Snowball
Speedball
Bruin-wit

Wat?
‘Speedballing’ is het gecombineerde gebruik
van heroïne en cocaïne (ook wel eens snowball
genoemd) – meestal in één shot.
Het is de combinatie van een verdovend - en een
stimulerend middel.
Beide werken op het “plezier” systeem in de
hersenen.

Effecten?
- Bij het gebruiken van een snowball/speedball
(in één shot), voel je eerst de effecten van de
cocaïne, nadien voel je de effecten van de heroïne.
• De heroïne neemt de scherpte van de cocaïne
rush weg
• De cocaïne zal de verdovende effecten van de
heroïne verdoezelen.
• Uiteindelijk worden de effecten van beide drugs
versterkt door elkaar.
• het effect hangt af van wat je gewoon bent te
gebruiken

Hoe?
• meestal via injectie in één shot.
• je kan beide producten ook na elkaar injecteren.
• het snuiven van speedballs kan, en komt minder

hard aan.
• het roken van speedballs kan, maar is moeilijk omdat
de verbranding van beide producten verschilt.
Het is beter, als je speedballs wil roken, om deze
afzonderlijk te roken.

Klaarmaken van een speedball voor injectie
- gebruik steeds steriel materiaal (clean je lepel met een
alcohol swab).
- handen wassen voor het prepareren van de speedball.
- eerst de heroïne oplossen /opwarmen met een weinig
ascorbine- of citroenzuur (gebruik zoweinig mogelijk
zuur!).
- gebruik steriel water of (afgekoeld) gekookt water.
- de oplossing laten afkoelen.
- de cocaïne moet niet gekookt worden en kan dus bij
het afgekoelde mengsel gevoegd worden.
- gebruik een ongebruikte filter voordat je het mengsel
optrekt.
- gebruik een steriele spuit.
- zuiver je huid met een alcoholswab, voordat je injecteert.
- maak de riem los voordat je injecteert.
- steek je gebruikte spuiten in de naaldcontainer.

RISICO'S bij speedball gebruik en TIPS
* Combinaties van verschillende drugs geven
grotere risico’s.

TIPS:
• als je niet gewoon bent om speedballs te gebruiken,
doe het dan niet. Gebruik liever heroïne of cocaïne
apart.
• bij gebruik van speedballs is het aan te raden om minder van beide producten te gebruiken dan je gewoon
bent wanneer je apart heroïne of cocaïne gebruikt.
• combineer enkel producten die je reeds voordien gebruikt hebt.
* Groter risico op overdosis:
- gebruik van speedballs geeft een verhoogd risico op
een fatale overdosis.
- het verdovende van de heroïne maskeert het stimulerende effect van de cocaïne
- de cocaïne doet je hartslag verhogen, maar is sneller
uitgewerkt dan de heroïne die dan de hartslag gaat
vertragen. Hierdoor kunnen er hartritmestoornissen
voorkomen en kan je een hartstilstand hebben.
- het is moeilijk de juiste dosis in te schatten
- de uitwerking van de twee producten is verschillend,

indien je te snel een tweede dosis inneemt kan het zijn
dat je sneller in overdosis komt (oa ademhalingsmoeilijkheden).

TIPS:
• gebruik een kleinere hoeveelheid dan wanneer je
heroïne en/of cocaïne apart zou gebruiken.
* Er is een hoge frequentie van gebruik door de mix
met cocaïne, gevolgen:
- je gebruikt ook meer heroïne, dus de kans op tolerantie en verslaving wordt groter.
- het risico op overdosis wordt hierdoor ook groter.
- aders en huid lijden onder de vele prikken.

TIPS:
• probeer je gebruik onder controle te houden.
• door de hoge frequentie van injecteren is het belangrijk de spuitplaatsen te roteren en regelmatig alternatieve manieren van gebruik te doen.
• zorg dat je voldoende eigen steriel injectiemateriaal
hebt.

* Er is een groter risico op besmettelijke aandoeningen
- de cocaïne in de speedball kan maken dat je roekeloos omgaat met jezelf en anderen door:
• meer risico op delen van materiaal
• meer risico op onveilig seksueel contact
- Dus meer risico op HIV en/of Hepatitis

TIPS:
• gebruik steeds je eigen steriel materiaal.
• zorg dat je voldoende steriel materiaal vraagt op de
spuitenruil tot je volgende bezoek aan de spuitenruil.
• zorg dat je condooms en glijmiddel hebt én deze
dan ook gebruikt.
* Doordat cocaïne lokaal verdooft, kan er gevoelloosheid zijn rond de injectieplaats en verhoogt
het risico op een “missed hit” en het langdurig
“zoeken” naar een goede ader en kan een bult,
spuitabces en schade aan de aders tot gevolg
hebben.

TIPS:
• zuiver de huid voor het injecteren
• leer een goede injectietechniek aan

• wanneer er toch schade is aan de huid of de aders
laat je dan verzorgen.
• na het injecteren kan je een bult krijgen, indien
deze niet zelf verdwijnt na een paar dagen, ga dan
zeker naar de dokter.
• als je een zwelling, verkleurde huid, pus, geur
merkt op de injectieplaatsen, laat het nakijken door
een dokter.
• bij koorts of serieuze roodheid, warmte en ‘vlammen’ vanuit de abces: ga naar de dokter, want dan
heb je dringend antibiotica nodig.
* speedballing maakt dat je meer gaat gebruiken,
je gaat hiervoor meer geld nodig hebben.
- probeer eerst te voorzien in je basisbehoeftes (huur
betalen, eten kopen,...) voordat je drugs gaat
kopen.
- neem voldoende steriel injectie materiaal mee van
spuitenruil.
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ABSOLUTE BASISREGELS BIJ GEBRUIK.
Alle gebruik van drugs houdt gezondheidsrisico’s in, dit is zeker het geval bij speedballing.
- Spuit niet als je alleen bent, zo is er steeds iemand in
de buurt, als het toch eens zou mislopen en kan er
hulp geboden/geroepen worden.
- Gebruik op een hygiënische, veilige locatie
- Gebruik steeds je eigen steriel materiaal, deel nooit je
lepel, water, filter en spuit.
- Gebruik je spuit en andere injectiematerialen slecht
één keer, gebruik steeds een nieuwe spuit voor elke
injectie.
- Zorg dat je voldoende steriel injectiemateriaal bij je
hebt.
- Was steeds je handen en zuiver de injectieplaats voordat je injecteert.
- Gebruik zoweinig mogelijk zuur.
- Wissel van spuitplaatsen, spuit niet altijd op dezelfde
injectieplaats en gebruik ook eens op een alternatieve
manier zo geef je je aders de nodige rust.
- Gebruik een zo klein mogelijke naald.
- Wanneer je spuit, doe dit met het oog van de naald
naar boven.
- Injecteer altijd richting hart.
- Trek de pomp terug, er moet donker rood bloed in
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- Hoofd in hyperextensie kinlift (duw zacht de kin
naar boven).
- Dichtstbijzijnde arm van het
slachtoffer gestrekt op de
grond.
- Verst verwijderde arm over
de borst, met handpalm
naar beneden op schouder
vlak bij jou.
- Grijp het verst verwijderde
been juist boven de knie en
licht het been op.
- Met de andere hand wordt
de verst verwijderde schouder gegrepen.
- Zo kan je met beide handen
het slachtoffer naar je toe
trekken.
- Eénmaal het slachtoffer op
zijn zijde gedraaid, wordt het
bovenste been in een rechte hoek gelegd.
- Licht het hoofd op en leg de bovenste hand onder
de kaak om het hoofd naar boven te houden.
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komen, indien het fel rood is; injecteer dan niet, trek
de naald terug.
Maakt altijd je riem los voordat je afdrukt.
Spuit langzaam in.
Niet flushen.
Trek de naald langzaam terug.
Druk met een zuivere tissue op de injectieplaats.
Steek onmiddellijk je gebruikte spuit veilig in een
naaldcontainer.
Breng je gebruikte spuiten terug naar de spuitenruil,
gooi ze niet op de straat.
Indien je geen eigen steriel injectiemateriaal hebt, gebruik dan op een andere manier.
Indien je toch wil injecteren, clean dan eerst - liefst je
eigen- gebruikte spuiten met de javelmethode.
Gebruik steeds eerst een kleine dosis om de kwaliteit
na te gaan.
Gebruik bij speedballs altijd een kleinere dosis dan je
anders apart gebruikt.
Vrij veilig, gebruik steeds een condoom.
Vraag informatie in de spuitenruil.
Bij overdosis bel 112 (dit is het internationale noodnummer) voor hulp, het is beter hulp te bieden dan
niets te doen.
Leg als je kan de persoon in de veiligheidspositie.
Verwijder bril en dikke harde objecten uit de zakken
van de kledij.
Benen recht leggen.

