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VORMEN KETAMINE
Ketamine is een relatief kortwerkend, verdovend dissociatief
dat de laatste jaren sterk aan populariteit won in het
uitgaansleven. Het is verkrijgbaar in poedervorm en als
vloeistof. Ketamine bestaat in verschillende vormen,
namelijk een R- en een S-isomeer, die bij het brede publiek
als links- of rechtsdraaiend wordt benoemd.

EFFECTEN
De effecten van deze isomeren zijn licht verschillend. Het
grootste deel van de ketamine in Europa is echter een
combinatie van deze twee isomeren. De subjectieve effecten
van ketamine kunnen wel sterk variëren.

MANIEREN VAN GEBRUIK EN
WERKINGSDUUR
Ketamine wordt meestal gesnoven maar kan ook
geïnjecteerd worden. De effecten treden in beide gevallen
na enkele minuten al op. De effecten bereiken na zo’n 15 tot
30 minuten hun hoogtepunt en na 40-60 minuten is het
middel weer uitgewerkt.

SLEUTEL
Veel gebruikers zien deze snelle opkomst van de effecten en
de korte werkingsduur als een voordeel. Ketamine is vaak
erg zichtbaar aanwezig op feesten doordat mensen op de
dansvloer met een ‘sleutel’ herdoseren. Dit kan ook een
risico zijn omdat je op deze manier weinig zicht hebt op de
hoeveelheid die je inneemt.

SNELLE TOLERANTIEOPBOUW
Ook voor onervaren gebruikers is het een risico op
onderschatten van de dosis. Tolerantie treedt namelijk erg
snel op bij gebruikers van ketamine, daarom is het erg
belangrijk dat je zelf je doseringen afmeet.

EFFECTEN
De effecten van ketamine zijn erg moeilijk te beschrijven. In
lagere doseringen treedt er een disinhibitie en verlies van
coördinatie op, gelijkaardig aan de effecten van alcohol. In
hogere doseringen wordt het verschil echter zeer duidelijk:
ketamine kent een zekere zweverigheid en dissociatie die
gepaard kan gaan met sterke visuele fantasieën.
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K-HOLE
In hoge dosissen kunnen er zelfs met open ogen visuele
distorsies waarneembaar zijn. Men kan door het gebruik van
ketamine het bewustzijn verliezen, wat door gebruikers de
“K-hole” wordt genoemd. De effecten duren echter relatief
kort: 45 minuten tot een uur.

RISICO'S
Hoewel het geestelijke erg verslavend kan zijn, is ketamine
lichamelijk een redelijk veilige drug. Doordat ketamine een
verdovingsmiddel is dat de ademhaling en hartslag niet
onderdrukt kent het ook verschillende medische
toepassingen.

COMBINEREN KAN JE NIET LEREN
De risico’s op korte termijn bij het gebruik van ketamine
komen voornamelijk voort uit het maken van combinaties
met andere drugs of doordat mensen zichzelf of anderen
kwetsen door een verstoord evenwicht en coördinatie. De
combinatie van ketamine met andere verdovende middelen
zoals GHB of alcohol kan leiden tot bewusteloosheid,
misselijkheid en verminderde ademhaling.

KORTE- EN LANGETERMIJNRISICO'S
Wie vaker ketamine gebruikt bouwt snel tolerantie op voor het
middel waardoor je steeds hogere doseringen moet nemen om de
gewenste effecten te bereiken. Het langdurig en veelvuldig
gebruiken van ketamine kan erg schadelijk zijn voor je lichaam,
met name voor de nieren, blaas- en urinewegen. De eerste tekens
van beginnend letsel zijn het ervaren dat je veel vaker moet
plassen, een hogere urgentie, niet kunnen gaan of je urine niet
meer kunnen ophouden.

STOPPEN ALS RISICOBEPERKING
Wanneer je door het gebruiken van ketamine dergelijke
lichamelijke klachten krijgt is het erg belangrijk om je
gebruik stop te zetten, alsook bij het hebben van buikpijn na
het gebruik. Als de lichamelijk schade nog niet te ver
gevorderd is kan deze vaak nog worden omgekeerd.

MENTALE RISICO'S
Verder kan ketamine (bij overmatig, frequent en/of
langdurig gebruik) leiden tot agressie, angstaanvallen,
waanideeën, paranoïde gedachten en gedrag en flashbacks.
Zeker wanneer je ooit een uitdagende trip door het gebruik
van ketamine onderging.
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