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Door: Nicole Maalsté

CBD belangrijker dan gedacht    

THC-daling zet 
door   
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Het heeft even geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. 
Het nieuwe THC-rapport van het Trimbos-instituut is uit. 
Voor de tiende keer alweer zijn bij 50 coffeeshops hasj en 
wietmonsters verzameld om veranderingen in het THC-gehalte 
vast te stellen. En raad eens? Het THC-gehalte van nederwiet is 
gestabiliseerd. Tenminste, dat is het officiële oordeel wanneer 
er naar de laatste tien jaar wordt gekeken. In feite is er sinds 
2004 sprake van een geleidelijke daling. Wat is er nou precies 
aan de hand? En waarom lezen we daar zo weinig over terug?

In november vorig jaar sprak ik in een co-

lumn mijn zorgen uit over de vertraging 

waarmee dit tiende THC-rapport naar bui-

ten is gebracht. Een medewerker van het 

Trimbos-instituut had me toen verklapt dat 

er sprake was van een forse afwijking van 

eerdere metingen. Hij wilde niet zeggen of 

het om een forse stijging of een forse daling 

ging, maar uit het gesprek was op te ma-

ken dat het THC-gehalte flink leek te dalen. 

Vandaar ook dat er twijfels waren gerezen 

over de juistheid van de cijfers en ze deze 

opnieuw aan het controleren waren… 

Interne kwestie
In het rapport staat dat de vertraging te wij-

ten is aan technische problemen bij de ana-

lyses in het laboratorium. Daardoor was het 

noodzakelijk twee andere laboratoria te vra-

gen om een contra-expertise uit voeren. Ik 

bel natuurlijk meteen naar het betreffende 

laboratorium om te vragen hoe dat zit. De 

mevrouw die de analyses heeft uitgevoerd, 

vraagt zenuwachtig hoe ik aan haar nummer 

kom. Ze mag niks zeggen. Het is volgens 

haar een interne kwestie. Ze verwijst me 

door naar haar opdrachtgever, het Trimbos-

instituut. Ik probeer voor mezelf na te gaan 

wat er mis gegaan zou kunnen zijn. Heeft ze 

wietmonsters verwisseld? Of heeft ze mis-

schien de verkeerde analyses gedaan? 

Nieuwe meetapparatuur
Raymond Niesink, senioronderzoeker bij 

het Trimbos-instituut, staat mij vriendelijk 

te woord: “Er was inderdaad sprake van ex-

treme afwijkingen. De gevonden THC-per-

centages waren dusdanig anders, dat er iets 

aan de hand moest zijn.” Navraag bij het 

laboratorium leerde hem dat er in oktober 

2008 nieuwe apparatuur was aangeschaft. 

Niesink koopt nogmaals tien wietmonsters 

en laat deze bij drie verschillende laborato-

ria onderzoeken. Wat blijkt? De resultaten 

die met het nieuwe apparaat worden ge-

vonden, wijken sterk af van de resultaten 

van de andere twee laboratoria. Het voert te 

ver om de aard van deze technische proble-

men te omschrijven, maar het komt er kort 

gezegd op neer dat het apparaat de THC-

zuren bij verhitting niet volledig omzette in 

THC. Hierdoor gaf het apparaat te lage THC-

waarden aan. Het apparaat is inmiddels 

teruggestuurd naar de leverancier en het 

Trimbos-instituut laat haar wietmonsters nu 

bij een ander laboratorium testen.

De cijfers
Terug naar het onderzoek. Wat zijn dan wel 

de juiste resultaten? In de tabel is te zien 

dat het THC-gehalte van nederwiet in 1999 

nog 8,7% was. Daarna is het gestegen. Op 

zijn hoogtepunt in 2004 was het gemiddelde 

THC-gehalte van nederwiet 20,4%. Daarna 

is het geleidelijk gedaald. Volgens de laatste 

meting is het gemiddelde THC-gehalte van 

nederwiet 15,1%. Let wel: het gaat hierbij 

om de meest verkochte wiet! Dus niet om 

het gemiddelde percentage van álle neder-

THC-gehalte daalt.
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wietsoorten. De meest verkochte wiet blijkt 

in veel coffeeshops ook vaak de sterkste 

wiet. Het gemiddelde THC-gehalte van de 

sterkste wiet is met 15,7% namelijk maar 

ietsje hoger. Dat is trouwens nog altijd la-

ger dan het THC-gehalte van geïmporteerde 

hasj. Die is gemiddeld 17,3%. Het CBD-ge-

halte (een andere werkzame stof) in geïm-

porteerde hasj is gemiddeld 5%. Opvallend 

is dat het CBD-gehalte in Nederwiet erg laag 

is (0,2%), maar daarover zo meer.

Amsterdamse invloeden
Een vraag die je bij dit soort onderzoek altijd 

moet stellen is natuurlijk of dit onderzoek 

representatief is voor heel Nederland. Uit 

het rapport blijkt dat de wietmonsters in 50 

coffeeshops zijn aangeschaft, die willekeu-

rig zijn gekozen. Meer dan de helft van de 

wietmonsters komt echter uit Amsterdam. In 

totaal zijn er in Nederland 702 coffeeshops, 

waarvan er 229 in Amsterdam liggen. Dan 

is het op zich niet zo gek dat er zoveel Am-

sterdamse coffeeshops in de steekproef zit-

ten. Maar dan kun je niet zomaar stellen dat 

het onderzoek een representatief beeld geeft 

van Nederland. Hoewel de verschillen deze 

keer iets minder groot zijn, blijken de THC-

percentages en prijzen in Amsterdam toch 

altijd af te wijken van de rest van Nederland, 

omdat daar nou eenmaal meer toeristencof-

feeshops zijn. Op het kaartje is te zien dat er 

deze keer helemaal geen wietmonsters zijn 

aangeschaft in Groningen, Friesland, Dren-

the, Overijssel en Zeeland. Het is zo goed als 

zeker dat coffeeshops in deze provincies an-

dere soorten wiet verkopen, omdat ze daar 

vooral met lokale leveranciers werken. 

Gevoelswaarde sterke wiet
Ook de keuze van de wietmonsters geeft 

misschien een vertekend beeld. Bij elke cof-

feeshop werden indien voorradig vier can-

nabismonsters gekocht. Een portie van de 

meest populaire wiet, een portie van de 

sterkste wiet, een portie geïmporteerde wiet 

en een portie geïmporteerde hasj. Geïmpor-

teerde wiet was niet overal te krijgen en in 

één coffeeshop hadden ze geen hasj. In die 

gevallen werd meestal een extra hasjmon-

ster (bijvoorbeeld nederhasj) of een extra 

nederwietmonster gekocht. Uit de resultaten 

blijkt dat de monsters die als sterkste wiet 

werden meegegeven niet altijd het hoogste 

THC-gehalte bleken te bevatten. Bij som-

mige coffeeshops bleek de meeste populaire 

wiet meer THC te bevatten dan hun sterk-

ste wiet. Volgens Niesink zijn daarvoor twee 

oorzaken aan te wijzen. “Ten eerste, als 

een coffeeshopexploitant een soort inkoopt 

en hij koopt drie weken later dezelfde soort 

met dezelfde naam bij dezelfde producent, 

dan wil dat niet zeggen dat het product van 

dezelfde kwaliteit is. Je hebt hier met een 

illegaal product te maken, dus de kwaliteit 

kan per week veranderen. En ten tweede, 

als je cannabis rookt, dan kan het product 

sterker lijken. Dat is een gevoelswaarde en 

dus subjectief. Dat is anders dan de waarden 

die wij in het laboratorium meten.” 

Verschuivingen in de markt
Ondanks enkele kanttekeningen bij de repre-

sentativiteit, blijft dit een waardevol onder-

zoek. Al was het maar omdat het een mooie 

weergave is van veranderingen in de tijd. De 

daling van THC die in 2004 is ingezet, valt 

namelijk samen met de verharde aanpak van 

henneptelers in datzelfde jaar. Het blijft na-

tuurlijk koffiedik kijken wat er nu precies aan 

de hand is, maar die aanpak heeft ongetwij-

feld tot verschuivingen in de markt geleid. 

Niet alleen zijn daardoor minder telers met 

verstand van telen overgebleven, maar ook 

wordt er sneller geoogst en zijn er minder 

verschillende soorten (klonen) voorradig. 

Volgens Niesink zouden er in een vrije markt 

heel andere variëteiten worden gekweekt. 

Hij haast zich erbij te zeggen dat het Trim-

bos-instituut zich uiteraard  niet bezighoudt 

met adviezen over het telen van een be-

tere kwaliteit. Hij let hoogstens op kwaliteit 

in verband met mogelijke risico´s voor de 

volksgezondheid. Hij wijst bijvoorbeeld op 

het lage CBD-gehalte van nederwiet: “Bij de 

meeste nederwietsoorten die binnen zijn ge-

kweekt is het CBD-gehalte erg laag. Wij kun-

nen dat nog net meten met onze apparatuur. 

Bij geïmporteerde wiet en hasj ligt dat veel 

hoger. Er zijn nu allerlei aanwijzingen dat het 

CBD-gehalte verantwoordelijk is voor een 

deel van de medicinale werking. Het is niet 

duidelijk of dat door de verhouding van CBD 

en THC komt of dat dit alleen is toe te schij-

ven aan het CBD-gehalte. Dat onderzoek be-

vindt zich nog in een heel pril stadium.”

Nieuws uit Engeland
Niesink verwijst hier naar recente onder-

zoeksresultaten uit Engeland. Uit ver-

schillende studies blijkt dat niet een hoog 

THC-gehalte, maar een laag CBD-gehalte 

waarschijnlijk de oorzaak is van de ontwik-

keling van psychische stoornissen bij som-

mige cannabisgebruikers. In een artikel in 

the New Scientist beschrijven Amanda Feil-

ding (Beckley Foundation) en Paul Morrison 

(Institute of Psychiatry in London) verschil-

lende studies die hierop wijzen. Zo vonden 

onderzoekers in London dat THC en CBD 

een tegengestelde werking hebben. In her-

sendelen waar THC hersenactiviteit stimu-

leerde, bleek CBD dit juist tegen te gaan. En 

omgekeerd, daar waar CBD hersenactiviteit 

stimuleerde, bleek THC dit tegen te gaan.  

In een ander experiment is gekeken in 

hoeverre CBD een beschermende werking 

heeft tegen psychotische effecten van THC. 

Dit gebeurde door een groep gezonde vrij-

willigers in een sessie pure THC toe te die-

nen (om nederwiet te simuleren) en een 

andere sessie een mix van THC en BCD 

(om geïmporteerde wiet te simuleren). Het 

THC-gehalte was voor beide sessies gelijk. 

De proefpersonen werden dertig minuten 

na beide sessies geïnterviewd door psy-

chiaters. Degenen die zowel THC als CBD 

toegediend hadden gekregen vertoonden 

volgens de psychiaters significant minder 

‘psychotische’ kenmerken dan degenen die 

alleen pure THC toegediend hadden gekre-

gen. Het lijkt erop dat CBD de psychotische 

effecten van THC afzwakt.

Een derde studie laat vergelijkbare re-

sultaten zien voor chronische psychoses. 

Daarbij werd het cannabisgebruik van 280 

psychotische patiënten vergeleken met dat 

van 174 gezonde vrijwilligers van vergelijk-

bare leeftijd, geslacht, opleiding en sociaal 

economische status. Beide groepen hadden 

evenveel ervaring met cannabis, maar de 

psychotische patiënten bleken zeven keer Gemiddelde, mediane, laagste en hoogste THC en cannabidiol (CBD) in de verschillende cannabisproducten 
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vaker Skunk te gebruiken. In Engeland 

noemen ze alle binnen geteelde producten 

Skunk. Dat is dus eigenlijk wat wij hier ne-

derwiet noemen. (Skunk is bij ons name-

lijk een bepaalde variëteit die al sinds 1983 

bestaat, maar dat terzijde). Vanuit weten-

schappelijk oogpunt zijn de gevonden re-

sultaten nog niet waterdicht, maar toch…

CBD
Cannabispionier en ex-eigenaar van de 

eerste Amsterdamse growshop Positro-

nics, Wernard Bruining, is niet verbaasd 

over deze resultaten: “Ik vind het wel 

leuk dat een wetenschappelijk onderzoek 

nu bevestigt wat wij al jaren beweren. 

Het is algemeen bekend in de leer der 

plantengeneeskunde, dat in een plant 

met geneeskrachtige capaciteiten ook al-

lerlei hulpstoffen voorkomen die de werk-

zaamheid verhogen en/of zekere nadelen 

van die stof opheffen. Bij cannabis is dat 

bijvoorbeeld CBD. Deze stof voorkomt 

paranoia, angst en waandenkbeelden. 

Vandaar dat het zoeken naar ´medicij-

nen´ bestaande uit pure THC door mij al-

tijd werden gezien als onzinnig. Patiënten 

lieten tien jaar geleden al weten dat THC 

pillen als Marinol niet `prettig` waren.”

Volgens Bruining zijn de wietsoorten met 

te lage CBD in opkomst geraakt nadat 

justitie in 1997 de regel invoerde dat het 

aantal planten ging tellen: “Hierdoor nam 

de druk op de branche en de markt enorm 

toe wat resulteerde in hogere prijzen én 

in een streven naar het kweken en verko-

pen van alsmaar “sterkere” soorten. Er zijn 

vandaag de dag tientallen zadenkwekers. 

Zodra zij van een nieuwe soort horen die 

nog veel sterker is (zoals New York Diesel), 

dan haasten zij zich om die soort te kruisen 

met hun eigen producten. De nieuwe soor-

ten worden dan met trots gepresenteerd 

op cannabiscups en andere wedstrijden.” 

Geestverruimend of wasted?
Bruining maakt een vergelijking met wat 

er gebeurde tijdens het drankverbod 

in Amerika: “Ook daar resulteerde de 

toegenomen sociale druk en de hogere 

prijs tot de productie én consumptie van 

alsmaar sterkere soorten drank (hard 

liquor). Als je illegale drank produceer-

de, vervoerde of verkocht dan was het 

winstgevender om dat met hard liquor te 

doen dan met bier. Hetzelfde gold voor 

de consument. Als die een kwartiertje in 

een illegaal café een zogenoemde ‘Speak 

Easy’ ging innemen, dan was het handi-

ger om een paar glaasjes sterke drank 

achterover te kiepen dan tien pullen bier 

naar binnen te werken.”

Vooral onder jongeren is er een groep die 

altijd de ´sterkste´wiet wil roken om zo-

veel mogelijk gedrogeerd te worden voor 

zo weinig mogelijk geld. Bruining vindt 

de meeste soorten vandaag de dag niet 

meer te roken zijn: ”Ik rook al tien jaar 

geen wiet meer die in coffeeshops wordt 

verkocht. Daar houd ik de volgende dag 

een houten hoofd aan over. De moderne 

cannabisconsument wil zoveel mogelijk 

werking (lees THC) voor zijn dure geld. Ik 

rook wiet om de psychoactieve capacitei-

ten en niet om zozeer om ´wasted´ te ge-

raken. Veel blowers verkruimelen 0,2 tot 

0,3 gram in een joint met tabak en verta-

len dat gevoel met ‘dit is goeie wiet’. Rook 

je pure wiet (0,7 gram) zoals ik doe, dan 

wordt de ware aard van het beestje dui-

delijker en blijkt de wiet uit coffeeshops 

vooral bedoeld te zijn als drug en niet zo-

zeer als geestverruimend middel.” 

Disbalans
Onder druk van de illegaliteit is het effect 

van wiet dus steeds sterker geworden. Vol-

gens Bruining kan dat aan de overmaat van 

fosfor liggen (omdat telers boosters gebrui-

ken die de plant stimuleren om nóg meer 

fosfor op te nemen voor keiharde, zware 

toppen), maar het ligt dus vooral aan de 

disbalans tussen THC en CBD. “Het effect 

is afhankelijk van de balans tussen THC en 

hulpstoffen zoals CBD. Vroeger was de ba-

lans tussen THC en CBD als 60:40, terwijl 

het tegenwoordig vooral THC is”. Niesink 

wijst erop dat dit ook met de ervaring van 

telers te maken heeft: “Veel pioniers die 

in Nederland met indoor-teelt begonnen, 

kweekten op THC. Later beseften zij pas 

dat ook geur, kleur en smaak belangrijk 

zijn voor de kwaliteit. Daarnaast is de tijd 

die planten staan van invloed. Tegenwoor-

dig wil men zo snel mogelijk oogsten om 

het risico te verkleinen. Wanneer je plan-

ten langer laat staan dan wordt het CBD 

gehalte ook hoger.” 

Les
Welke les kunnen we hieruit trekken? Al die 

jaren is er moord en brand geschreeuwd 

over de stijging van het THC-gehalte en de 

vermeende risico’s die dat met zich mee-

brengt. Daardoor domineert bij politici van 

een bepaald signatuur en bij veel hulpver-

leners nog steeds het beeld dat nederwiet 

eigenlijk een harddrug is. En nu blijkt dus 

dat een te laag CBD-gehalte waarschijnlijk 

de oorzaak is van psychotische klachten bij 

SOMMIGE consumenten. Hopelijk maakt 

de overheid nu niet dezelfde fout als met 

THC en trekt zij hieruit de les dat crimina-

lisering van cannabis ongewenste gevolgen 

heeft. De kans is echter groot dat CBD de 

nieuwe stok wordt, waarmee tegenstan-

ders van het gedoogbeleid cannabis verder 

de criminaliteit indrukken. 
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