Combi
Viagra met poppers
Poppers zijn drugs die nitraten bevatten. Nitraten zijn
stoffen die hetzelfde effect op de bloeddruk hebben als
Viagra. Gecombineerd gebruik van Viagra en poppers
kan leiden tot extreem lage bloeddruk, beroerte,
hartaanval en zelfs de dood.
Poppers met GHB
De combinatie poppers met GHB is af te raden, omdat
poppers veranderingen geven in de opnamecapaciteit
van zuurstof in de rode bloedcellen. De combinatie
poppers met GHB is een extra belastend voor de
zuurstofopname in het bloed, die verhoogde risico’s
geven op je ademhaling.
Viagra met XTC/speed/coke
Een andere bekende combinatie is XTC en Viagra
(sextasy). Deze combinatie is populair, omdat Viagra
de tijdelijke impotentie (veroorzaakt door XTC) tegen
kan gaan. Gecombineerd gebruik van Viagra en XTC
kan hartklachten veroorzaken. Dit heeft te maken met
het feit dat XTC de bloedruk verhoogt en het hartritme
versnelt, terwijl Viagra juist het tegenovergestelde effect
heeft. Tevens kunnen beide stoffen elkaars afbraak in
de lever beïnvloeden. Dit kan leiden tot gevaarlijk hoge
concentraties van zowel XTC als Viagra in het bloed.
Naast de directe gevaren voor de gezondheid moet ook
rekening gehouden worden met een indirect gevaar,
namelijk de verspreiding van seksueel overdraagbare
aandoeningen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die
XTC gebruiken in combinatie met Viagra eerder onveilige

seks hebben. Dit komt vooral doordat XTC remmingen
weghaalt en het vermogen tot helder nadenken over de
mogelijke gevolgen van onveilige seks verminderd.
Ook combinaties met andere stimulantia zoals speed
en coke geven een extra belasting op je hart- en
bloedvatenstelsel.
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Gebruik geen drugs als je medicijnen neemt.
Combineer drugs nooit met alcohol.
Gebruik geen poppers als je snel flauwvalt.
Wees voorzichtig met de dosering: kleine mensen
en vrouwen hebben vaak een lagere dosis nodig.
Begin altijd eerst met een lage dosering.
Bedenk dat je met sommige middelen het effect
van een ander middel lijkt uit te schakelen.
Gebruik niet als je je niet goed voelt en je
psychische- en/of lichamelijke problemen hebt.
Neem geen deel aan het verkeer.
Vrij veilig.

‘Think for yourself, care about others’
Meer info en onze
party agenda:
www.unity.nl
Drugs testen:
www.drugs-test.nl

Poppers
Viagra

Poppers
Poppers, ofwel amylnitriet of butylnitriet,
is een gelige brandbare vloeistof die zeer
snel verdampt. Ze worden meestal in kleine
flesjes op de markt gebracht. Het middel
komt oorspronkelijk uit de geneeskunde. Het
werd voorgeschreven aan mensen met angina
pectoris, een hartkwaal waarbij de hartspier
onvoldoende bloed krijgt en er hevige kramp
ontstaat. Het zat vroeger in capsules die bij het
openen een ‘poppend’ geluid maakten; vandaar de
naam ‘poppers’. Het middel wordt gebruikt door iets
van de vloeistof op een zakdoek te doen en daarna
de damp op te snuiven ofwel door rechtstreeks aan
het flesje te ruiken. De effecten beginnen al na 10
seconden en duren slechts een minuut. Het middel
irriteert de huid en de zakdoek mag dus nooit in
direct contact komen met huid of slijmvliezen

Effecten
Effecten zijn altijd afhankelijk van je geestelijke
en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/
omgeving (setting) waarin je gebruikt. Gebruikers
ervaren een mild, kortstondig, gelukzalig gevoel.
Je voelt je plotseling zeer ontspannen, slap
en duizelig en een warm gevoel stijgt naar je
hoofd. Ook ervaar je een sterke geur. Het
middel veroorzaakt een verslapping van
de (gladde) spieren en de vaatwanden.
Dat geldt ook voor de kringspier van de
anus. Dit is een reden waarom

poppers in homokringen tijdens het vrijen worden
gebruikt. De bloedvaten verwijden zich waardoor de
bloeddruk daalt. Hierdoor word je slap en duizelig en
kun je flauwvallen. Het hart gaat sneller kloppen met als
gevolg hartkloppingen en (bonkende) hoofdpijn.
Positieve effecten
• versterkt lustgevoelens
• maakt orgasme heftiger
• ontspant
• euforische, gelukzalige stemming
Negatieve effecten
• verlaagd de bloeddruk
• duizeligheid
• misselijkheid
• hoofdpijn
• slap gevoel in de spieren
• bewustzijnsverlies

Risico’s
Na gebruik kunnen vervelende effecten optreden. Je kunt
een knallende hoofdpijn krijgen, misselijk worden of last
krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Ook kunnen hevige
hartkloppingen ontstaan. Bloedarmoede is een belangrijk
risico van gebruik van poppers. Doordat poppers de druk
achter de oogbol verhogen, kunnen gezichtsstoornissen
ontstaan. Bij sporadisch en beperkt gebruik door
gezonde personen zijn de risico’s gering. Bij langdurig
en frequent gebruik zijn er wel degelijk risico’s aanwezig,
vooral voor de lichamelijke gezondheid. Mensen die
de neiging hebben snel flauw te vallen, moeten geen
poppers gebruiken. Poppers zijn brandbaar en het is

dus oppassen geblazen met brandende sigaretten en
aanstekers. Poppers mogen alleen gesnoven worden.

Verslaving, wet en verkeer
Poppers zijn niet echt verslavend. Wel wen je aan
poppers en heb je dus steeds meer nodig om
het effect te voelen. Dat kan aanleiding geven tot
frequent gebruik, waardoor de risico’s toenemen.
Onthoudingsverschijnselen treden niet op. Wel kun je van
het middel psychisch afhankelijk worden, bijvoorbeeld als
je denkt dat je alleen met poppers seks kunt hebben.
Poppers waren voor augustus 2001 vrij verkrijgbaar.
Een popper was tot die tijd een niet geregistreerd
geneesmiddel. Smartshops mochten poppers
verkopen. De Europese Unie besloot in 2001 dat
poppers te gevaarlijk waren om zomaar te verkopen.
Het Ministerie van Volksgezondheid verbood het
middel en sinds die tijd vallen ze onder de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Dit houdt in dat
poppers alleen op recept verstrekt mogen worden.
De Keuringsdienst van Waren controleert het
regeringsbesluit. Op het zonder vergunning verkopen kan
een boete of zelfs een gevangenisstraf volgen.
Poppers en deelnemen aan het verkeer gaan niet
samen. Je wordt slap in je spieren, bent er niet bij met je
aandacht of kunt zelfs flauwvallen. Het besturen van een
voertuig onder invloed van poppers is verboden.

Viagra
Viagra is een middel bestemd voor de behandeling
van erectiestoornissen. De werkzame stof in Viagra
(sildenafil citraat) zorgt voor een verwijding van de

bloedvaten en geeft daardoor een
verlaging van de bloeddruk. Hierdoor
kan de erectie tot stand komen. Er
is weinig onderzoek gedaan naar de
risico’s van Viagra wanneer je dit niet
voorgeschreven hebt gekregen van een
arts. Overleg met je arts of je dit middel kan
gebruiken. Viagra is in blauwe pilvorm op de
markt van de fabrikant Pfizer. Er zijn veel neppillen
op de markt met risico’s. Kijk voor meer informatie
op www.neppillen.nl
Viagra werkt ongeveer 25 minuten na inname en
is 4 tot 5 uur werkzaam. Dat wil niet zeggen dat de
erectie zolang aanhoudt, maar dat je bij seksuele
prikkeling in die tijd een erectie kan krijgen. Viagra
verhoogd de zin in seks niet en is slechts bedoeld om
een erectie tot stand te brengen wanneer je reeds
opgewonden bent. Het is een fabel dat Viagra ervoor
kan zorgen dat je een hinderlijke, langdurige erectie
kan krijgen.

Verslaving, wet en verkeer
Viagra werkt bloeddrukverlagend en heeft
geen stimulerende, kalmerende of hallucinerende
werking en is dus niet verslavend. Viagra valt ook
onder de WOG en is alleen te verkrijgen op
doktersrecept. Productie, handel en bezit
zonder recept is verboden. Deelnemen aan
het verkeer met Viagra is niet gevaarlijk,
mits NIET gecombineerd met andere
middelen die af te raden zijn in het
verkeer zoals alcohol, XTC, etc.

