
STAD ANTWERPEN

Wat

Cocaïne is een wit, kristalachtig poeder dat via een
chemisch proces onttrokken wordt aan de cocaplant.
Meestal noemt men het ‘coke’, ‘blanche’ of ‘witte’. 
Cocaïne is enerzijds een algemeen opwekkend middel,
anderzijds heeft het een plaatselijk verdovende werk-
ing.
Bezit en handel van cocaïne zijn strafbaar.
Zoals bij de meeste illegale straatdrugs laat ook de
zuiverheid van cocaïne dikwijls te wensen over.
De meest gangbare versnijdingsmiddelen zijn suikers
(mannitol, glucose,…); versnijdingen met gemalen 
TL-lampen zijn, ondanks alle verhalen, nog nooit
aangetroffen. 

Hoe

Cocaïne wordt meestal op één van de volgende drie
manieren gebruikt: snuiven, roken/basen of spuiten.
Snuiven is de minst schadelijke manier van gebruiken,
roken de meest schadelijke.

Effecten

De sterkte van het effect hangt af van de dosis, de
gebruikswijze en de gebruiker zelf (o.a. de lichamelijke
en geestelijke conditie). Cocaïne stimuleert het centrale
zenuwstelsel, versnelt de hartslag en de ademhaling en
verhoogt de bloeddruk. Hongergevoel en vermoeidheid
verdwijnen en het uithoudingsvermogen neemt toe. Bij
matig gebruik voelt men zich opgewekt, vrolijk en vol
energie. De gebruiker  krijgt ‘praatkicks’ en het idee
sneller en helderder te denken. Een minderheid ervaart
cocaïne als rustgevend. Zwaardere gebruikers kunnen
rusteloos worden, vlug geïrriteerd, arrogant en achter-
dochtig (‘paranoia’). Dit kan zelfs leiden tot agressie
en/of depressie (de ‘crash’). 
Alhoewel cocaïne geen lichamelijke afhankelijkheid
geeft, kan gebruik wel tot geestelijke afhankelijkheid
leiden. Men heeft zin om meer en meer te gebruiken.
Na langdurig gebruik kan, bij onthouding, een ernstige
depressie optreden, eventueel met zelfmoordneigingen.
De zin (de ‘craving’) naar gebruik van cocaïne kan zeer
lang aanslepen.

Combinaties

Cocaïne en a lcohol

Cocaïne en alcohol hebben een tegengestelde werking.
De cocaïne remt de verdovende effecten van de alcohol
af, waardoor men minder dronken lijkt en dus meer
gaat drinken.  Dat dit een illusie is bewijzen de ‘katers’
de dag daarop.
Cocaïne en alcohol samen in het lichaam vormen een
zeer giftige combinatie die het risico op overdosis, har-
taanval en leverproblemen verhogen.

Cocaïne en benzo’s

Benzo’s zijn ‘downers’, cocaïne pept  op. Door hun
tegengestelde werking bestaat het risico op overdrijven
(teveel benzo's én teveel cocaïne). Het risico op over-
dosis neemt ernstig toe.

Cocaïne en Sex

Cocaïne heeft de reputatie dat het de sexlust verhoogt.
Dit is echter afhankelijk van de mate van gebruik. Bij
matig gebruik kan de zin in vrijen inderdaad toenemen.
Langdurig of overmatig gebruik van cocaïne kan de
sexlust helemaal doen verdwijnen. Cocaïnegebruik kan
erectiemoeilijkheden geven bij de man. Een orgasme
kan, zowel bij mannen als bij vrouwen, achterwege 
blijven. Dit kan leiden tot langdurige en/of ruwere sex.

Tips

• Bij langdurige en/of ruwere sex verhoogt het risico
op besmetting met sexueel overdraagbare aan-
doeningen (soa’s, zoals aids) en hepatitis. Gebruik in
dit geval extra sterke condooms en gebruik ze goed,
er is immers een veel grotere kans op scheuren of
afglijden. 

• Vrouwen kunnen bij cocaïnegebruik last krijgen van
een droge vagina. Gebruik dan een glijmiddel (op
basis van water).

• Soms wordt cocaïne op de eikel of op de anus ges-
meerd, met plaatselijke verdoving tot gevolg. Ook
hier zijn extra sterke en juist gebruikte condooms
aangewezen.

• Vele mannen worden graag gepijpt tijdens de ‘flash’
van de basecoke. Ook bij orale sex zijn condooms de
beste bescherming.

• Of men het nu leuk vindt of niet, condooms zijn
tegenwoordig een onontbeerlijk iets bij elke vorm van
sex (vaginaal, anaal, oraal). Probeer dit ook in
gedachten te houden tijdens de roes van cocaïne.

Gezondheidstips

Alle druggebruik houdt gezondheidsrisico’s in. Met
cocaïne is dit niet anders.

• De kwaliteit van cocaïne kan sterk verschillen.
Gebruik altijd eerst een klein beetje om een nieuwe
voorraad te testen.

• Personen met een zwak hart, een hoge bloeddruk,
suikerziekte, epilepsie (vallende ziekte) lopen extra
risico bij cocaïnegebruik.

• Cocaïne belast bij iedereen het hart- en bloedvatens-
telsel. Hartproblemen, zelfs met dodelijke afloop, zijn
een reëel risico.

• Vermijd cocaïnegebruik absoluut tijdens de zwanger-
schap. Er is een grotere kans op vroeggeboortes,
groeiachterstand en aangeboren afwijkingen.

• Vermijd cocaïnegebruik tijdens de borstvoeding. 
De drug komt in de moedermelk terecht en kan een
overdosis bij de baby veroorzaken.

• Vermijd het delen van spuitmaterialen, snuifrietjes en
basepijpjes, gezien het risico op hepatitis B en C
besmetting (en aids bij het delen van spuitmate -
rialen).

• Cocaïne remt de eetlust en de slaap. 
Overdadig gebruik leidt tot sterk gewichtsverlies en
slapeloosheid, met uitputting tot gevolg. 
Probeer voldoende te rusten en regelmatig te eten!
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Snuiven

Het snuiven van cocaïne is waarschijnlijk de meest
voorkomende manier van gebruiken. Via de neussli-
jmvliezen komt cocaïne dan in de bloedbaan terecht.
Als cocaïne wordt gesnoven merkt men de effecten na
enkele minuten. De effecten duren  langer dan bij
andere wijzen van gebruik (spuiten, roken), maar zijn
minder hevig. 

Pro

• Snuiven is een minder schadelijke gebruikswijze dan
roken of spuiten.

• Omdat de effecten langer duren is snuiven een goed-
kopere (economischere) manier van gebruiken.

Contra

• Het neusslijmvlies kan ontsteken bij veel snuiven,
met een pijnlijke neus tot gevolg.

• Chronische ontstekingen aan de luchtwegen, chro-
nische verkoudheden en regelmatige bloedneuzen
kunnen voorkomen, evenals gaatjes in het
neustussenschot.

• Hoofdpijn en sinusitis kunnen optreden als de
cocaïne in de voorhoofdsholte terecht komt.

• Het delen van snuifrietjes met bloedrestjes geeft
kans op hepatitis B en C besmetting.

Spuiten

Bij het spuiten van cocaïne werken de effecten bijna
onmiddellijk en duren ongeveer een kwartier.

Contra

• Bij het spuiten wordt de in water opgeloste cocaïne
niet gekookt, evenmin als de versnijdingsmiddelen.
Dit geeft meer kans op abcessen en een ‘vuile shot’. 

• Cocaïne verdooft de plek waar ingespoten wordt.
Deze gevoelloosheid betekent dat men soms onge-
merkt de ader mist.

• Er kunnen ook ‘klontjes’ gevormd worden die leiden
tot bloedstolsels en verstopte aders.

• Het inspuiten van een ‘snowball’ (cocaïne + heroïne)
geeft meer kans op een overdosis.

• Het delen van spuitmaterialen (spuit, lepel, water, ...)
geeft risico’s op besmetting met het aids- en 
hepatitis B en C-virus.

Cocaïne roken

Het roken van cocaïne kent ook bij ons een steile
opgang. Rauwe cocaïne is zeer moeilijk te roken en
moet eerst worden omgezet in een cocaïnebase, waar-
voor verschillende benamingen de ronde doen:
gekuiste coke, basecoke, freebase, gekookte coke,
crack… De gebruikte namen verschillen per regio. Er
zijn twee manieren om cocaïnebase te maken: met
ammoniak of met maagzout. De maagzoutmethode is
de minst schadelijke.

Contra

• Cocaïne roken is de snelste manier om het in de
hersenen te krijgen. Het effect is echter zeer kort. Dit
leidt vaak tot overmatig gebruik (wat zéér duur wordt)
en grotere afhankelijkheid.

• Cocaïne roken is schadelijker dan sigaretten roken
en veroorzaakt vaak irritatie van de luchtwegen (ast-
matisch piepen, zwarte slijmen, ...) en aantasting van
de longen.

• Cocaïne versnelt de hartslag en ademhaling en ver-
hoogt de bloeddruk. Bij cocaïne roken is dit nog
meer het geval.

De complete Maagzoutmethode 

Maagzout (natriumbicarbonaat, NaHCO3) is een puur
en zeer fijn poeder dat te koop is bij de drogist, 
supermarkt,...

• Meng twee porties cocaïne met maximaal één portie
maagzout in een lepel. Teveel maagzout gebruiken
maakt de cocaïnebase enkel onzuiverder.

• Gebruik een diepe lepel en voeg veel water toe.
Cocaïne is meestal versneden met suikers, die dan in
het water kunnen oplossen.

• Verhitten

• Men ziet een schuimkraag van koolzuur die langzaam
inzakt.

• De cocaïnebase komt bovendrijven. Het ziet er als
een olielaagje uit.

• Door die olielaag met een mespunt of een ander
stukje koud metaal aan te tippen, klontert de base in
witte brokjes samen.

• Het water uit de lepel halen en de cocaïne nogmaals
verhitten. Zo krijgt men een mooie klont
cocaïnebase.

De complete Ammoniakmethode

• Doe de cocaïne in een lepel en voeg ammoniak toe

• Gebruik niet teveel ammoniak, maar net genoeg om
de cocaïne onder te dompelen.

• Verhitten.

• Net als bij de maagzoutmethode komt de cocaïne
snel bovendrijven in een olieachtige vorm.

• De olie aantippen met een mespunt of een metalen
voorwerp.

• De overblijvende ammoniak verwijderen 
(bvb. wegdeppen met absorberend papier).

• Het overgebleven bolletje afspoelen met water.

• Terug in de lepel leggen, een beetje water toevoegen
en opnieuw verhitten.

• Door opnieuw te verhitten verdwijnt het grootste deel
van de ammoniak.

• Tenslotte het bolletje afdrogen. Koffiefilters
absorberen daarvoor het beste.

Deel geen rookpijpjes om te 
voorkomen dat men tbc of hepatitis krijgt

•

Chinees cocaïne (op aluminiumfolie), 
dit is minder heet dan via een pijpje 
en minder schadelijk voor de longen

•

Inhaleer langzaam

•

Ammoniak is veel schadelijker dan maagzout. 
De bereidingsduur van de complete 
ammoniakmethode duurt even lang 

dan de complete maagzoutmethode. 
Gebruik waar mogelijk maagzout! 

Tips

voor cocaïne roken
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sneller en helderder te denken. Een minderheid ervaart
cocaïne als rustgevend. Zwaardere gebruikers kunnen
rusteloos worden, vlug geïrriteerd, arrogant en achter-
dochtig (‘paranoia’). Dit kan zelfs leiden tot agressie
en/of depressie (de ‘crash’). 
Alhoewel cocaïne geen lichamelijke afhankelijkheid
geeft, kan gebruik wel tot geestelijke afhankelijkheid
leiden. Men heeft zin om meer en meer te gebruiken.
Na langdurig gebruik kan, bij onthouding, een ernstige
depressie optreden, eventueel met zelfmoordneigingen.
De zin (de ‘craving’) naar gebruik van cocaïne kan zeer
lang aanslepen.

Combinaties

Cocaïne en a lcohol

Cocaïne en alcohol hebben een tegengestelde werking.
De cocaïne remt de verdovende effecten van de alcohol
af, waardoor men minder dronken lijkt en dus meer
gaat drinken.  Dat dit een illusie is bewijzen de ‘katers’
de dag daarop.
Cocaïne en alcohol samen in het lichaam vormen een
zeer giftige combinatie die het risico op overdosis, har-
taanval en leverproblemen verhogen.

Cocaïne en benzo’s

Benzo’s zijn ‘downers’, cocaïne pept  op. Door hun
tegengestelde werking bestaat het risico op overdrijven
(teveel benzo's én teveel cocaïne). Het risico op over-
dosis neemt ernstig toe.

Cocaïne en Sex

Cocaïne heeft de reputatie dat het de sexlust verhoogt.
Dit is echter afhankelijk van de mate van gebruik. Bij
matig gebruik kan de zin in vrijen inderdaad toenemen.
Langdurig of overmatig gebruik van cocaïne kan de
sexlust helemaal doen verdwijnen. Cocaïnegebruik kan
erectiemoeilijkheden geven bij de man. Een orgasme
kan, zowel bij mannen als bij vrouwen, achterwege 
blijven. Dit kan leiden tot langdurige en/of ruwere sex.

Tips

• Bij langdurige en/of ruwere sex verhoogt het risico
op besmetting met sexueel overdraagbare aan-
doeningen (soa’s, zoals aids) en hepatitis. Gebruik in
dit geval extra sterke condooms en gebruik ze goed,
er is immers een veel grotere kans op scheuren of
afglijden. 

• Vrouwen kunnen bij cocaïnegebruik last krijgen van
een droge vagina. Gebruik dan een glijmiddel (op
basis van water).

• Soms wordt cocaïne op de eikel of op de anus ges-
meerd, met plaatselijke verdoving tot gevolg. Ook
hier zijn extra sterke en juist gebruikte condooms
aangewezen.

• Vele mannen worden graag gepijpt tijdens de ‘flash’
van de basecoke. Ook bij orale sex zijn condooms de
beste bescherming.

• Of men het nu leuk vindt of niet, condooms zijn
tegenwoordig een onontbeerlijk iets bij elke vorm van
sex (vaginaal, anaal, oraal). Probeer dit ook in
gedachten te houden tijdens de roes van cocaïne.

Gezondheidstips

Alle druggebruik houdt gezondheidsrisico’s in. Met
cocaïne is dit niet anders.

• De kwaliteit van cocaïne kan sterk verschillen.
Gebruik altijd eerst een klein beetje om een nieuwe
voorraad te testen.

• Personen met een zwak hart, een hoge bloeddruk,
suikerziekte, epilepsie (vallende ziekte) lopen extra
risico bij cocaïnegebruik.

• Cocaïne belast bij iedereen het hart- en bloedvatens-
telsel. Hartproblemen, zelfs met dodelijke afloop, zijn
een reëel risico.

• Vermijd cocaïnegebruik absoluut tijdens de zwanger-
schap. Er is een grotere kans op vroeggeboortes,
groeiachterstand en aangeboren afwijkingen.

• Vermijd cocaïnegebruik tijdens de borstvoeding. 
De drug komt in de moedermelk terecht en kan een
overdosis bij de baby veroorzaken.

• Vermijd het delen van spuitmaterialen, snuifrietjes en
basepijpjes, gezien het risico op hepatitis B en C
besmetting (en aids bij het delen van spuitmate -
rialen).

• Cocaïne remt de eetlust en de slaap. 
Overdadig gebruik leidt tot sterk gewichtsverlies en
slapeloosheid, met uitputting tot gevolg. 
Probeer voldoende te rusten en regelmatig te eten!
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Snuiven

Het snuiven van cocaïne is waarschijnlijk de meest
voorkomende manier van gebruiken. Via de neussli-
jmvliezen komt cocaïne dan in de bloedbaan terecht.
Als cocaïne wordt gesnoven merkt men de effecten na
enkele minuten. De effecten duren  langer dan bij
andere wijzen van gebruik (spuiten, roken), maar zijn
minder hevig. 

Pro

• Snuiven is een minder schadelijke gebruikswijze dan
roken of spuiten.

• Omdat de effecten langer duren is snuiven een goed-
kopere (economischere) manier van gebruiken.

Contra

• Het neusslijmvlies kan ontsteken bij veel snuiven,
met een pijnlijke neus tot gevolg.

• Chronische ontstekingen aan de luchtwegen, chro-
nische verkoudheden en regelmatige bloedneuzen
kunnen voorkomen, evenals gaatjes in het
neustussenschot.

• Hoofdpijn en sinusitis kunnen optreden als de
cocaïne in de voorhoofdsholte terecht komt.

• Het delen van snuifrietjes met bloedrestjes geeft
kans op hepatitis B en C besmetting.

Spuiten

Bij het spuiten van cocaïne werken de effecten bijna
onmiddellijk en duren ongeveer een kwartier.

Contra

• Bij het spuiten wordt de in water opgeloste cocaïne
niet gekookt, evenmin als de versnijdingsmiddelen.
Dit geeft meer kans op abcessen en een ‘vuile shot’. 

• Cocaïne verdooft de plek waar ingespoten wordt.
Deze gevoelloosheid betekent dat men soms onge-
merkt de ader mist.

• Er kunnen ook ‘klontjes’ gevormd worden die leiden
tot bloedstolsels en verstopte aders.

• Het inspuiten van een ‘snowball’ (cocaïne + heroïne)
geeft meer kans op een overdosis.

• Het delen van spuitmaterialen (spuit, lepel, water, ...)
geeft risico’s op besmetting met het aids- en 
hepatitis B en C-virus.

Cocaïne roken

Het roken van cocaïne kent ook bij ons een steile
opgang. Rauwe cocaïne is zeer moeilijk te roken en
moet eerst worden omgezet in een cocaïnebase, waar-
voor verschillende benamingen de ronde doen:
gekuiste coke, basecoke, freebase, gekookte coke,
crack… De gebruikte namen verschillen per regio. Er
zijn twee manieren om cocaïnebase te maken: met
ammoniak of met maagzout. De maagzoutmethode is
de minst schadelijke.

Contra

• Cocaïne roken is de snelste manier om het in de
hersenen te krijgen. Het effect is echter zeer kort. Dit
leidt vaak tot overmatig gebruik (wat zéér duur wordt)
en grotere afhankelijkheid.

• Cocaïne roken is schadelijker dan sigaretten roken
en veroorzaakt vaak irritatie van de luchtwegen (ast-
matisch piepen, zwarte slijmen, ...) en aantasting van
de longen.

• Cocaïne versnelt de hartslag en ademhaling en ver-
hoogt de bloeddruk. Bij cocaïne roken is dit nog
meer het geval.

De complete Maagzoutmethode 

Maagzout (natriumbicarbonaat, NaHCO3) is een puur
en zeer fijn poeder dat te koop is bij de drogist, 
supermarkt,...

• Meng twee porties cocaïne met maximaal één portie
maagzout in een lepel. Teveel maagzout gebruiken
maakt de cocaïnebase enkel onzuiverder.

• Gebruik een diepe lepel en voeg veel water toe.
Cocaïne is meestal versneden met suikers, die dan in
het water kunnen oplossen.

• Verhitten

• Men ziet een schuimkraag van koolzuur die langzaam
inzakt.

• De cocaïnebase komt bovendrijven. Het ziet er als
een olielaagje uit.

• Door die olielaag met een mespunt of een ander
stukje koud metaal aan te tippen, klontert de base in
witte brokjes samen.

• Het water uit de lepel halen en de cocaïne nogmaals
verhitten. Zo krijgt men een mooie klont
cocaïnebase.

De complete Ammoniakmethode

• Doe de cocaïne in een lepel en voeg ammoniak toe

• Gebruik niet teveel ammoniak, maar net genoeg om
de cocaïne onder te dompelen.

• Verhitten.

• Net als bij de maagzoutmethode komt de cocaïne
snel bovendrijven in een olieachtige vorm.

• De olie aantippen met een mespunt of een metalen
voorwerp.

• De overblijvende ammoniak verwijderen 
(bvb. wegdeppen met absorberend papier).

• Het overgebleven bolletje afspoelen met water.

• Terug in de lepel leggen, een beetje water toevoegen
en opnieuw verhitten.

• Door opnieuw te verhitten verdwijnt het grootste deel
van de ammoniak.

• Tenslotte het bolletje afdrogen. Koffiefilters
absorberen daarvoor het beste.

Deel geen rookpijpjes om te 
voorkomen dat men tbc of hepatitis krijgt

•

Chinees cocaïne (op aluminiumfolie), 
dit is minder heet dan via een pijpje 
en minder schadelijk voor de longen

•

Inhaleer langzaam

•

Ammoniak is veel schadelijker dan maagzout. 
De bereidingsduur van de complete 
ammoniakmethode duurt even lang 

dan de complete maagzoutmethode. 
Gebruik waar mogelijk maagzout! 

Tips

voor cocaïne roken
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leidt vaak tot overmatig gebruik (wat zéér duur wordt)
en grotere afhankelijkheid.

• Cocaïne roken is schadelijker dan sigaretten roken
en veroorzaakt vaak irritatie van de luchtwegen (ast-
matisch piepen, zwarte slijmen, ...) en aantasting van
de longen.

• Cocaïne versnelt de hartslag en ademhaling en ver-
hoogt de bloeddruk. Bij cocaïne roken is dit nog
meer het geval.

De complete Maagzoutmethode 

Maagzout (natriumbicarbonaat, NaHCO3) is een puur
en zeer fijn poeder dat te koop is bij de drogist, 
supermarkt,...

• Meng twee porties cocaïne met maximaal één portie
maagzout in een lepel. Teveel maagzout gebruiken
maakt de cocaïnebase enkel onzuiverder.

• Gebruik een diepe lepel en voeg veel water toe.
Cocaïne is meestal versneden met suikers, die dan in
het water kunnen oplossen.

• Verhitten

• Men ziet een schuimkraag van koolzuur die langzaam
inzakt.

• De cocaïnebase komt bovendrijven. Het ziet er als
een olielaagje uit.

• Door die olielaag met een mespunt of een ander
stukje koud metaal aan te tippen, klontert de base in
witte brokjes samen.

• Het water uit de lepel halen en de cocaïne nogmaals
verhitten. Zo krijgt men een mooie klont
cocaïnebase.

De complete Ammoniakmethode

• Doe de cocaïne in een lepel en voeg ammoniak toe

• Gebruik niet teveel ammoniak, maar net genoeg om
de cocaïne onder te dompelen.

• Verhitten.

• Net als bij de maagzoutmethode komt de cocaïne
snel bovendrijven in een olieachtige vorm.

• De olie aantippen met een mespunt of een metalen
voorwerp.

• De overblijvende ammoniak verwijderen 
(bvb. wegdeppen met absorberend papier).

• Het overgebleven bolletje afspoelen met water.

• Terug in de lepel leggen, een beetje water toevoegen
en opnieuw verhitten.

• Door opnieuw te verhitten verdwijnt het grootste deel
van de ammoniak.

• Tenslotte het bolletje afdrogen. Koffiefilters
absorberen daarvoor het beste.

Deel geen rookpijpjes om te 
voorkomen dat men tbc of hepatitis krijgt

•

Chinees cocaïne (op aluminiumfolie), 
dit is minder heet dan via een pijpje 
en minder schadelijk voor de longen

•

Inhaleer langzaam

•

Ammoniak is veel schadelijker dan maagzout. 
De bereidingsduur van de complete 
ammoniakmethode duurt even lang 

dan de complete maagzoutmethode. 
Gebruik waar mogelijk maagzout! 

Tips

voor cocaïne roken
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Snuiven

Het snuiven van cocaïne is waarschijnlijk de meest
voorkomende manier van gebruiken. Via de neussli-
jmvliezen komt cocaïne dan in de bloedbaan terecht.
Als cocaïne wordt gesnoven merkt men de effecten na
enkele minuten. De effecten duren  langer dan bij
andere wijzen van gebruik (spuiten, roken), maar zijn
minder hevig. 

Pro

• Snuiven is een minder schadelijke gebruikswijze dan
roken of spuiten.

• Omdat de effecten langer duren is snuiven een goed-
kopere (economischere) manier van gebruiken.

Contra

• Het neusslijmvlies kan ontsteken bij veel snuiven,
met een pijnlijke neus tot gevolg.

• Chronische ontstekingen aan de luchtwegen, chro-
nische verkoudheden en regelmatige bloedneuzen
kunnen voorkomen, evenals gaatjes in het
neustussenschot.

• Hoofdpijn en sinusitis kunnen optreden als de
cocaïne in de voorhoofdsholte terecht komt.

• Het delen van snuifrietjes met bloedrestjes geeft
kans op hepatitis B en C besmetting.

Spuiten

Bij het spuiten van cocaïne werken de effecten bijna
onmiddellijk en duren ongeveer een kwartier.

Contra

• Bij het spuiten wordt de in water opgeloste cocaïne
niet gekookt, evenmin als de versnijdingsmiddelen.
Dit geeft meer kans op abcessen en een ‘vuile shot’. 

• Cocaïne verdooft de plek waar ingespoten wordt.
Deze gevoelloosheid betekent dat men soms onge-
merkt de ader mist.

• Er kunnen ook ‘klontjes’ gevormd worden die leiden
tot bloedstolsels en verstopte aders.

• Het inspuiten van een ‘snowball’ (cocaïne + heroïne)
geeft meer kans op een overdosis.

• Het delen van spuitmaterialen (spuit, lepel, water, ...)
geeft risico’s op besmetting met het aids- en 
hepatitis B en C-virus.

Cocaïne roken

Het roken van cocaïne kent ook bij ons een steile
opgang. Rauwe cocaïne is zeer moeilijk te roken en
moet eerst worden omgezet in een cocaïnebase, waar-
voor verschillende benamingen de ronde doen:
gekuiste coke, basecoke, freebase, gekookte coke,
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