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Coke quiz Waarom is 
      basecoke

                schadelijk?
VRAAG 1
Door het drinken van alcohol 
in combinatie met basecoke 
ontstaat een nieuwe stof in je 
lichaam, namelijk coca-ethyleen. 
Wat zijn de effecten?

A: Je alcoholpromillage zakt, 
waardoor je weer kan auto-
rijden.
B: Je voelt je minder opgejaagd, 
maar krijgt wel vaak heftige jeuk 
en hoofdpijn.
C: Je wordt slaperig en je han-
den gaan trillen.
D: Je hartslag stijgt, je hebt een 
vergrote kans op hartaanvallen 
en beroertes, en je lever krijgt 
een opdonder.

VRAAG 2
Basen is schadelijk voor de 
longen. Noem drie van de meest 
schadelijke factoren.

A: Hete cocaïnedamp, resten 
ammoniak, het zelfreinigend 
vermogen van de longen stopt.
B: Kriebelhoest, longontsteking, 
indirecte maagproblemen.
C: Onregelmatig kuchen, groen-
zwarte slijm ophoesten, astma-
aanvallen.
D: Ontsteking longblaasjes, 
acute allergie, krimpende bloed-
vaten.

VRAAG 3
Wat is de top 3 van de meest 
voorkomende versnijdingsmid-
delen in cocaïne?

A: Temazepam, amfetamine, 
kerosine.
B: Teer, stophoest, paracetamol.
C: Fenacetine, levamisol, cafeïne.
D: Asperine, bakpoeder + combi 
seresta met zoetstoffen.

VRAAG 4
Vanaf welke temperatuur smelt 
basecoke?

A: 56,5 °C
B: 98 °C
C: 122 °C
D: 195 °C

VRAAG 5
Wat is de gemiddelde sterkte 
van de ingenomen basecoke-
monsters van de afgelopen 
drie jaar?

VRAAG 6
Wie beschreef coke als volgt? 
Man, o man, I feel a burning 
pain, keep on burning in my 
bloody brain.

VRAAG 7
Waar was het verboden de song 
Cocaine in my brain te draaien 
begin jaren tachtig?

De juiste antwoorden vind je 
hier onderaan.

.

Vertel ‘ns, hoe ver gaat jouw kennis? 
Doe de Coke Quiz en wie weet win jij   
…? [wat is de prijs?] 

ANTWOORDEN COKE QUIZ
1=D. 2=A (het zelfreinigend vermo-
gen van longen wordt minstens een 
half uur per base uitgeschakeld, dan 
kunnen bacteriën, virussen,stof etc. 
makkelijker binnendringen).. 3=C 
(bron: Drugs Informatie en Monitoring 
Systeem (DIMS), Trimbos instituut). 
4=B. 5=C (het is niet helemaal zeker 
dat dit het g…?). 6= Dillinger (naar een 
beruchte misdadiger. In werkelijkheid 
heette de Jamaicaan Lester Bullock). 
Het was trouwens een nummer 1-hit 
in Nederland in 1977.. 7= In de bajes in 
de VS, omdat mensen er onrustig van 
werden. Ze verlangden naar de flash.

A: 
2016;  17,2%
2017;  57 %    
2018;   36,5% 

B:  
2016;  34 % 
2017;  41,9 % 
2018;   39 %

C: 
2016;  69 % 
2017;  63 % 
2018;   65 %

Cocaïne vernauwt bloedvaten. 
Hierdoor wordt minder zuurstof 
naar je weefsels getranspor-
teerd. Deze kunnen door het 
zuurstoftekort ontsteken en af-
sterven. Als dit in de longen op-
treedt kun je benauwd worden, 
kun je gaan hoesten en soms pijn 
in de borstkast. Bloedvatvernau-
wing in het hart kan pijn op de 
borst geven en kan zelfs leiden 
tot een hartaanval.
  
Cocaïne heeft een lokaal 
verdovend effect, waardoor 

je irritaties, ontstekingen en 
weefselschade minder goed 
voelt. Ook dit leidt tot een 
chronische ontsteking van de 
longen. Door het verdovende 
effect voel je de giftige werking 
van cocaïne minder. 
 
Cocaïnegebruik kan leiden 
tot een verminderde afweer, 
met een grotere kans op 
allerlei infectieziekten. 
Je wordt vatbaarder voor 
infecties als verkoudheid en 
griep, maar ook voor ernstigere 

ziektes als longontsteking, blaas-
ontsteking, herpes of gonorroe.
  Cocaïne is vaak versneden 
met allerlei chemische stoffen 
die van zichzelf giftig en schade-
lijk kunnen zijn. Hierdoor kunnen 
weefsels en organen worden 
beschadigd en kan je weerstand 
omlaag gaan.
 
Verbrandingsproducten van 
cocaïne en de versnijdingsmid-
delen zijn irriterend voor de lon-
gen en vaak kankerverwekkend.
  Als je te hete lucht inademt 
bij het roken, beschadigen 
de longblaasjes. Dit geeft een 
verhoogde kans op chronische 
longontsteking. Als je cocaïne 
blijft gebruiken, wordt dit steeds 
erger en leidt dit tot ernstige 
vormen van COPD, met ernstige 
benauwdheid, en soms zuur-
stofafhankelijkheid (je krijgt dan 
zuurstof via een slangetje). Ook 
kanker ontstaat makkelijker in 
longen die voortdurend ontsto-
ken zijn.Natuurlijk versterken 
tabak en heroïne deze klachten.
 
De rush van coke leidt je af van 
het doen van gezonde dingen 
zoals eten, sporten en je zaken 
op orde brengen.

      WE VROEGEN HET VERSLAVINGSARTS 

MAARTEN BELGERS.


