Perzische tapijten
op witte plafonds
DE VIJF OPVALLENDSTE DESIGNERDRUGS

MXE
Methoxetamine, of MXE, valt misschien nog het best te vergelijken met
ketamine, maar bij meer ervaring met beide stoﬀen lijken de verschillen groter dan de overeenkomsten. MXE is echt een love it or hate
it-drug omdat het tot extreem vreemde eﬀecten en manieren van
denken kan leiden. De fysieke eﬀecten verschillen duidelijk met die
van ketamine: bij MXE blij" alles redelijk functioneren, terwijl ketamine
je fysiek platlegt – het wordt niet voor niets gebruikt als verdovingsmiddel. Bewegen op MXE is wel moeilijk, omdat afstanden en dimensies niet meer kloppen: drie minuten lopen lijkt je maar één meter
verder te brengen en het verschil tussen links en rechts doet er niet
meer toe. MXE is ongeveer twee keer zo potent als ketamine. Bij veel
gebruikers gee" het een duidelijk positief na-eﬀect, maar overmatig
gebruik veroorzaakt het tegenovergestelde.

4-FA
Dit is waarschijnlijk de populairste NPS van dit moment. Het is
een stimulant met een eﬀect dat tussen mdma en speed in ligt.
De stof werd in de jaren zeventig kort op muizen getest en kwam
rond 2001 voor het eerst op de grijze markt. 4-FA wordt ook wel
4-FMP genoemd, wat een omslachtige, maar chemisch correcte
a#orting is van 4-Fluoro-alpha-Methylphenethylamine. Die naam
wekt alleen verwarring, omdat er ook stoﬀen als 4-FMA en
4F-MPH de ronde doen. 4-FA is een amfetaminemolecuul met
een fluoratoom eraan geplakt. Doseringen boven de 150 milligram
vergroten de kans op een slapeloze nacht en negatieve bijeﬀecten.
Tegenwoordig wordt 4-FA door veel ravers verkozen boven
mdma omdat het iets langer energie gee" en je er een stuk
minder waus van wordt. Intussen hoor en zie je alles in hd, is
iedereen je vriend en is de dinsdagdip een stuk draaglijker.
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4-MMC/ MEFEDRONE

‘HET WORDT NIET
VOOR NIETS GEBRUIKT
ALS VERDOVINGSMIDDEL’

Mefedrone, ook wel bekend als ‘miauw miauw’, is een tijdlang erg
populair geweest vanwege een gebrek aan MDMA op de drugsmarkt.
Het is een waardige vervanger die ook is te vergelijken met cocaine
omdat het snel weer is uitgewerkt en daarmee zorgt voor een slecht
gevoel bij de gebruiker. Hierdoor is de neiging om bij te nemen erg
groot en de kans aanwezig dat er te grote hoeveelheden worden
gebruikt. Dit komt sneller voor als het gesnoven wordt, wanneer mefedrone geslikt wordt duurt het iets langer en is de drang om bij te nemen
kleiner. Omdat het, net zoals alle stimulanten, bloedvatvernauwing
veroorzaakt, kan bijnemen problematisch worden. Er zijn veel gevallen
bekend waar mensen blauwe ledematen kregen bij overmatig gebruik.
Gelukkig komt het bij normale doseringen (onder de 200 mg) niet vaak
voor. Mefedrone zorgt voor de zelfverzekerdheid van coke en de vriendelijkheid van MDMA: een lustopwekkende, euforische en heldere rush
die je tijdelijk het gevoel gee" dat er niks meer fout kan gaan.

1P-LSD

4-ACO-DMT

Voeg een klein molecuultje toe aan het klassieke psychedelicum
lsd en het verliest zijn illegale status. De eﬀecten lijken niet van
elkaar te onderscheiden, al kan dit per persoon verschillen. Het kan
namelijk dat je van 1P-LSD vrij weinig tot niets voelt, tenzij de dosering tot heroïsche hoeveelheden (meer dan 200 milligram) wordt
opgeschroefd. Dit is mogelijk doordat de stof niet bij iedereen op
dezelfde manier door het lichaam wordt opgenomen. Lsd blij" op
dit gebied toch een betrouwbaarder middel. Een wetenschappelijk
onderzoek naar 1P-LSD leek te bevestigen dat op z’n minst een
gedeelte van de stof als lsd de hersenen bereikt. Hét gereedschap
voor als je op zoek bent naar Perzische tapijten op wi$e plafonds,
ademende bomen en een gevoel van eenheid met de kosmos.

De stoﬀen in paddo’s die ervoor zorgen dat je gaat trippen – psilocybine en
psilocine – lijken veel op 4-AcO-DMT. Het middel, ook wel ‘psilacetine’ genoemd,
werd in de jaren zestig ontworpen. Het zou kunnen dat het lichaam 4-AcO-DMT
omzet in psilocine, wat de vergelijkbare eﬀecten verklaart. Toch kun je 4-AcODMT niet als een ‘synthetische paddo’ zien, omdat er in natuurproducten
vaak ook nog lage doseringen van andere psychoactieve stoﬀen zi$en. Maar in
diepgang doet deze stof niet onder aan paddo’s. Door lie%ebbers wordt het
als een van de betere tripmiddelen beschouwd. Je hoe" niet lang te wachten
voordat je iets voelt en de eﬀecten zijn aangenaam voor het lichaam, je wordt
er een beetje stoned van. In hoge doseringen (meer dan 20 milligram) kunnen de
visuele indrukken overweldigend zijn: het verschil tussen open en gesloten ogen
is niet meer te onderscheiden en het gevoel voor tijd en ruimte verdwijnt.
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