
Pillen bij ka a r s l i c h t
LIEFDE Mdma is vooral bekend als partydrug, maar sommige
stellen gebruiken het af en toe als relatietherapie.
Door�onze�medewerker�Daan Borrel� Illustratie�Astrid�van�Rooij

W
aar andere stellen een
weekendje weg gaan als de
dagelijkse ergernissen de
overhand krijgen, sluiten
Barbara (27), die niet met
haar a c hte r n a a m in de

krant wil, en haar vriend zich een avondje thuis
op met een zakje mdma. De drug helpt hen om
zich weer verbonden te voelen, om onderwer-
pen te bespreken die ze normaal achterwege la-
ten om de ander niet te kwetsen. Onder in-
vloed van mdma staan ze veel opener voor wat
de ander zegt. Meestal zien ze na zo’n avond
verliefd de zon opkomen en blijft de wederzijd-
se aantrekkingskracht erna nog een tijdje han-
gen. Ze doen dit zo’n vier keer per jaar, als de
dagelijkse sleur in hun driejarige relatie tot een
climax komt.

Ze behoren tot een groep mensen die mdma
gebruikt als ‘re l at i e t h e r a p i e’. De afgelopen 25
jaar is het mdma-gebruik in Nederland geste-
gen, maar de bekendste gebruikers blijven jon-
geren die de drug – meestal in de vorm van een
xtc-pil – gebruiken om hard te feesten.

Dat mensen een verliefd gevoel krijgen van
mdma is al langer bekend. In de jaren tachtig
leidde dit tot het ‘instant marriage syndrome’.
Mensen die elkaar nog nooit gezien hadden,
gebruikten samen wat van het kristal en ren-
den de volgende dag naar het stadhuis vanwe-
ge dat o zo kloppende verliefde gevoel. In een
stadje in Colorado werden daarom T-shirts en
bumperstickers geprint met de tekst: „D on’t
get married for six weeks after XTC!”

Mdma is een (illegale) drug die ervoor zorgt
dat mensen meer empathie voor anderen voe-
len, zegt Kim Kuypers van de Universiteit
Maastricht, die al vijftien jaar onderzoek naar
mdma doet. „Door die empathie kunnen ze
zich meer inleven in de ander. Mensen voelen
zich ook heel verbonden door de drug, al weten
we nog niet wat het onderliggende biologische
mechanisme is van die verbondenheid. Het
creëert een gevoel van één zijn met anderen en
het maakt mensen heel open.”

Om die reden verwachtte de Amerikaanse
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Wat eten we?

Fr i e te n

F
riet is politiek. Zoveel werd de afgelopen weken
duidelijk in België. In aanloop naar de invoering
van nieuwe Europese gezondheidsregels waren
frieten geregeld er onderwerp van debat. Er werd
gevreesd voor het einde van een culinaire tradi-
tie, er kwam een frietresolutie en er was uiteinde-

lijk opluchting over de ‘re dd i ng ’ van de Belgische friet.
Aanleiding is het Europese streven om een chemische stof

in ons voedsel te verminderen: acrylamide. Die stof kan ont-
staan wanneer producten met veel suikers en koolhydraten,
zoals aardappels, flink worden verhit en een bruin korstje
krijgen. Acrylamide – ook te vinden in koffie, chips en koek –
zou het risico op kanker kunnen vergroten, concludeerde Eu-
ropese voedselautoriteit EFSA twee jaar geleden.

Op dat onderzoek valt overigens wel wat af te dingen: de
kankerverwekkendheid is alleen bij proefdieren aangetoond,
zegt emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Ook de
EFSA zelf zegt dat onderzoek naar kanker door acrylamide bij
mensen „beperkt en ontoereikend” is. Daarbij, vervolgt Ka-
tan, kregen muizen pas tumoren nadat ze er „heel grote hoe-
ve e l h e d e n” van binnenkregen. „Pakweg een paar honderd
keer zoveel als de maximale hoeveelheid die nu wordt voor-
gesteld voor in ons eten.”

Desalniettemin besloot de Europese Commissie om maat-
regelen te nemen tegen acrylamide. Volgens Katan omdat zo-
iets nou eenmaal makkelijker is dan het aanpakken van zon-
nebank- of alcoholgebruik, die beiden het risico op kanker
ve r h o ge n .

Bij frieten kan dat vrij gemakkelijk door de rauwe aardap-
pels voor het frituren te blancheren, kort te koken. In con-
ceptvoorstellen van de Commissie duikt het woord blanche-
ren dan ook op. Maar dát ligt gevoelig in België, waar het ge-
bruikelijk is om friet rauw in frituurvet voor te bakken.

Een relletje was geboren. De Vlaamse minister van toerisme
Ben Weyts, bezorgd over de teloorgang van de „h e m e l s e” B el-
gische traditie van het dubbelfrituren, verweet de Europese
Unie „ge zo n d h e i d s fe t i s j i s m e”. Europarlementariër Bart Staes
van Groen verweet Weyts, die lid is van het Vlaams-nationa-
listische N-VA, aan ‘E U - b a s h i ng ’ te doen, schreef persbureau
Belga. Uiteindelijk kwam de blancheerverplichting niet in het
goedgekeurde voorstel van de Europese Commissie – en vol-
gens sommigen was dat ook nooit de bedoeling geweest.

Wel werden afspraken vastgelegd over het terugdringen
van acrylamide in ons voedsel. Die gelden voor bijvoorbeeld
fastfoodketens en restaurants. Kleine ondernemingen, zoals
frietkoten (néé, niet kotten), worden ontzien. De tekst moet
nog wel langs de Europese Raad en het Europees Parlement.
Daarnaast beraadt de Europese Commissie zich nog over
eventuele acrylamidebovengrenzen in voedsel.

„De Belgische friet is gered!”, twitterde een verheugde Wil-
ly Borsus – toen nog Landbouw-minister, inmiddels de nieu-
we Waalse premier. De in het Vlaamse parlement aangeno-
men ‘f rietresolutie’, ter bescherming van de ongeblancheer-
de friet, lijkt inmiddels overbodig. Daar komt bij dat de friet
inmiddels ook op een andere manier een beschermde status
kreeg: de Belgische frietkotcultuur kreeg in deze maand de
status van cultureel erfgoed.

Nu de frietkoten het zover hebben geschopt, kan de vol-
gende stap een plek op de Unesco-werelderfgoedlijst zijn.
Een ander Belgische pronkstuk, de biercultuur, staat daar
sinds vorig jaar al op.

Geertje�Tuenter

scheikundige Alexander Shulgin, die mdma in
de jaren zeventig uit de vergetelheid haalde – in
Duitsland werd mdma al in 1914 gepatenteerd –
dat de drug in therapeutische setting gebruikt
zou worden. In 1993 zei de inmiddels overle-
den Shulgin in een interview met N RC : „D at
warme, open en heldere gevoel leek me niets
voor de dansvloer; dat het een rage is gewor-
den, heeft me verbaasd.”

In de jaren 80 bij de therapeut
Tussen 1980 en 1985 zette een aantal therapeu-
ten in de VS mdma in tijdens relatietherapie.
Kim Kuypers: „In therapie is mdma het middel
dat mensen meer kan openstellen, angsten
wegneemt en het vergemakkelijkt om een band
te ontwikkelen met de therapeut.” In 1985
stopte dit echter, omdat de drug in de VS werd
verboden: mdma werd als partydrug xtc steeds
populairder, voor de overheid reden mdma te
classificeren als harddrug.

Sinds begin deze eeuw is het wetenschappe-
lijk onderzoek naar therapeutisch mdma-ge-
bruik weer toegenomen. Rond 2008 versche-
nen de eerste positieve resultaten van het on-
derzoek naar mdma als hulpmiddel in de behan-
deling voor psychische aandoeningen als angst-
stoornissen en post-traumatische stressstoor-
nis (PTSS). Volgens voorzitter Joost Breeksema
van de onafhankelijke stichting OPEN die we-
tenschappelijk psychedelisch onderzoek stimu-
leert, zijn de resultaten positief gebleven. Als
dat zo blijft kan mdma over zo’n vijf jaar we l l i c ht
legaal gebruikt worden voor mensen met PTSS,
verwacht hij. Mdma kan volgens hem „een zeer
geschikt middel” zijn als ondersteuning tijdens
relatietherapie. De vraag is of dit op korte ter-
mijn mogelijk wordt. „Een relatieprobleem is
geen stoornis die vergoed wordt, dus zal het on-
derzoek ernaar niet snel gefinancierd worden.”

In 2015 en 2016 zijn wel kleine onderzoeken
gedaan die suggereren dat een pilletje op zijn
tijd een liefdesrelatie kan verdiepen. Bij een
onderzoek van de South Bank University in
Londen gebruikten tien stellen die al ervaring
hadden met mdma, de drug samen in een intie-
me setting. Ze durfden veel opener te praten
over onderwerpen die ze normaal niet aanstip-
ten, begrepen ze hun partner beter en waren
vooral de mannen emotioneler. Deze effecten
bleven ook nog een tijdje na het gebruiken aan-
wezig. Uit Amerikaans onderzoek onder 35
mensen bleek dat deelnemers met mdma i nt i e -
mer en liefdevoller over hun naasten praten en
ook meer woorden als ‘v r i e n d’, ‘s te u n’ en ‘em-
p at h i e’ gebr uikten.

Drugsonderzoeker Ton Nabben van de Uni-
versiteit van Amsterdam vermoedt dat ook in
Nederland in de jaren tachtig werd geëxperi-
menteerd met mdma als relatietherapie. Maar
dan vooral in de privésfeer, in kringen van new
age-adepten of binnen de destijds populaire
Bhagwan-beweging. „Dat het middel door her-
uitvinder Shulgin als ‘penicilline voor de ziel’
werd beschouwd, sprak veel mensen aan.” Om-
dat de drug hier in 1988, bijna direct nadat hij
was overgewaaid uit Amerika, al illegaal werd,

Gebruiken ze mdma op
een feestje, dan gaan ze
op in de muziek. T hu i s
met z’n tweeën gaan
ze op in elkaar

was het niet mogelijk om beroepsmatig te expe-
rimenteren met mdma in een therapeutische
setting. Tegenwoordig gebruiken mensen de
drug nog steeds thuis, volgens Nabben. Hoeveel
thuisgebruikers mdma speciaal nemen om hun
relatie op te krikken, weten Nabben en het Trim-
bos-instituut niet. Nabben: „Wat we wel duide-
lijk zien is dat de groep die ooit mdma gebruikte,
toeneemt. De twintigers van toen zijn inmid-
dels v ijftigers.” Hoe ouder de gebruiker wordt,
hoe groter de kans dat hij of zij het thuis neemt
in plaats van op de dansvloer. Dus verwacht de
drugsonderzoeker dat het thuisgebruik de ko-
mende jaren toeneemt en een stijgend aantal
mensen de drug zal gaan gebruiken voor meer
therapeutische doeleinden. „Dat zijn natuurlijk
niet alleen maar romantische koppels. Laatst
sprak ik een vrouw van zestig die op aanraden
van haar dochter thuis mdma had genomen met
haar vriendinnen. Die hebben de avond van hun
leven gehad: ze hadden nog nooit zo vrij en
open met elkaar gepraat. Ze zagen ineens duide-
lijker de patronen in hun vriendschap.”

Wat yogaën, wat vrijen
Een veel voorkomende misvatting is volgens
Nabben dat alleen de drug een drugservaring
bepaalt. „Dat is onjuist. In de wetenschap spre-
ken we van drug, set, setting: die factoren heb-
ben alle drie invloed op de ervaring.” „G ebruikt
een persoon mdma in een romantische omge-
ving, dan ga je eerder op een dieper niveau pra-
ten en vrijen, misschien wat yogaën.”

Dat herkennen Barbara en haar vriend. Ge-
bruiken ze mdma op een feestje, dan gaan ze
op in de muziek. Thuis met z’n tweeën gaan ze
op in elkaar. Voor een optimaal resultaat steken
ze kaarsen aan, zetten rustige muziek op en
drinken ze geen alcohol – „anders zijn we alles
wat gezegd wordt de volgende dag vergeten”.

Naderhand voelt de avond als een reset van
hun relatie. Dat komt ook omdat ze acties kop-
pelen aan hun gesprekken. Een voorbeeld?
„Mijn moeder is vrij vaak ziek”, zegt Barbara.
„Mijn vriend liep al maanden met het idee in
zijn achterhoofd dat ik ook vast ziek zou wor-
den, dat hij de rest van zijn leven voor mij
moest zorgen. Tijdens een avondje mdma durf-
de hij dat pas uit te spreken en alleen door het
uitspreken besefte hij al dat het belachelijk
w a s .” De volgende dag maakte hij een stappen-
plan voor als die gedachtes weer opkwamen,
„zodat dit soort ideeën in de toekomst niet
meer zo’n impact op hem h e b b e n .” Hun ‘md-
m a - avo n d j e s ’ voelen ook als een reset omdat de
aantrekkingskracht verdiept. Want na een open
gesprek wordt ook de seksuele sfeer heel open.

Nemen we in de toekomst allemaal een pil-
letje om de schwung in onze relatie te houden of
terug te krijgen? Op de bank bij de relatiethera-
peut in ieder geval nog lang niet, denkt Breek-
sema van Stichting OPEN. Niet zo erg, vindt Bar-
bara, thuis is toch intiemer. Een therapeut zou
alleen handig zijn om vertrouwd te raken met
de drug. „Je moet op zo’n avond juist kunnen
doen wat je wilt. Je broek uittrekken bijvoor-
beeld. Dat gebeurt niet met een therapeut erbij.”
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