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ACHTERGROND EN BIJNAMEN
Cocaïne is een wit stimulerend poeder dat gemaakt wordt
uit de cocaplant. Andere namen voor cocaïne zijn coke, sos,
sossa, charlie, blow, sneeuw, ... Het wordt vooral
geproduceerd in het buitenland en dan ingevoerd in België
via havens.

MANIER VAN INNAME
Het witte poeder wordt gesnoven, gerookt en vermengd
met water en geïnjecteerd. Wanneer het wordt gerookt,
wordt het meestal van tevoren omgezet in basecoke (ook
wel crack genaamd).

EFFECT EN GESCHIEDEN
De high is relatief kort (voor snuiven 30 min en voor het
roken 5 minuten) en leidt vaak tot compulsief bijnemen. Dit
komt niet overeen met het traditioneel gebruik van de plant,
waar er op de bladeren wordt gekauwd of er thee van wordt
getrokken. Op deze wijze houdt het effect langer aan en is
het ook anders van karakter. Dit komt door de aanwezigheid
van andere stoffen in de bladeren.

EFFECTEN
De high van cocaïne wordt gekenmerkt door de grote
hoeveelheid zelfvertrouwen die het met zich meebrengt.
Cocaïne maakt je helder van geest, je wordt er vrolijker van
en zorgt ervoor dat je meer gaat praten.

EFFECTEN
Het onderdrukt je hongergevoel, geeft energie, verhoogt je
alertheid en geeft je even het gevoel dat je de hele avond
door kan gaan. Dit duurt weliswaar maar tot de coke is
uitgewerkt.

CRAVING
De high van crack of basecoke is zeer vergelijkbaar aan die
van snuifcoke, maar nog een stuk intenser. Dit maakt dat de
drang naar een volgende dosis nog groter is dan bij het
snuiven.
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AFHANKELIJKHEID
Cocaïne is enorm verslavend, mede door de korte
werkingsduur en door de associatie met de positieve
effecten. Door de oppeppende effecten van cocaïne kan je
het lichaam overbelasten, wat leidt tot oververmoeidheid en
uitputting.

RISICO'S
Cocaïne verhoogt je hartslag en vernauwt de bloedvaten,
waardoor de bloeddruk toeneemt. Dit zet veel druk op je
hart en bloedvaten en kan dus zeer schadelijk zijn en
mogelijk ernstige gevolgen hebben.

COMBINATIE
In combinatie met andere drugs zijn de risico’s nog groter. 
 Vaak wordt cocaïne gemengd met alcohol, wat in het
lichaam zorgt voor het ontstaan van een andere stof: coca-
ethyleen. Deze stof is belastender voor je lichaam dan de
twee stoffen apart maar tegelijkertijd. Daarboven heffen
cocaïne en alcohol elkaars effect ook op, waardoor mensen
sneller meer zullen nemen van beide.

RISICOBEPERKING
Harm reduction bij cocaïne is voornamelijk hetzelfde als bij
elk product dat regelmatig wordt gesnoven. Maak het
poeder zo fijn mogelijk, deel geen snuifbuisjes, vermijd het
snuiven op een gsm of sleutels.

VERMENGING
De cocaïne die je koopt op straat kan zeer sterk
schommelen in kwaliteit en is vaak versneden met
producten zoals lidocaïne (een verdovend middel waar je
niet high van wordt), cafeïne, levamisol (ontwormingsmiddel
voor dieren) en nog vele andere gevaarlijke of inerte
producten.

WASSEN
Je product “wassen” met aceton kan de kwaliteit verhogen,
maar gevaarlijke oplosmiddelen gebruiken in je huis is dan
ook weer niet zonder zijn eigen gevaren.
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