzoek gedaan naar de risico’s 
van tripmiddelen bij zwangerschap. Aangenomen 
kan worden dat er risico’s zijn. Zolang er geen 
duidelijkheid is moet gebruik tijdens 
zwangerschap worden afgeraden.

   Verkeer

Het spreekt vanzelf 
dat gebruik van 
tripmiddelen en 
deelname 
aan 

het verkeer niet samengaan. Na gebruik kun je nog 
enige tijd ongeconcentreerd zijn. Zolang je nog 
ongeconcentreerd bent kun je niet deelnemen aan 
het verkeer.

   Afhankelijkheid

Je raakt niet afhankelijk van tripmiddelen. Ketamine 
vormt hier een uitzondering op. Het is niet zo dat je 
naar het gebruik van tripmiddelen gaat verlangen. De 
hevige effecten zorgen ervoor dat mensen dit niet te 
vaak doen. Soms kunnen mensen het leven wel saai 
vinden zonder gebruik.

Je went wel snel aan tripmiddelen maar bouwt die 
gewenning ook weer snel af. Bij herhaald gebruik 
treden geen tripeffecten meer op, ook al verhoog 
je de dosis. Als je enkele weken wacht krijg je de 
effecten weer. 

Ontwenningsverschijnselen na stoppen treden niet op. 

Van ketamine kun je dus wel afhankelijk worden. 
Ook went je lichaam aan ketamine en kunnen 
onthoudingsverschijnselen optreden.


