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De regels voor coffeeshops worden aangescherpt. Wetenschappers twijfelen aan de
haalbaarheid daarvan.
Lilian Dominicus
ZWIJNDRECHT - Psychosen, angsten en depressies: het roken van cannabis met een hoog
THC-gehalte zou een nadelig effect op de psychische gezondheid hebben. Vooral jongeren
lopen enorme schade op. Tel daarbij op dat het THC-gehalte in nederwiet en -hasjiesj de
laatste jaren enorm is gestegen - van 9 procent eind jaren '90 tot 15 à 18 procent nu - en het
lijkt erop dat er alle reden is om maatregelen te nemen. Als het aan het kabinet ligt, heeft
cannabis die aan Nederlandse coffeeshops verkocht wordt na 1 januari dan ook een THCgehalte van onder de 15 procent. Wie met zijn waar boven die grens zit, verkoopt harddrugs
en is dan strafbaar. De regel lijkt duidelijk, maar wetenschappers, hulpverleners en
coffeeshophouders twijfelen over de eigenlijke werking van THC en hebben nog veel vragen
over de haalbaarheid van de wet.
Hoe kun je bijvoorbeeld als coffeeshophouder weten dat de cannabis die je inkoopt onder die
15 procent zit? Met het blote oog inschatten kan niet, naar een laboratorium sturen mag niet.
"Het is in Nederland strafbaar een pakje cannabis mee te geven aan de postbode", merkt
Myrjam Bruin, eigenaresse van Coffeeshop 1-2-3 in Rotterdam cynisch op. Zelf dan maar een
meetapparaat aanschaffen is een dure optie. Als de wet het voorschrijft, zullen
coffeeshophouders misschien wel moeten. "We hadden laatst iemand in de zaak die zo'n
meetapparaat kwam demonstreren. Wat hij niet in de gaten had: we gaven hem elke keer
hetzelfde stukje hasj en elke keer gaf dat ding een andere waarde." Bruin wil maar zeggen dat
de betrouwbaarheid van de apparatuur nog lang niet op orde is.
Ze staat daarin niet alleen. Ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat als taak krijgt
te controleren of cannabis in de coffeeshops onder de norm blijft, heeft twijfels over het
testen. Het gaat dan nog niet eens om de meetmethode, maar om de natuur van de plant. "Het
probleem is dat THC niet homogeen over de wietplant is verdeeld. Pak ik een top met veel
hars, dan vind ik een hoog gehalte, maar in een stuk met weinig hars vind ik een laag
gehalte", legde drugsdeskundige Marnix Hoitink van het NFI onlangs nog uit aan
Kamerleden.

Kweekmethode en plantsoort zijn andere factoren die het THC-gehalte in de plant
beïnvloeden. Een coffeeshopeigenaar mag zich ook niet zomaar met de teelt van cannabis
bezighouden, waarschuwt Kaj Hollemans van KH Legal Advice, als jurist gespecialiseerd in
beleid op het gebied van alcohol, drugs en tabak. Dat komt omdat het bezit en de verkoop van
softdrugs in Nederland onder voorwaarden wordt gedoogd, maar de inkoop via de achterdeur
dient te geschieden. "Als je alleen al met de telers praat, word je beschouwd als lid van een
criminele organisatie."
Een coffeeshophouder noteert voornaam en 06-nummer van degene die de cannabis aanbiedt
en meer niet, legt Wouter van Egmond uit. Als voorzitter van stichting Het Dilemma
exploiteert hij een niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht. "We krijgen een sms'je van
iemand die vraagt: heb je nog wat nodig? Dan zeggen wij: kom maar langs om te laten zien
wat je hebt. Als we tegen die lui zeggen dat we eerst een sample laten testen, verkopen ze het
op een andere manier. Ze willen dat spul zo snel mogelijk kwijt." Dan verkopen ze aan een
coffeeshop die het niet zo nauw neemt met testen, of op straat, of online.
Daarbij komt dat THC niet eens het echte probleem is. Andere stoffen zijn veel belangrijker,
claimen diverse deskundigen. Neem CBD, dat de nadelige werking van THC aanmerkelijk
tempert. "Als het CBD-gehalte te laag is, voelt het alsof de wiet sterker is", zegt sociaal
wetenschapper Nicole Maalsté van de Universiteit Tilburg. Er zijn zelfs aanwijzingen dat een
hoog CBD-gehalte, ongeacht het percentage THC, positieve effecten heeft op psychoses of
schizofrenie. In nederwiet zit nauwelijks CDB. Geïmporteerde wiet, en vooral ook hasj, bevat
iets meer CBD. "Dat komt onder meer doordat voor de wietteelt in Nederland te weinig tijd
wordt genomen. De bloeitijd en het drogingsproces zijn vaak te kort. Het is vergelijkbaar met
wijn: die moet je ook de tijd gunnen."

