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Drank, Drugs en Games. 
 

 
 

 

SPEED 01 
Wat is het? 
 
Speed is de bekende naam voor amfetamine. 
Het wordt in een laboratorium gemaakt. 
Speed kun je krijgen als pil of in poedervorm. 
Speed is amfetamine en vermengd met andere stoffen. 
Elke speed is dus anders van samenstelling. 
 

SPEED 02 
Hoe werkt het? 
 
Speed wordt meestal gesnoven of geslikt. 
Je kan het ook spuiten.  
Als je slikt, werkt het na 15 à 20 minuten.  
Als je snuift werkt het na enkele minuten.  
Als je spuit werkt het vrijwel direct.  
Na 4 tot 8 uur is de speed uitgewerkt. 

 

SPEED 03 
Effecten 
 

• Je bent vrolijk en opgewekt. 

• Je bent helder en alert. 

• Je hebt veel energie en bent actief. 

• Je bent zelfverzekerd. 

• Je hebt meer concentratie. 

• Je praat gemakkelijker. 

• Je merkt niet dat je moe wordt. 

• Je merkt niet dat je honger hebt. 

• Je doet een simpele taak bijvoorbeeld afwassen of schrijven en dat lijkt heel makkelijk maar je 
maakt wel wat meer fouten. 
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SPEED 04 
Bijwerkingen 
 

• Je gaat met je kaken malen.  

• Je krijgt kramp in je spieren. 

• Je bent opgefokt en agressief. 

• Je bent achterdochtig en wantrouwt de omgeving. 

• Je hebt hartkloppingen. 

• Je hebt buik- en hoofdpijn. 

• Je wordt duizelig. 

• Je gaat zweten. 

• Je kunt niet slapen. 

• Je krijgt een slechte huid met puistjes als je regelmatig gebruikt. 
Als je 1 of 2 maal per maand gebruikt, krijg je deze bijwerkingen. Als je veel vaker gebruikt zijn deze 
bijwerkingen nog veel sterker. 

 

SPEED 05 
Kans op verslaving 

 
Van speed kun je afhankelijk worden, je raakt er aan verslaafd. 
Je vindt bijvoorbeeld een feest niet meer leuk zonder speed. 
Of je hebt het elke dag nodig om je fit te voelen. 
Maar je lichaam raakt aan speed gewend.  
Je hebt steeds meer speed nodig om het zelfde effect nog te voelen.  
Dat heet tolerantie.  
Gebruik je niet of minder, dan wordt je onrustig en prikkelbaar. 
Je bent moe, depressief en hebt nergens zin in. 
Je hebt dan last van ontwenningsverschijnselen. 
Die ontwenningsverschijnselen zijn vervelend en dat wil 
je niet en dat is een reden om opnieuw te gebruiken.  
Je ontwenningsverschijnselen verdwijnen voor even 
maar komen sterker terug. 
Je voelt je niet meer goed als je geen speed gebruikt.  
Je raakt afhankelijk van speed. 

 

SPEED 06 
Risico’s  
 
Risico’s als je begint met speed gebruiken 
 

• Je lichaam wordt uitgeput en overbelast. 

• Je raakt oververhit. 

• Je hebt hartkloppingen en kunt een hartaanval krijgen. 

• Je bent achterdochtig en vertrouwt niets. Dat gebeurt bij een hoge dosis en/of regelmatig 
gebruik. 

• Je lever, nieren en andere organen worden beschadigd. 
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• Je hebt ontstekingen. Bij vrouwen in de blaas en bij mannen in de longen en luchtwegen. 

• Je bent somber en depressief. 

• Je hebt spierpijn. 
 
Risico’s als je lang speed gebruikt 
 

• Je bent depressief.  

• Als je regelmatig gebruikt of je gebruikt een hoge dosis, kan je in een psychose raken.  

• Je neus en je gebit raken beschadigd. 

• Je hersenen kunnen ook beschadigd raken. 

• Je kunt als man impotent worden. 

• Je kunt als vrouw minder ongesteld worden. 

• Je verliest veel gewicht. 

• Er een risico op hersenschade. Dan werkt je concentratie, geheugen en aandacht minder goed. 
 
Risico’s als je vaak en veel gebruikt 
 
Uitputting 
Door gebruik ben je voortdurend actief en slaap je slecht. 
Ook eet je vaak onvoldoende. 
Je gaat je reserves aan vetten en suikers verbruiken. 
Hierdoor raak je op den duur heel erg moe. 
 
Psychische klachten  
Als je veel gebruikt word je angstig. 
Je denkt dat er over jou wordt gepraat en de omgeving jou kwaad wil doen. 
En je wordt depressief. 
Soms denk je dat er beestjes over en onder je huid kruipen. 
Je krabt dan je huid open. 

 

SPEED 07 
Risico’s verkleinen 
 
Echt veilig gebruik van speed bestaat niet.  
Druggebruik is nooit zonder risico.  
Je kunt de risico's wel verkleinen. 
 

• Laat je speed testen bij een van de testcentra. 

• Neem speed niet vaker dan 1 keer per 2 - 3 maanden. 

• Neem geen speed als je een ziekte hebt en / of medicijnen gebruikt, zwanger bent. 

• Houdt de dosis speed zo laag mogelijk. 

• Combineer niet met andere drugs of alcohol, zeker niet met XTC. 

• Zorg voor afkoeling en drink ieder half uur een glas water of zoete frisdrank. 

• Wees voorzichtig, want je voelt onder invloed van speed minder pijn. 

• Neem niet deel aan het verkeer. 

• Zorg dat je voldoende vitamine C neemt zoals fruiten sinaasappelsap. Vitamine C werkt tegen het 
gif dat voor schade aan jouw weefsels en organen zorgt. 

 

https://drugsinfoteam.nl/testservice/
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SPEED 08 
De Wet 
 
Er is een wet die bezit en verkoop van drugs verbiedt.   
De wet maakt verschil in soorten drugs.  
Er zijn drugs waarvan gebruik erg gevaarlijk is.  
Die worden harddrugs genoemd. 
Speed is een harddrug. 
Bezit en verkoop van speed zijn strafbaar. 
Bij bezit voor eigen gebruik volgt geen straf.  
Wel kan de politie jouw speed afpakken.  
Bezit je meer dan 0,5 gram, dan denkt de politie dat je een dealer bent. 
Dan kun je straf krijgen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


