
  

INFORMATIE TRUFFELS 

Gebruik 

Paddo’s of truffels worden normaal gesproken gegeten. Hoe beter er gekauwd wordt hoe meer van werkzame stof er door het slijmvlies in de mond wordt opgenomen. Hierdoor werkt het sneller. Je kunt er 

ook thee van zetten, hierdoor merk je het effect sneller. Gedroogde truffels roken raden we af omdat dan waarschijnlijk een groot deel van de werkzame stoffen zal verbranden. Als bij het eten van de 

truffels lang gekauwd wordt zou een deel van de werkzame stoffen opgenomen worden via de slijmvliezen van de mond. Dit zorgt voor een snellere opname in het lichaam. Het deel wat wordt doorgeslikt 

wordt opgenomen via het spijsverteringskanaal. Als er thee van wordt gezet worden de werkzame stoffen sneller opgenomen via het spijsverteringskanaal. 

 

Het werkingsmechanisme van truffels en paddo’s is vergelijkbaar met dat van LSD. De prikkeloverdracht in de hersenen raakt verstoord. Hierdoor zie je en beleef je de omgeving anders. 

 

Uit een onderzoek door Britse wetenschappers uit 2011 (1) bleek dat psilocibine zorgt voor een verminderde bloedtoevoer naar bepaalde delen in de hersenen. Dit vond vooral plaats in de gebieden 

waarbij de dichtheid van zenuwcellen erg hoog is, de zogenaamde control hub regionen van het brein. Door deze verminderde bloedtoevoer kan je brein bepaalde signalen niet meer goed overdragen 

tussen verschillende hersengebieden, dit zorgt ervoor dat de hele wereld er ‘vreemd’ uitziet. 

LET OP: Neem de truffels nooit alleen! Zorg dat er altijd iemand bij is. Als het je eerste keer is kun je het beste iemand bij je hebben die niet onder invloed is van welke drugs dan ook. 
Naarmate je meer ervaring met magic truffels hebt opgedaan kun je het wel doen, maar bij de eerste keer is dit absoluut af te raden. Je weet nog niet goed hoe de truffels zullen aanslaan, wanneer je 
alleen bent is het omgaan met een bad trip een hele zware opgave. 
 

Ga je toch niet lekker of zoals verwacht? Blijft rustig, de trip zal uiteindelijk afnemen. Een hulpmiddel is de Paddo & Truffelstop van Wapwinkel. Daarin tref je valeriaan om rustiger te worden en 

druivensuiker dat je bloedsuikerspiegel weer wat omhoog brengt. 

Verkeer en machines 

Door paddo’s en truffels neemt het oordeelsvermogen af en zie je dingen anders dan ze zijn. Ook neemt de reactiesnelheid af. Uren na gebruik is er nog steeds sprake van een verminderde concentratie. 

Deelname aan het verkeer onder invloed van truffels is dan ook zeer riskant. Dit geldt voor alle vormen van verkeer, dus ook fietsen. 

 

In het verkeer vallen in Nederland door het gebruik van alcohol zo’n 250 doden en 3400 ernstige gewonden per jaar. Verreweg de meeste ongevallen in het verkeer vinden plaats onder invloed van alcohol. 

Jaarlijks komen ongeveer 80 mensen om door drugsgebruik in het verkeer. Vooral jongeren, zware drinkers en gebruikers van een combinatie van alcohol en drugs hebben een grote kans op een 

verkeersongeval. Welk deel hiervan onder invloed is van truffels is niet bekend, maar zorg ervoor dat jij er niet eentje bent. 

 

 

https://www.globalspacer.com/nl/smartshop/magic-truffels/

