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FUNGI
Paddo’s en truffels zijn onderdelen van bepaalde fungi die
psilocybine en psilocine bevatten. Paddo’s groeien boven de
grond terwijl truffels onder de grond groeien. De effecten
van beide zijn dezelfde omdat de stoffen die ze bevatten ook
dezelfde zijn.

LEGAAL IN NEDERLAND
Toch zijn truffels in Nederland legaal te verkrijgen in een
smartshop.

PSILOCYBINE EN PSILOCINE
De werkzame stof bij paddo’s en truffels zijn psilocybine en
psilocine. Psilocine is de stof die werkzaam is en de
hallucinogene effecten veroorzaakt: Psilocybine wordt in het
lichaam omgezet in psilocine.

MOEILIJK TE DOSEREN
Het is lastig om exacte dosering van paddo’s of truffels te
geven omdat er een groot verschil is in de sterkte van
verschillende soorten en ook omdat er een verschil is als ze
vers of gedroogd zijn.

VOORBEELD MOEILIJK DOSEREN
Als voorbeeld de psilocybe cubensis: Meestal wordt zo’n 15-
30 gram verse paddestoelen genomen, wat tot een stevige
trip leidt. Wil je wat minder hard trippen is bijvoorbeeld 7
gram een meer gepaste hoeveelheid. Voor gedroogde
paddo’s zit je voor een gemiddelde trip tussen de 1,5 en 3,5
gram, dit is dus een tiende van wat je zou nemen bij verse
paddo’s.

INFORMEER JEZELF
Voor truffels neem je voor een gemiddelde trip rond de 7-10
gram, een sterke trip begint vanaf 10 gram. Bij gedroogde
truffels neem je zo’n 30-50% van deze hoeveelheid. Het is
ook aangeraden om 3 uur voor het nemen van paddo’s of
truffels niet meer te eten. Informeer jezelf altijd goed over
de juiste doseringen bij het nemen van paddo’s, dit kan zeer
sterk verschillen van soort tot soort.
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WERKINGSDUUR
De eerste effecten treden ongeveer op na 20-60 minuten, de
piekfase begint ongeveer na 1,5 uur en duurt zo’n 3-4 uur. De
gemiddelde duur van de trip is ongeveer 6 uur en is
gekenmerkt door een golvend verloop en een geleidelijke
afname van de effecten. De duur en intensiteit van de trip
zijn o.a. sterk afhankelijk van je maaginhoud, dosering, ...

KLEINE BROERTJE VAN LSD
De effecten van paddo’s en truffels worden op papier vaak
vergeleken met die van LSD: je gevoelens worden versterkt,
je waarneming en tijdsbesef verandert, Set en Setting zijn
cruciaal voor het hebben van een fijne ervaring,
diepliggende emoties kunnen naar boven komen en de
bovenhand nemen.

TOCH NIET HET KLEINE BROERTJE
Dat gezegd hebbende is het effect van paddo’s toch uniek. Het
is een veel kalmere trip die voor veel mensen “natuurlijker”
aanvoelt dan LSD. Een paddotrip is voor veel mensen ook veel
meer lichamelijk (bodyload) en de kans op misselijkheid en
overgeven is groter. Anders dan bij LSD krijgen mensen vaker
de drang om te geeuwen of heb je vaker tranen in de ogen.

GEEN TYPISCHE PARTYDRUG
Door het lichamelijke gevoel dat je kan krijgen van paddo’s
is het (zeker in hogere doseringen) minder geschikt als
partydrug. De associatieve denkpatronen die bij trippen
horen kunnen ook hier leiden tot aha-erlebnissen en
inzichten of angst en paniek. Net als bij andere psychedelica
is er een risico op het ontwikkelen van psychoses en andere
mentale klachten.

BETER NIET COMBINEREN...
Combigebruik is sterk af te raden door de intense mentale
effecten van paddo’s en truffels. Drugs met een
psychedelisch effect zoals cannabis, lachgas, ketamine en
dergelijke kunnen de trip onverwacht versterken, terwijl
oppeppende middelen de trip niet per se versterken, maar
wel intens kunnen veranderen. Dit kan in beide gevallen
leiden tot paniek en angst.

...WANT COMBINEREN KAN JE...
 Combineren met downers is onvoorspelbaar:
benzodiazepines kunnen het tripgevoel sterk verzwakken,
alcohol ook (in lage dosissen, in hogere dosissen trip je
gewoon dronken), … Wees dus erg voorzichtig.
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