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AMFETAMINES
Speed is een veelgebruikte straatnaam voor amfetamines,
andere namen hiervoor zijn o.a. pep, snelle, rappe, … die ook
in het uitgaansleven veel voorkomt. Speed is een vuilwitte
pasta die wordt uitgedroogd tot een poeder vooraleer het
wordt ingenomen door het te snuiven of te slikken in een
bommetje.

EFFECTEN
De reden dat speed voor sommigen een aantrekkelijk
middel is om op te feesten is dat het zeer oppeppend werkt
en je er dus heel actief en energiek van wordt. 

REDENEN VOOR GEBRUIK
Door de energie die je krijgt van speed lijk je onvermoeibaar
en is het vaak mogelijk om lange tijd door te feesten. Speed
zorgt ook voor een sterk verhoogde concentratie en stelt je
in staat om lichamelijk en mentaal beter te presteren.

REDENEN VOOR GEBRUIK
Ook kan je een verhoogd zelfvertrouwen ervaren tijdens het
gebruik van speed, wat ook weer bijdraagt aan betere
prestaties. Daarnaast is speed ook relatief goedkoop en
beschikbaar, wat het voor potentiële gebruikers
aantrekkelijker maakt.

WERKINGSDUUR
Speed begint vrij snel na inname te werken, 5 à 10 minuten
na snuiven en 30 minuten na slikken. De piek bij snuiven is
er na 1 tot 3 uur na inname, bij slikken pas 3 tot 6 uur na
inname.

WERKINGSDUUR
De effecten blijven lang nawerken, afhankelijk van
verschillende factoren, zoals dosering en kwaliteit, kan dit
zelfs tot 12 uur na inname nog merkbaar zijn.
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RISICO'S EN RISICOBEPERKING
Speed is heel belastend voor het lichaam. Het neemt het
hongergevoel weg, leidt tot slapeloosheid en onderdrukt de
vermoeidheid

RISICO'S EN RISICOBEPERKING
Gebruik van speed legt veel druk op je hart. De combinatie
van een verhoogde hartslag en vernauwde bloedvaten zorgt
er ook voor dat je bloeddruk toeneemt, met risico op hart-
en herseninfarcten en mogelijk ook blijvend orgaanletsel tot
gevolg. Omdat het gebruik van speed veel energie vraagt
van je lichaam heeft dit ook een gevolgen voor je
immuunsysteem.

RISICO'S EN RISICOBEPERKING
Speed snuiven kan ook letsel veroorzaken in de neus. Het is
dus ook hierbij erg belangrijk dat je goed naspoelt en dat je
ook periodes zonder gebruik inlast om je lichaam de tijd te
geven om te herstellen. Als je al last hebt van lichamelijk
klachten zoals een hoge of lage bloeddruk, hart- en
vaatziekten of ademhalingsproblemen, gebruik je best geen
speed.

NEGATIEVE EFFECTEN
Als je gevoelig bent voor depressieve klachten, psychoses en
dergelijke kun je hier door speed sneller last van krijgen.
Andere psychische gevolgen zijn verwardheid, paniek,
paranoïde gedachten/gedrag, waanideeën en hallucinaties.

GEVOLGEN
Psychoses, tijdelijke psychoses of tactiele hallucinaties bij
binge-gebruik komt ook voor (beestjes voelen, krabben met
letsels tot gevolg). Verder kan gebruik leiden tot depressie,
hevige angst- en paniekaanvallen, agressie,
stemmingswisselingen, en verminderde cognitieve en
motorische prestaties.

AFHANKELIJKHEID
Speed kan ook leiden tot psychische afhankelijkheid. Let dus
goed op de frequentie en hoeveelheid van je gebruik.
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