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ROKEN OF ETEN
Cannabis is een plantaardige drug die men hoofdzakelijk
rookt of opeet. Als je het rookt duurt het zo’n 2 uur, de eerste
effecten starten dan al na 1 tot 10 minuten. Als je het eet
duurt het wel wat langer voor je de effecten ervaart, dit is
uiteraard afhankelijk van verschillende factoren maar duurt
toch al gauw een half uur tot twee uur.

WERKINGSDUUR ETEN
Het is dan ook niet echt aan te raden om snel bij te nemen
als je het nog niet voelt. De effecten van het eten van
cannabis houden ook langer aan (4 à 5u of meer, afhankelijk
van hoeveel je ervan at).

MENTALE RISICO'S
Niet iedereen vindt cannabis aangenaam, sommigen worden
er juist heel onrustig of angstig van. Ook is er bewijs dat
cannabis psychoses kan ontlokken, mensen die een aanleg
hebben tot het ontwikkelen van psychoses worden ten
sterkste afgeraden cannabis te gebruiken.

LICHAMELIJKE RISICO'S
Verder is cannabis slecht voor je slaapkwaliteit en je
geheugen. Het roken van cannabis heeft nog extra risico’s
voor de lichamelijke gezondheid.

ALLERGIEËN
Cannabis kan bij sommige personen bepaalde allergieën
triggeren, ook zullen mensen die veel last hebben van
allergieën vaak ervaren dat deze last nog groter is wanneer
ze cannabis gebruikt hebben.

HASJE EN WIETJE
De bekendste rookbare vormen van cannabis zijn hasj of
wiet. Andere extracten zijn in Vlaanderen redelijk zeldzaam.
Cannabis is nog steeds illegaal in België.
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THC
De werkzame stof die leidt tot de high is voornamelijk THC
(tetrahydrocannabinol) maar er zijn veel psychoactieve
stoffen die werkzaam zijn bij cannabis.

EFFECT
Mensen roken cannabis omdat ze het ontspant. Anderen
doen het dan weer om de vermeende positieve effecten die
het kan hebben op de creativiteit.

THE MUNCHIES
Bij velen veroorzaakt cannabis een soort van vreetbuien
tijdens het gebruik, let dus ook op dat je niet plots bijkomt.

SOFT EN HARD
Cannabis kan dan ook geestelijk verslavend zijn. Cannabis
werd heel lang als soft-drug beschouwd, we verkiezen er
echter voor om niet te spreken over soft-/harddrugs maar
wel van soft of hard gebruik.

RISICO'S
Risico’s verbonden aan cannabis zijn o.a. het verkeerd
inschatten van afstanden in het verkeer, tragere reactietijd
en minder gecontroleerd besturen. Soms krijg je bij het
gebruiken van cannabis een verhoogde hartslag, dit is
vrijwel ongevaarlijk maar kan leiden tot gevoelens van
paniek.

...COMBINEREN...
Combineren van cannabis met disso’s of trippers kan een
versterkend effect hebben, pas er dus extra mee op of
vermijd het combineren, zeker als je hier geen ervaring mee
hebt.
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