De overheid treedt hard op tegen de handel in 2C-B.
Op illegale verkoop staan zware straffen.
Door de hallucinogene werking van 2C-B is deelname
aan het verkeer zeer onverstandig. Door de sterke
visuele effecten wordt het onmogelijk om diepte en
afstand in te schatten.

‘Think for yourself, care about others’

Unity tips
Alle tripmiddelen zijn riskant vanwege de kans op
een bad trip of psychische problemen. Als je toch wilt
gebruiken kun je de risico’s beperken door:
•
•
•
•
•
•
•
•

met mate te gebruiken.
je goed voor te bereiden; gebruik in een
vertrouwde omgeving bij vertrouwde mensen.
ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt is
die niet onder invloed is.
niet deel te nemen aan het verkeer als je tript of
nog loom en ongeconcentreerd bent.
tripmiddelen niet te combineren met alcohol of
andere drugs en medicijnen.
je 2C-B te laten testen, wees je bewust van de
dosering.
alleen te gebruiken wanneer je een goede
lichamelijke en geestelijke conditie hebt.
goed te letten op de effecten; zijn deze te
sterk of onaangenaam, neem dan vitamine C,
dextrose of zoete (alcoholvrije) drankjes.

2C-B
Meer info en onze
party agenda:
www.unity.nl
Drugs testen:
www.drugs-test.nl

2C-B is een synthetisch stimulerend
en hallucinogeen middel dat in 1974
voor het eerst gemaakt werd door
Alexander Shulgin. In de jaren ‘90 werd
2C-B verkocht in Nederlandse smartshops
onder de naam NEXUS. Sinds 1997 is
2C-B verboden, maar het middel is nog
steeds te vinden op de illegale drugsmarkt. Bij
lagere doseringen lijken de effecten van 2C-B
een beetje op die van MDMA, maar bij hogere
doseringen zijn de effecten meer te vergelijken
met die van paddo’s of LSD.

Wijze van toediening
Op de Nederlandse drugsmarkt komt 2C-B
voornamelijk voor in pilvorm. Meestal wordt het
expliciet als 2C-B verkocht, soms echter als XTC.
2C-B tabletten zijn over het algemeen dunner
en kleiner dan de gemiddelde XTC pil, maar
dat hoeft niet zo te zijn. 2C-B komt ook voor in
poedervorm, maar wordt slechts sporadisch
gesnoven. Het snuiven van 2C-B is zeer pijnlijk.

Dosis
2C-B is bij hoge dosering (15-35 mg) een
tripmiddel, bij een lagere dosering (tot 15
mg) lijkt het effect op dat van MDMA
(euforiserend, stimulerend). Bij een
dosis boven de 15 mg kunnen vooral
de visuele effecten erg sterk zijn,
met geïntensiveerde

kleuren, intrigerende patroonvorming op vlakken,
vervormingen van voorwerpen en veranderingen van
gezichten. Ook de waarneming door andere zintuigen
wordt versterkt.

Effecten
Effecten zijn altijd afhankelijk van je geestelijke
en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/
omgeving (setting) waarin je gebruikt.
Sommige gebruikers beweren dat 2C-B, zowel bij
mannen als vrouwen, een seksueel stimulerend
effect heeft (afrodisiacum). De effecten die optreden
zijn niet altijd hetzelfde en zijn ook afhankelijk van
de dosis die je tot je neemt. In vergelijking met
hallucinogenen als LSD of psilo’s (paddestoelen) zijn
de effecten van 2C-B een stuk makkelijker te sturen.
Let wel: bij een (zeer) hoge dosering kan dit echter
net zo ingewikkeld lijken als bij andere tripmiddelen!
De effecten van 2C-B kunnen tussen de 2 en 5 uur
aanhouden.
Positieve effecten
• entactogeen (gevoel van verbondenheid,
openheid)
• vrolijkheid, blijdschap
• erotiserende effecten
• visuele effecten

Negatieve effecten
• kans op misselijkheid
• kans op angst en verwardheid als gevolg van
hogere doseringen
• spierpijn, rillen

Risico’s
Het kan gebeuren dat je wordt overweldigd door
de intensiteit van de psychedelische ervaring,
bijvoorbeeld als gevolg van een te hoge dosis (flippen,
bad trip). Zo’n ervaring kan zeker voor onervaren
gebruikers beangstigend zijn, niet alleen door de
verwardheid als gevolg van een te hoge dosis, maar
ook doordat iemand de stroom van haar of zijn
eigen gedachten niet helemaal meer onder controle
heeft. In zo’n situatie is het van belang diegene op
zijn of haar gemak te stellen door rustig duidelijk
te maken dat het een effect van de drug betreft en
dat het over korte tijd weer goed zal gaan. Gun de
persoon in kwestie zoveel mogelijk rust, het liefst in
een vertrouwde omgeving. Het accepteren van de
toestand is vaak de eerste stap die iemand dient te
maken om de trip in rustiger vaarwater uit te zitten.
Het gebruik van tripmiddelen op een moment dat
je je niet helemaal lekker voelt, vergroot de kans op
nare ervaringen tijdens de trip en is dus af te raden.

Extra risico’s
Voor mensen met psychiatrische
aandoeningen, epilepsie en problemen
met de bloedsomloop, vormt consumptie
van 2C-B een extra risico. Hen wordt het
gebruik van 2C-B afgeraden.

Combi
Alcohol zwakt de entactogene effecten van
2C-B af. Gebruikers combineren 2C-B wel eens
met XTC of ketamine. Er is geen onderzoek
gedaan naar combigebruik met 2C-B, maar in
het algemeen geldt dat combineren meer risico’s
oplevert.

Afbraak van 2C-B
2C-B is tot 72 uur aantoonbaar in je lichaam.

Verslaving, wet en verkeer
Bij 2C-B-gebruik treedt geen afhankelijkheid
op. Wel is er sprake van gewenning, wat wil
zeggen dat de effecten snel minder worden bij
frequent gebruik (meer dan eens per week).
2C-B staat op lijst 1 van de Opiumwet:
’Harddrug met een onaanvaardbaar
risico voor de gezondheid’. Het
produceren, verhandelen en bezitten
van harddrugs is strafbaar.

