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SCLEROTIA INFORMATIE FOLDER 

Sclerotia hebben een licht hallucinogene werking. Zij beïnvloeden je 

bewustzijn, waarbij je jezelf en de wereld om je heen intenser beleeft. 

Velen ervaren dit als heilzaam en waardevol.  

Besef dat het gebruik van sclerotia tot een confrontatie met jezelf kan 

leiden waarbij allerlei weggestopte emoties naar boven kunnen komen.  

Dit kan soms angstaanvallen of paniek veroorzaken. Om dit te 

voorkomen is het verstandig sclerotia alleen te gebruiken als je ‘goed in 

je vel zit’, in een vertrouwde omgeving (thuis of in de natuur) en in goed 

gezelschap. 

De werking van sclerotia begint na een half uur en houdt maximaal 6 uur 

aan. De werking verloopt meestal in een golfbeweging van euforie tot 

momenten van onzekerheid. Neem geen portie tussendoor om die 

onzekerheid op te heffen.  

Eten heeft invloed op het effect. Op een lege maag werken sclerotia 

sterker. Er zijn meerdere soorten sclerotia te koop dus laat je goed 

voorlichten, of lees alle informatie op onze website over de verschillen in 

werking en sterkte. Als je voor de eerste keer sclerotia gebruikt, is het 

goed als er een ervaren gebruiker bij aanwezig is, liefst één die nuchter 

blijft.  

Gebruik sclerotia alleen als je de dag daarna niets te doen hebt zodat je 

tijd hebt om de vaak vele indrukken te verwerken. 

De beste tip die we kunnen geven is te ontspannen. Laat het allemaal 

gebeuren en wees niet bang. Geniet ervan! 
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WAARSCHUWING: 

Gebruik geen sclerotia in combinatie met alcohol of drugs, als je 

medicijnen slikt, psychische hulp krijgt of zwanger bent. Wacht als de 

sclerotia zijn uitgewerkt nog een paar uur voordat je aan het verkeer 

gaat deelnemen. 

Wat te doen als iemand ondanks deze tips toch in de problemen komt? 

 

- Zoek een rustige plek op, stel de persoon op z’n gemak en leg uit dat de 

problemen altijd weer overgaan. 

- Geef zoveel mogelijk zoetigheid, het liefst thee met veel 

(druiven)suiker. 

- In sommige smartshops zijn ‘stoppers’ te koop waarmee de persoon er 

weer sneller bovenop komt. 

- Mocht dit alles niet helpen, bel 112 en geef het ambulancepersoneel 

zoveel mogelijk informatie (zoals hoeveel en wanneer er gebruikt is en 

eventueel gebruik van medicijnen of andere drugs). 

Voor meer informatie over sclerotia kun je de Drugs infolijn bellen: 0900 

1995. 

  

 

 

 

Wil je meer weten lees dan onze weblog artikelen of de meest gestelde vragen . 

Met vriendelijke groet, 

www.trufflemagic.nl  

 

 


