EEN ALTERNATIEVE,
MINDER SCHADELIJKE MANIER
OM HEROÏNE OF COCAÏNE TE GEBRUIKEN
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Deze brochure richt zich in de eerste plaats naar spuiters
die, geheel of gedeeltelijk, willen overstappen naar het
roken van drugs.
Voor gebruikers die enkel chinezen geeft deze brochure
een aantal gezondheids- en praktische tips.

WAT
Chinezen is een andere, minder gevaarlijke, manier om
heroïne of cocaïne te gebruiken dan via spuiten.
Het woord chinezen komt van ‘chui long’ (‘chasing the
dragon’): het met een mondstukje (meestal een zelf gerold
pijpje) volgen en inhaleren van de ‘draak’ van opstijgende
damp van drugs op aluminiumfolie.

DE SWITCH
Meer en meer gebruikers stappen, geheel of gedeeltelijk,
over van spuiten naar chinezen.
De redenen daarvoor kunnen heel verschillend zijn:
§ de gezondheidsrisico’s zijn beduidend minder;
§ roken is socialer en gezelliger, zeker als je met
andere, niet-spuiters, gebruikt;
§ je hebt meer controle als je je spul moet delen;
§ je nieuw lief heeft niet graag dat je spuit;
§ je wilt je gebruik meer onder controle krijgen;
§ je wil een tijdje chinezen om je lichaam en je aders
wat rust te gunnen;
§ je vindt alleen nog aders op gevaarlijke plaatsen, zoals
de lies of de nek;
§ je wilt, voor welke reden ook, geen zichtbare merkteChinezen 6-luik ok_Chinezen 6-luik ok 21/02/13 14:03 Pagina 8

kens van het spuiten;
je vindt geen geschikte ruimte om rustig te spuiten;
je wilt niet meer spuiten na een verblijf in de gevangenis of een behandelingsprogramma;
§ je zit in de gevangenis en wilt/kunt gebruiken, maar
spuiten is heel riskant;
§ je wilt het aantal injecties verminderen en rookt bijvoorbeeld ‘s morgens;
§ je hebt geen steriel injectiemateriaal en wil (terecht)
niet delen;
§ je chineest eerst een beetje om de kwaliteit van je
spul te testen;
§ je chineest een beetje omdat je ziek bent, maar nog
geen steriele spuiten hebt;
§ je gebruikt én heroïne én cocaïne, maar je neemt ze
liefst gescheiden: je rookt ze apart en je kan beter
doseren: dan weer up dan weer down en als je wil, kan
je ze nog altijd samen op de folie leggen;
§ je bent al lang gebruiker en de tijd van de ‘flash’ ligt al
achter je;
§ je vindt dat de ‘economische winst’ van spuiten niet
opweegt tegen de hogere risicoprijs;
§ je staat er huiverig tegen om jezelf een spuit te
geven: blijf chinezen;
§
§

Kortom, er zijn verschillende redenen om de switch van
spuiten naar chinezen te doen.
En, eerlijk is eerlijk, het kan een tijd duren vooraleer je het
effect van chinezen begint te waarderen. Maar het kan en
het effect, bij een goede chinees-techniek, is wel degelijk
lekker. Daarenboven bepaal je zelf hoe je de overstap
maakt: in kleine stappen tot een volledige switch, jij bepaalt
het tempo. Wil je toch spuiten, doe dit dan veilig.

Minder kans om de drugs te testen

Adervernauwing bij het injecteren
van cocaïne

Endocarditis

Diep aderige trombose

Abcessen
Kans op inademen giftige walmen

Zweren

Kans op overdosis
Kans op overdosis

Gangreen

Aangehouden worden
Aangehouden worden

Bloedvergiftiging

Risico op HIV, hepatitis B en C
Risico om te gaan injecteren

Voordeel je kan de kwaliteit van de
heroïne testen. (kleur, smaak, effect)

verslavend
verslavend

Slechter voor de longen

INJECTEREN
CHINEZEN

RISICO’S VAN CHINEZEN VERGELEKEN MET DIE VAN HET SPUITEN
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Het mag duidelijk zijn dat chinezen minder schadelijk is
voor de gezondheid dan spuiten.
Wanneer je chineest moeten de drugs twee extra barrières
voorbij: de trilharen en het slijm in de mond vangen veel
stofdeeltjes op en vervolgens vormen de longblaasjes een
sterke filter. Wanneer je heroïne en cocaïne spuit komt alles
direct in de bloedbaan; niet alleen je drugs maar ook alle
rotzooi, bacteriën en virussen met alle gezondheidsrisico’s
van dien (zie schema).
Dat roken altijd ongezond is staat buiten kijf. Chinezen zal
dan ook je luchtwegen irriteren en je slijmaanmaak verhogen. Als je astmatische bronchitis hebt kan chinezen
gevaarlijk zijn. Rook je cocaïne dan worden de longen waarschijnlijk licht verdoofd, waardoor de trilharen minder goed
werken.
Maar toch is chinezen minder schadelijk dan gewone sigaretten roken, omdat drugs geen teer bevatten.

HET CHINEZEN VAN
HEROÏNE EN COCAÏNE
Een groot voordeel van chinezen is dat je je drugs, via
smaak, kleur en effect, kan testen.
Als je spuit verdwijnt alles onherroepelijk in één keer in de
ader, mogelijke rotzooi inbegrepen, en kan je er niks meer
aan doen.
Heroïne:
Niet alle soorten heroïne zijn even goed om te chinezen. De
zogenaamde ‘China White’, de witte, zeldzame heroïne kan
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men snuiven of spuiten, maar is veel minder geschikt om te
chinezen omdat hij te vlug verdampt.
De korrelige, meestal rode of oranje Chinese heroïne is de
beste om te roken, maar is bijna onvindbaar.
De meest voorkomende heroïne is de zogenaamde ‘bruine’,
de zogenaamde Turkse heroïne.
Veel van deze heroïne is versneden met cafeïne, wat goed
is voor de rookbaarheid. Dit komt omdat cafeïne bij langzame verhitting direct van een vaste stof in damp overgaat.
Deze cafeïnedampen nemen als het ware de heroïne mee.
De combinatie cafeïne/heroïne is heel rendabel: je krijgt tot
75% van de heroïne daadwerkelijk binnen.
Alle andere versnijdingen zijn slechter voor de rookbaarheid.
Heroïne heeft bij roken een typische eigen smaak (stopverf,
diesel, volle grond). Niet echt lekker, maar wel gemakkelijk
herkenbaar. Proef je die typische smaak niet, dan weet je
onmiddellijk dat het geen heroïne is.
Als je, na het inhaleren van de eerste dampen, niet merkt
dat je stoned wordt, ben je duidelijk geen heroïne aan het
roken. Dus beter de overschot niet oproken.
Na het chinezen van heroïne moet er een harsdruppel
overblijven die gemakkelijk loskomt van de folie. Bij goede
heroïne is die druppel doorzichtig en zonder andere rotzooi.
Cocaïne:
De gewone, poedervormige cocaïne is om te snuiven of te
spuiten, maar kan niet gerookt worden omdat het een te
hoog smeltpunt heeft.
Gekookte cocaïne (‘base-coke’) daarentegen heeft een
smeltpunt van een goede 90° en is dus uitstekend geschikt
om te roken. Gekookte cocaïne wordt aangemaakt via
ammoniak of maagzout. Het gebruik van maagzout is een
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veel minder schadelijke manier.
In tegenstelling tot heroïne zijn bij rookbare cocaïne bijna
alle versnijdingsmiddelen er reeds uitgehaald bij het aanmaken van de ‘base’. De smaak is ook eerder zoet en minder vies dan de bittere heroïne.
De kleur van cocaïne tijdens het chinezen is doorzichtig tot
lichtgeel.

TECHNIEK VAN HET CHINEZEN
Bij chinezen gaat het om het verdampen van heroïne of
cocaïne en niet om het verbranden.
Om te vermijden dat je je spul verbrandt, mag het niet te
heet worden. Gemiddeld ligt de temperatuur van de vlam
van een aansteker tussen de 500 en 800° Celcius. Bij zo’n
hoge temperaturen verkoolt je spul: de moleculen vallen uit
elkaar en het werkzame effect verdwijnt. Daarom moet je
het spul traag en geleidelijk over je folie laten lopen. Hoe
gelijkmatiger, hoe beter. Je volgt dan met je mondstuk de
druppel en zuigt de dampen op.
Het leren van een juiste techniek om te chinezen is moeilijker dan je denkt. Geduld en veel oefening zijn nodig. Maar
het is het waard: hoe beter je chineest, hoe meer effect je
hebt van je spul.
Oefentip: suiker smelt en loopt op gelijkaardige wijze als
heroïne. Oefen dus met suiker tot je de techniek onder de
knie hebt. Let op: de dampen van suiker niet inhaleren in
de longen.
Ook een juiste dosis spul vinden om te chinezen vergt wat
oefening. Als je te weinig spul op de folie legt is het risico
op onnodig verlies groter, leg je echter teveel is het moeilijk
hanteerbaar.
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DE ALUMINIUMFOLIE
De folie moet zo dik mogelijk zijn: dan wordt de hitte van de
vlam het best verdeeld. Als je folie te dun is; is de kans
groot dat je spul te heet wordt en verbrandt i.p.v. te verdampen. Of misschien brand je gaten in de folie en valt je
spul erdoor. Het meeste folie uit sigarettenpakjes is te dun,
en, daarenboven moet je, als je het toch gebruikt, eerst het
papier afbranden.
Vooraleer je de alumiumfolie gebruikt, moet je het afbranden met een aansteker. Zo brand je alle schadelijke chemische en andere rotzooi af die je anders maar zou inhaleren.
Hoewel er vooral de glimmende kant (daar is olie toegevoegd) moet afgebrand worden, doe je dit best veiligheidshalve aan beide kanten.
Hoe je folie plooien:
1. Maak je folie glad. Hoe gladder de folie hoe gelijkmatiger
je spul loopt. Als je folie verkreukeld is, kan je dit het
best glad strijken op een vlakke ondergrond met een
papieren zakdoekje of wc-papier.
2. Plooi de folie in het midden zodanig dat je een driehoek
krijgt.

2
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3. Druk de lange zijde goed plat en plooi dan de folie
opnieuw om nogmaals een, kleinere driehoek te krijgen.

3

4. Druk de geplooide zijde goed plat en open dan opnieuw
de volledige folie.

5. Maak tenslotte aan één zijde van de folie één plooi op
ongeveer 1.5 cm van de kant.

5
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MONDSTUKJE
Er zijn drie basismaterialen om een mondstukje te maken:

1

2

3

4

5

6
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1. Aluminiumfolie
Ook hier eerst beide kanten afbranden om geen giftige
walmen te inhaleren. Als je folie gebruikt, ligt, na het chinezen, het neergeslagen spul klaar om ook te chinezen.
Vooral bij heroïne is deze overschot heel zuiver en heel
sterk. Om een goede foliekoker te maken, maak je eerst
weer de folie glad. Daarna plooi je twee kanten ongeveer
1.5 cm naar binnen, gevolgd door het naar binnen plooien
van de twee andere kanten. Druk de plooien goed plat en
draai dan de folie om. Zorg ervoor dat de blinkende kant
altijd naar buiten is gericht en de doffe kant naar binnen.
Rol de folie op. Je kan hiervoor een potlood, pen of sigaret gebruiken. Haal dit er zachtjes uit en geef een kleine
knik in het midden zodanig dat je koker steviger is. Deze
‘knik’ maakt ook dat er wat residu blijft plakken in je pijpje - dit kan je dan opnieuw gebruiken als je afkick
opkomt.
2. Je kunt ook een papieren koker maken. Het papier hoeft
niet dik te zijn, bankbiljetten werken bvb. prima. Plak wel
een sigarettenblaadje om je koker zodat je geen valse
lucht inzuigt. Een papieren koker laat minder overschot
na dan folie. Daarenboven moet je het er eerst afkrabben.
3. Er wordt ook regelmatig een plastic koker gebruikt (bvb.
een stuk drinkrietje). Nadeel is wel dat je het risico loopt
dat je dan plastic walmen inhaleert. Een plastic koker is
wel gemakkelijker uit te krabben dan een papieren.
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HET CHINEZEN
HET CHINEZEN
2. Verwarm de folie en beweeg de vlam en de folie over en
weer. De bedoeling is dat het spul smelt en niet verbrand.
3. Beginners kunnen een kaars gebruiken. Zo heb je een
extra hand vrij om de folie/ koker vast te houden.
4. Gebruik anders altijd een gasaansteker om te verwarmen. Lucifers en petroleumaanstekers (zoals Zippo’s)
geven stinkende walmen.
5. Hou de folie scheef en laat de gesmolten druppel langs
de lijnen lopen. Volg de druppel met de vlam, maar hou
de vlam niet te dicht bij de folie.
6. Inhaleer de dampen die vrijkomen.
7. Blijf de lijnen volgen tot de druppel verdwenen is.
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1. Maak een klein hoekje in de folie en leg daar je drugs op.

