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Spice is een merknaam voor een ‘kruidenmengsel’ om te roken. Het
wordt verkocht als vervangmiddel voor cannabis. De wijdverspreide
blaadjes worden verkocht in kleine zakjes met een afbeelding van een
cannabinoïde: een synthetische drug met effecten die vergelijkbaar
zijn met die van echte cannabis. Eerst werden Spiceproducten enkele
jaren verkocht als legale substantie. Vandaag staat het in de meeste
EU-landen op de lijst van verboden producten.

Hoe je het herkent?
Een pakje Spice lijkt meestal nogal op een theezakje.
Daardoor herkennen veel mensen het niet als drug.
Er zijn veel verschillende verpakkingen en ook de
merknamen veranderen voortdurend.
Het product zelf ziet eruit als bladeren en wordt los
verkocht in een klein pakje of in een voorgerolde
joint.

n
te
effecten
ecct
fffe
e
en
ef
Gewenste effecten
Gebruikers spreken van effecten die vergelijkbaar zijn
met die van cannabis. Sommige gebruikers zeggen dat
Spice energie geeft, oppept, maar anderen zeggen dat het
verdooft en relaxt.

Ongewenste effecten
Er zijn meldingen van paranoia, hoofdpijn en braken als
neveneffecten.

Hoe het verkocht wordt?
Op het internet worden Spiceproducten aangeprezen
als ‘mystieke wierook met fantastische effecten’,
‘het perfecte middel om thuis te chillen’. Het wordt
ook aangeboden als aromatische wierook of parfum
voor de huiskamer. De controle en de wetgeving
over Spiceproducten veranderen voortdurend in EUlanden. Dat leidde tot een hele reeks verschillende
instructies op de verpakkingen. Soms noemen die
Spice een kruidenmengsel, ‘niet voor menselijke
consumptie’.
Voor alle duidelijkheid: Spiceproducten zijn
bladeren, besprenkeld met synthetische chemicaliën
die dezelfde hersenfuncties activeren als cannabis.
Maar het is geen cannabis, en ook geen legale versie
van cannabis, hasj of marihuana.

Onbekende effecten
Op de productverpakking of -beschrijving staan wellicht
ingrediënten zoals psychoactieve planten, maar het is niet
zeker of die er echt in zitten.
De cannabinoïde chemische stof die over de bladeren
gesprenkeld wordt, is nog niet genoeg onderzocht om de
effecten precies te kunnen voorspellen. Welke kruiden er
precies in het kruidenmengsel zitten is onduidelijk.

