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Door: Peter van Sparrentak

Wetenschappelijk onderzoek onder de loep   

Blowen op 
commando    

De afgelopen maanden verschenen in verschillende 
media berichten dat het gebruik van cannabis bij jonge 
mensen kan leiden tot een slechter geheugen en een lager 
leervermogen. Dit zou blijken uit een onderzoek van de 
Universiteit Utrecht. Zo’n bericht roept bij mij altijd allerlei 
vragen op. Hoe gaat zo’n onderzoek in zijn werk? Zijn de 
effecten onomkeerbaar? Wie was de opdrachtgever? En 
wat was de aanleiding voor het onderzoek? 

In een van de berichten wordt verwezen 

naar een Engelstalig artikel in de Journal 

of Cognitive Neuroscience, een hoog ge-

waardeerd tijdschrift onder bepaalde we-

tenschappers. Het artikel staat bol van de 

technische vaktermen, formules en grafie-

ken. Toch probeer ik mij zo goed en kwaad 

mogelijk door het artikel heen te worstelen, 

omdat ik graag wil weten wat er zo ver-

nieuwend is aan dit onderzoek en hoe het 

onderzoek is uitgevoerd. Dat het gebruik 

van cannabis van invloed is op je korte 

termijn geheugen zal veel blowers immers 

niet onbekend in de oren klinken. 

Blowervaring gezocht
In het artikel lees ik dat er 16 mannelij-

ke vrijwilligers van 18 tot 45 jaar aan het 

onderzoek hebben meegedaan die via lo-

kale kranten zijn geworven. Beginnende 

blowers mochten niet meedoen. Daarom 

moesten de vrijwilligers 2 tot 9 jointjes 

per maand roken. Ook mochten het geen 

chronische gebruikers van alcohol of me-

dicijnen zijn. Verder zijn alleen vrijwilligers 

geselecteerd die geen psychiatrische ver-

leden of problemen met hun ademhaling, 

lever, hart of bloedvaten hadden. Uiteraard 

wil ik dan weten of er ook gecheckt is of de 

vrijwilligers nog andere drugs gebruikten. 

En waarom is gekozen voor blowers die 2 

tot 9 jointjes per maand roken? Is er ook 

nog gekeken hoe lang ze dit deden? En hoe 

weet je dat dit zo is?

22 minuten
Uit het artikel kan ik opmaken dat de 

vrijwilligers vier jointjes met verschil-

lende doses THC moesten oproken. Alle 

joints bestonden uit 300 milligram can-

nabis en 700 milligram tabak. Drie joints 

bevatten respectievelijk 9,75%, 16,38% 

en 23,12% THC en in één joint zat he-

lemaal geen THC. Het onderzoek werd 

dubbelblind uitgevoerd. Dat betekent dat 

zowel de vrijwilligers als de onderzoekers 

tijdens de testen niet wisten welke do-

sis iemand kreeg. (Dit was uiteraard wel 

bekend bij andere onderzoekers die niet 

aanwezig waren bij de testen. Dit gebeurt 

om beïnvloeding van de testresultaten te 

voorkomen.) Voor de vergelijkbaarheid 

van de metingen moesten de deelne-

mers de joint oproken in het tempo van 

plaatjes op een beeldscherm: 3 seconden 

voorbereiding, 2 seconden inhaleren, 3 

seconden adem in houden en 32 secon-

den voor normaal ademen en bijkomen, 

etcetera. De joints werden zo in ongeveer 

22 minuten opgerookt.

Testjes
De deelnemers aan het onderzoek moes-

ten na het roken van de joint vijf uur lang 

allerlei testjes doen. Daarin werd onder 

andere gemeten of het gebruik van can-

nabis van invloed was op hun geheugen, 

aandacht en reactiesnelheid (zie kader). 

Zo moesten ze bijvoorbeeld een kort rijtje 

cijfers onthouden en aangeven of een be-

paald getal in het rijtje voorkwam. Tussen 

de meetmomenten zat telkens een week 

om ervoor te zorgen dat er geen werk-

zame stof van de vorige keer meer in het 

lichaam van de vrijwilligers zat. 

Best heavy, is mijn eerste gedachte als ik 

me een voorstelling probeer te maken van 

die situatie. Hoe zijn ze tot die rookproce-

dure van 22 minuten gekomen? Heeft ie-

dereen het volgehouden? Zouden er ook 

deelnemers out zijn gegaan? En wie heeft 

bepaald welke metingen en testjes er ge-

daan moesten worden? 

Volgorde van psychomotorische testen

Chaotische thèta-golven 
Wat hebben de onderzoekers nu gevon-

den en wat is daar zo vernieuwend aan? 

Dat je werkgeheugen minder goed func-

tioneert door het gebruik van cannabis 

wisten we eigenlijk al. Nieuw is dat dit 

onderzoek laat zien waardoor dat komt. 

De onderzoekers hebben gevonden dat 

de afname van je werkgeheugen wordt 

veroorzaakt doordat bepaalde hersen-

golven, de zogenoemde thèta-golven, 

door elkaar lopen. 

Als leek zit je nu nog steeds met allerlei 

vragen. Wat zijn thèta-golven? En lopen 

die wel vaker uit de pas of is dat alleen 

zo na het gebruik van cannabis? En lo-

pen ze door het gebruik van cannabis 

blijvend uit de pas of is dat iets tijde-

lijks? En in hoeverre is het überhaupt 

heel erg dat die thèta-golven  (tijdelijk) 

uit de pas lopen? Kortom: vragen, vra-

gen en nog eens vragen. 

Soort test     Tijdstip na 
start van de 
rookprocedure

Simpele reactietijd, 37 minuten

1e test   

Selectieve aandacht 44 minuten

Korte termijn geheugen 60 minuten

Motorische controle 70 minuten

Verdeelde aandacht 80 minuten

Continue aandacht 90 minuten

Simpele reactietijd,  3 uur

2e test

Simpele reactietijd,  5 uur

3e test
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Figuur 1 EEG scan van thèta-golven 

Een check op wikipedia leert mij dat thèta-

golven een type hersengolven is dat via 

een EEG scan kan worden geregistreerd: 

‘Thèta-golven  hebben een frequentie-

bereik van 4 tot 8 Hz. Ze komen vaak 

voor bij kinderen, tijdens het doezelen, 

(dag)dromen en lichte slaap, vlak voor het 

wakker worden of in slaap vallen, en soms 

bij hyperventilatie. Ook kunnen ze worden 

opgewekt door trance of hypnose.’

Op een site die cd’s voor meditatie en ont-

spanning aanprijst (www.hemi-medi.nl) 

staat dat de ‘thèta-golven  buiten de slaap 

sterker aanwezig zijn als je creativiteit ge-

prikkeld is. Hoe meer ontspannen je bent, 

hoe groter de kans op sterke thèta-golven. 

De genezende trance waarmee de sjama-

nen van veel natuurvolken werken, ken-

merkt zich ook door veel thèta-golven.’

 

Op zoek naar antwoorden
In een voetnoot zie ik dat het onderzoek 

gefinancierd is door het ministerie van 

Volksgezondheid. Dat zou volgens mijn 

logica betekenen dat er ook een uitge-

breidere Nederlandstalige rapportage 

moet zijn. Misschien dat daarin staat uit-

gelegd hoe het onderzoek precies is uit-

gevoerd en waarom dat op die manier is 

gebeurd. In de literatuurlijst van het En-

gelstalige artikel wordt daar echter geen 

melding van gemaakt. Ik besluit daarom 

contact op te nemen met de onderzoekers 

zelf. Boven het artikel staan zes namen 

van wetenschappers van de Universiteit 

Utrecht en het RIVM. Ik begin met Koen 

Böcker, de hoofdauteur en stuur hem een 

mail met de vraag of er een uitgebreider 

Nederlandstalig rapport is. 

Na een aantal dagen krijg ik antwoord. Er 

is inderdaad een Nederlandstalig rapport 

uit 2006 dat op de site van het RIVM staat. 

Ook geeft hij beknopt antwoord op mijn 

vragen. Het is even doorzetten, maar dan 

heb je ook wat. Veel van mijn vragen kun-

nen zo worden beantwoord.

Aanleiding
Laten we beginnen met de aanleiding voor 

het onderzoek. Dat was volgens Böcker de 

ongerustheid bij de overheid over het effect 

van inname van cannabis met een hoog 

THC-gehalte door nieuwe of beginnende 

gebruikers. Volgens een onderzoek van 

het Trimbos-instituut is het THC gehalte in 

nederwiet in de periode 1999-2004 geste-

gen van 8,6% naar 17,7%. Onderzoek van 

de Universiteit van Amsterdam toont aan 

dat blowers verschillende rookgewoontes 

hebben (zie kader). Jonge en beginnende 

blowers lopen het grootste risico omdat zij 

streven naar de ‘sterkste roes’: zij passen 

hun rookgedrag niet aan, inhaleren diep en 

roken vaak de gehele cannabissigaret zon-

der pauzeren in een keer op. 

Keuze onderzoekspopulatie
En hoe zit het met de keuze voor de onder-

zoekspopulatie? Waarom mochten alleen 

mannen van 18 tot 45 jaar meedoen die 2 

tot 9 jointjes per maand roken? Het RIVM 

meldt hierover dat de deelnemers om vei-

ligheidsredenen voldoende gebruikerserva-

ring moesten hebben. Daarom werden zij 

geselecteerd uit de groep ‘stabiele roes’-

rokers (zie kader). Dit was volgens hen 

nodig omdat effecten bij blootstelling aan 

hogere cannabisdoseringen heftig kunnen 

zijn. Omdat deze gebruikers de effecten al 

kenden, zouden zij erop kunnen anticipe-

ren zodat de risico’s beperkt zouden zijn. 

De geselecteerde deelnemers hadden twee 

tot achttien jaar ervaring met blowen.

Vrouwen mochten niet aan het onderzoek 

meedoen vanwege het hogere vetgehalte 

bij vrouwen in vergelijking met mannen. 

Dit verschil in vetgehalte zou de versprei-

ding van THC in het lichaam kunnen beïn-

vloeden, omdat THC en zijn metabolieten 

zeer snel na het roken in vetweefsels wor-

den opgenomen. Deze verschillen tussen 

mannen en vrouwen zouden de resultaten 

van het onderzoek kunnen beïnvloeden.

Clean?
Hoe konden de onderzoekers voorkomen 

dat de deelnemers in de weken tussen de 

testen door niet stiekem allerlei drugs bij 

gebruikten? Dat zou immers een heel ver-

tekend beeld opleveren. Om dit te voor-

komen moesten de deelnemers in ieder 

geval voor elke onderzoeksnacht intern 

overnachten. Ze waren dus in ieder geval 

acht uur drugsvrij. Ook is het THC-gehalte 

in het bloed 30 minuten voor elke test ge-

meten.

Rookprocedure
Om model te staan voor gebruikers die voor 

de ‘sterkste roes’ gaan, moesten de deel-

nemers de hele joint in één keer oproken in 

circa 22 minuten. Dat verklaart meteen die 

rookprocedure! In het rapport is trouwens 

te lezen dat niet iedereen dat trok. Zeker 

niet bij de sterkste joint. Volgens Böcker 

sloegen de deelnemers zo nu en dan een 

inhalatie over. Dat gebeurde soms ook op 

verzoek van de onderzoeker als de bloed-

druk erg gedaald was. Zes deelnemers zijn 

voortijdig afgehaakt. Vier van hen bleken 

niet in staat om een hele joint binnen 22 

minuten op te roken en konden ook niet 

tegen het roken van tabak. 

Aangepast rookgedrag
Alle deelnemers gaven aan dat ze normaal 

gesproken al eerder zouden stoppen met 

roken en niet de hele joint in een keer op 

zouden roken. Bij de sterkere joints pasten 

ze hun rookgedrag aan door minder diep 

te inhaleren en langzamer te roken als ze 

zich snel ´high´ voelden worden. Over de 

sterkste joint deden zij gemiddeld 25 minu-

ten en de placebo joint (zonder THC) werd 

in 19 minuten opgerookt. De onderzoekers 

menen dat de effecten zonder de aanpas-

sing van het rookgedrag waarschijnlijk hef-

tiger zijn.

Een saillant detail is nog dat het roken van 

die joints in een bouwkeet buiten het zie-

kenhuis plaatsvond, omdat het verboden 

is om in ziekenhuizen te roken en er voor 

dit onderzoek geen uitzondering werd ge-

maakt. Nadat de deelnemers de joint op 

hadden gerookt, werden ze op een bran-

card naar het ziekenhuis vervoerd, waar de 

testjes en metingen werden afgenomen. 

Hoge THC-gehaltes 
verslechteren de prestaties
De testjes maten naast geheugen ook di-

verse vormen van aandacht, fijne moto-

Wat doen thètagolven met je 
werkgeheugen?
Het werkgeheugen van de hersenen 
slaat tijdelijke informatie op. Dat heb 
je bijvoorbeeld nodig bij het intoetsen 
van een telefoonnummer dat je net 
hebt gehoord. Dat iemand een tele-
foonnummer voor korte tijd kan ont-
houden, komt door de herhaling van 
informatie tussen twee pieken van 
thètagolven. Wanneer die pieken weg-
vallen door cannabisgebruik, werkt het 
werkgeheugen minder goed. Thètagol-
ven hebben een snelheid van vier tot 
acht golven per seconde en worden 
ook vaak gemeten tijdens lichte slaap. 
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riek en reactietijden. Naarmate het THC-

gehalte hoger werd, ging de prestatie van 

de deelnemers steeds verder achteruit. 

Met een joint van 23,12% THC scoorden 

de deelnemers twee keer zo slecht als met 

een joint van 9,75%.  

Het onderzoek toont aan dat cannabisge-

bruik zelfs bij ervaren blowers aanzienlijke 

effecten teweegbrengt. De effecten duren 

in veel gevallen meer dan acht uur. Zo zijn 

de reactietijden na meer dan vijf uur nog 

steeds trager. Dit betekent bijvoorbeeld 

ook dat je trager reageert in het verkeer. 

Bloeddruk
Naast de testjes is ook gemeten in hoe-

verre verschillende THC-percentages in-

vloed hebben op de hartslagfrequentie 

en de bloeddruk. Door het gebruik van 

cannabis treedt bloedvaatverwijding op. 

Als reactie hierop kan je bloeddruk dalen 

waardoor je organen te weinig zuurstof 

en voedingsstoffen krijgen. Dat is een si-

tuatie die maar kort mag duren. Om de 

bloedcirculatie op peil te houden, stijgt 

je hartfrequentie. Hoe hoger het THC ge-

halte, hoe hoger de hartslagfrequentie en 

hoe lager de bloeddruk. Deze waarden 

herstellen zich weer na een aantal uren. 

In de onderstaande figuur is te zien dat 

de bloeddruk na acht uur weer normaal is. 

Een daling van je bloeddruk leidt tot be-

wustzijnsdaling, waardoor je kunt vallen 

(dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand 

out gaat.) Dit maakt duidelijk dat cannabis 

naast bewustzijnsverruimend ook bewust-

zijnsvernauwend kan zijn.

 

In dit onderzoek is gekeken naar eenma-

lig gebruik op een dag. De onderzoekers 

verwachten dat de effecten ernstiger zullen 

zijn wanneer iemand meerdere keren per 

dag rookt, omdat er dan een opeenhoping 

van THC plaatsvindt.

High, higher, highst

Naast alle testen en metingen is ook aan 

de deelnemers zelf gevraagd hoe ze zich 

voelden. De deelnemers werd op verschil-

lende momenten gevraagd om een kruisje 

te zetten op een lijn waarmee ze de mate 

van high zijn en slaperigheid aangaven. In 

de tabel is te zien dat de ‘high’-score en 

het gevoel van slaperigheid toenemen bij 

hogere THC-percentages. 

In de figuur is te zien dat het gevoel van 

high zijn in het eerste half uur zeer snel 

stijgt. Daarna neemt dit gevoel in een peri-

ode van meer dan acht uur weer langzaam 

af tot het basisniveau.

Voorbehouden
In de discussie lees ik dat de onderzoekers 

nog allerlei voorbehouden bij hun bevindin-

gen plaatsen en daarom voor verder on-

derzoek pleiten. De grootste beperking was 

volgens Böcker dat er door het grote aan-

tal metingen een uur tussen de geheugen-

taak en de EEG meting zat. Toch vonden 

de onderzoekers nog steeds een statistisch 

verband. Ook op technisch gebied waren 

er enkele beperkingen, zo hebben ze het 

EEG maar op een beperkt aantal plaatsen 

op de schedel gemeten. Een uitgebreidere 

meting, die ook gevoeliger analyses moge-

lijk maakt, zou een meer compleet beeld 

hebben opgeleverd. Dat is ook wenselijk 

omdat niet iedereen het met hun speci-

fieke interpretatie eens is. In dit onderzoek 

zijn alleen de acute effecten na cannabis-

gebruik gemeten. Het onderzoek zegt dus 

niets over de effecten van chronisch ge-

bruik. Ook is niet gekeken naar de combi-

natie met alcohol of andere drugs.

Slordige berichtgeving

De onderzoekers geven overigens duidelijk 

aan dat er geen onderzoek is gedaan naar 

de effecten van cannabisgebruik bij jeugdi-

gen. Desondanks is in verschillende media 

te lezen dat uit het onderzoek zou blijken 

dat het gebruik van cannabis met name bij 

jonge mensen tot een slechter geheugen 

en een lager leervermogen zou leiden. Böc-

ker laat mij weten dat dit een vergissing is: 

“Vorige week kwam ook een bericht over 

een onderzoek uit Stockholm dat daar wel 

aanwijzingen voor zou hebben. Dat rapport 

schijnt alleen in het Zweeds te bestaan, 

dus ik kan alleen afgaan op dat persbericht. 

Verschillende media hebben die berichten 

samen genomen of verwisseld.” 

Door dit soort slordige berichtgeving wor-

den er dus allerlei misverstanden de wereld 

in geholpen, die de beeldvorming over can-

nabis negatief beïnvloeden. Daarnaast zijn 

de effecten nu alleen beschreven vanuit 

het oogpunt van onderzoekers die afwijkin-

gen van een aantal psychologische testjes 

als een ongewenste situatie beoordelen. Zij 

hebben daarbij weinig oog voor andere ef-

fecten van de roes die door een blower juist 

gezocht worden. 
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Dosering      High-score    Slaperigheid

Placebo               7         1,8

Laagste             52,6       19,3

Middelste            63,1       21,3

Hoogste             76,1       25,7
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Drie typen cannabisgebruikers 
Volgens een onderzoek van de Univer-
siteit van Amsterdam zijn er drie typen 
cannabisgebruikers: 

A. De stabiele roes rokers: zij passen 
hun rookgedrag aan de sterkte van de 
cannabis aan en roken tot het gewens-
te ‘high’-effect is bereikt. Gewoonlijk 
delen deze een joint met vrienden on-
der elkaar, en roken de joint dan ook 
niet helemaal in hun eentje op. 

B. De sterkste roes rokers: zij streven 
naar het sterkste effect. Het zijn vaak 
jongeren, die hun rookgedrag niet 
aanpassen, diep inhaleren en vaak de 
gehele cannabissigaret zonder pauze-
ren in één keer oproken. 

C. De stabiele hoeveelheid rokers: zij 
zijn vaak iets ouder is en gebruiken 
een constante hoeveelheid. Zij krijgen 
niet snel toename van de effecten, on-
danks het roken van cannabis met een 
hogere concentratie THC. 

De drie gebruikersgroepen hebben 
waarschijnlijk betrekking op de rookge-
woonten in verschillende levensstadia. 
Op jongere leeftijd streven de gebrui-
kers naar de sterkste ‘high’, gevolgd 
door een periode van meer gecontro-
leerd gebruik en daarna in een meer 
specifieke groep van mensen die can-
nabis gecontroleerd blijven gebruiken.
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