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GHB (gamma-hydroxybutyraat) is een verdovend middel dat
men meestal verkoopt als stroperige vloeistof met een zoute
smaak. Andere benamingen voor GHB zijn o.a. G, vloeibare
xtc, buisjes of dopjes (omdat het meestal zo wordt
gedoseerd).

WERKINGSDUUR
De effecten treden op na een 15-tal minuten na inname en
duren gemiddeld anderhalf uur, met na-effecten die tot 4
uur kunnen aanhouden.

DOSEREN
Doseren is erg moeilijk, omdat de concentratie GHB in de
vloeistof die je koopt kan verschillen en omdat de dosering
zeer laag ligt. Het is dus aan te raden om te beginnen met
een kleine test-dosis.

THE UPSIDE
Het effect van GHB wordt door veel mensen vergeleken met
alcohol. Bij een lage dosering zorgt GHB voor een gevoel van
euforie, helderheid en opwinding. Bij een hoge dosering
zorgt het voor een ontspannend gevoel. GHB staat ook
bekend om de seksueel stimulerende effecten.

THE DOWNSIDE
Het kan echter ook leiden tot verwardheid, roekeloosheid en
andere negatieve gevolgen hebben zoals misselijkheid,
duizeligheid en hoofdpijn.

RISICOBEPERKING
Harm reduction bij GHB is niet zo gemakkelijk omdat GHB
concentraties in de producten erg kunnen verschillen. Om te
vermijden dat je te veel neemt is het een goed idee om je
dosissen precies af te meten en de tijd tussen dosissen goed
in de gaten te houden. De notitie-app op je gsm, of een
screenshot nemen, kan je hierbij helpen.
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DE HELFT IS GENOEG!
Een herdosering GHB zou ook nooit meer dan de helft van
de originele dosis moeten zijn om out gaan te voorkomen.

VLOEISTOFJES EN CONTAINERS
Om chemische brandwonden aan je slokdarm te vermijden,
los je je GHB best op in je eigen drankje. Hierom drink je ook
best niet van iemand anders drankje op een feest.

MEER RISICOBEPERKING
Containers met GHB duid je best aan met een markering of
kleurstof om per ongeluk innemen te voorkomen. Doordat
de dosering van GHB zeer nauw gemeten dient te worden is
er een risico op overdosering en bewustzijnsverlies (out
gaan) na gebruik, mogelijk met coma of overlijden tot
gevolg.

COMBINEREN?
Het combineren van GHB met andere middelen,
voornamelijk alcohol of slaap- en kalmeringsmiddelen,
onderdrukt de ademhaling en vergroot de kans op een
overdosering en is dus levensgevaarlijk.

VERSLAVINGSGEVOELIGHEID
HB is erg verslavend en het afkicken is zwaar. Het cold-
turkey stoppen met deze drug kan dodelijke gevolgen
hebben en er zijn zelfs rehabilitatiecentra waar men GHB-
verslaafden niet wil opnemen omdat de zorg voor zo iemand
te moeilijk is om te voorzien. Om dit te vermijden is het een
goed idee om niet wekelijks (en zeker niet dagelijks) te
gebruiken.

NIET COMBINEREN DUS
Combigebruik met GHB kan erg onvoorspelbaar zijn en
wordt dus sterk afgeraden. Mensen met hart- en vaatziekten
lopen extra risico’s bij het gebruiken van GHB.
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