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SNUIFTIPS VOOR COKEHEADS EN SPEEDFREAKS
Het snuiven van drugs is een enorme aanval op je neus
en slijmvliezen. Hoe beperk je de negatieve effecten van
een lijntje? Vermijd opgerolde bankbiljetten, eet veel
pijnboompitten en ga na een bloedneus niet heftig dansen.

NEEM EEN PAUZE
Doorgewinterde snuivers hebben vaak last van een loopneus.
Bij cocaïnegebruik wordt dit een
‘Colombiaanse verkoudheid’
genoemd. De drugs lossen in
het neusslijmvlies op en de
bloedvaten in het slijmvlies
vernauwen. Door de verminderde bloedtoevoer krijgen
de cellen in het neusslijmvlies
onvoldoende zuurstof en
voeding. Zo raakt het slijmvlies
geïrriteerd of ontstoken, wat
erg pijnlijk kan zijn. Vaak is dat
het signaal dat je (tijdelijk) met
snuiven moet stoppen.
		Bij een ontsteking produceert
het neusslijmvlies extra slijm,
met verstoppingen en hoofdpijn
tot gevolg. Door verkoudheid
en veelvuldig snot ophalen kunnen kleine wondjes en korstjes
ontstaan. Het neusslijmvlies kan
hierdoor blijvend beschadigd raken. Ook kan je reuk- en smaakvermogen achteruitgaan. Zijn je
neusgaten heftig geïrriteerd of
ontstoken, dan is het raadzaam
de huisarts te bezoeken. Een
kapot gemaakt neusslijmvlies of
neustussenschotje herstelt niet
meer.
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ZO BEPERK JE DE SCHADE
VÓÓR HET SNUIVEN
▶ Sommige cokeheads en

speedfreaks snuiven ellenlange lijnen weg om zo veel
mogelijk binnen te krijgen.
Maar grote lijntjes zijn vaak
rampzalig voor je neus.
Kies voor kleinere lijntjes en
neem pauzes. Gebruik een
digitale precisieweegschaal om
een goede dosis af te meten.

▶ Let erop dat de drugs fijn

genoeg zijn. Korreltjes zijn
slecht voor je neus. Hoe fijner
het poeder, des te minder
irritaties. Hak met een plastic
pasje het poeder fijn. Gebruik
als ondergrond een spiegel of
glad glazen plaatje.

▶ Gebruik een schoon snuifrietje en vermijd opgerolde
bankbiljetten, die bevatten
veel bacteriën. Deel nooit je
snuifattributen met anderen.
Zo voorkom je infectieoverdracht.
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Hakken en Spoelen

HOE MAAK JE EEN
ZOUTOPLOSSING?
Kook 1 liter kraanwater
tenminste een minuut en laat
het afkoelen tot kamertemperatuur. Doe er 1 theelepel grof
zeezout en een halve theelepel
zuiveringszout (baking soda)
bij. Neem een ballonspuit of
neusspoelkan (netipot).
Spuit de zoutoplossing voorzichtig in je linkerneusgat.
Adem niet door je neus.
Kantel je hoofd naar voren:
kin op je borst. Zo kan de overtollige zoutoplossing uit je neus
stromen. Slik de zoutoplossing
niet door, maar spuug hem
uit. Snuit voorzichtig je neus,
maar druk niet je neusgat dicht
terwijl je de andere leegsnuit,
dan krijg je teveel druk op het
binnenoor. Spoel vervolgens je
rechterneusgat.

ZO BEPERK JE DE SCHADE
NA HET SNUIVEN
▶ Drink genoeg water, twee liter
verspreid over de dag.

▶ Smeer na het snuiven de binnenkant van je neus in met een beetje
vaseline, zo voorkom je uitdroging.

▶ Doe na een bloedneus geen

dingen doen die de bloeddruk in
je hoofd verhogen, zoals zwaar
tillen, sporten of intensief dansen.
Neem geen hete douche, warme
maaltijd, koolzuur- of alcoholhoudende drankjes en laat drugs of
sigaretten even liggen.

▶ Maak na het snuiven je neusga-

ten schoon met een neusspoeling
of neusspray. Spoelen met een
zoutoplossing kan zwellingen
verminderden. Het zout spoelt
ook het snot uit je neus en verhelpt
verdere verstopping, waardoor je
weer beter kunt ademen.

▶ Als je vaak een bloedneus hebt,

eet dan genoeg voeding met vitamine K, denk aan groene groenten
zoals spinazie, peterselie, broccoli,
spruiten en asperges.

WAT JE MOET DOEN
BIJ EEN BLOEDNEUS
Snuiven droogt je neusslijmvlies uit. Door de droogte
ontstaan makkelijk scheurtjes
en bloedingen. Ga bij een
bloedneus altijd rechtop zitten.
Buig licht voorover. Zo komt
er minder druk op de adertjes
en voorkom je dat het bloed
richting keel stroomt.
Behandel een bloedneus met
een zoutoplossing. Spuit de

oplossing voorzichtig in je
neusgaten. Ook kun je een
paar druppels citroensap in
je neus druppelen. Heb je dat
niet in huis? Een koude doek
met ijsblokjes kan ook wonderen doen. Hierdoor trekken je
bloedvaten samen en stop je
de bloedtoestroom. Let op:
Vermijd in ieder geval hard
snuiten, want dan kunnen je
bloedvaten opnieuw springen.
Gebruik je bloedverdunners,
dan heb je meer kans op een
bloedneus.

Soms ontstaat een licht
branderig gevoel. Dit is een
normale reactie op het zout.
Blijft de oplossing je neus
irriteren, dan is het te zout.
Krijg je last van hoofdpijn, dan
heb je je voorhoofd wellicht
lager dan je kin gehouden
waardoor water naar je voorhoofdsholte is gestroomd.
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