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Feitelijkheden

Voor veel feestgangers hoort een synthetisch drug 
als xtc, net als wiet, er gewoon een beetje bij. Voor 
de lol, om ‘erbij te horen’, of om grenzen te verleg-

gen. Nederland is al jaren xtc-kampioen van Europa, zowel 
in gebruik als productie. Regelmatig ontmantelt de politie 
drugslabs waar criminelen amfetamine en xtc of voorlopers 
daarvan brouwen. 
De synthese van de meeste drugs is geen ingewikkelde che-
mie, maar vraagt toch aardig wat kennis en kunde, zowel 
van de drugscriminelen als van de opsporingsdiensten die 
hen te slim af willen zijn. 
Synthetische drugs werken direct in op de hersenen en 
beïnvloeden iemands stemming, denken, gevoel en gedrag. 
En dat brengt behalve een paar uur lol ook gezondheids-

risico’s met zich mee, zoals verslaving of zelfs dodelijke 
incidenten. De dosering van de werkzame stof laat zich 
namelijk meestal moeilijk raden en de pil kan vervuild zijn 
met andere, schadelijkere stoffen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat zijn synthetische drugs? En wat zijn de 

risico’s voor de gebruiker, de omgeving en het milieu?
• De Basis: De synthese van drugs is geen hogeschool- 

chemie. Maar makkelijk is anders. Hoe pakt scheikunde-
leraar Walter White het ‘koken’ van methamfetamine aan?

• De Diepte: Wat gebeurt er in de hersenen na het slikken 
van een pilletje of snuiven van een poedertje? Sinds wan-
neer is water giftig? |
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terwijl de opsporingsdiensten illegale drugslabs oprollen en gedumpt 
drugsafval opruimen, gaan jongeren uit hun bol in clubs en op dance events. 

is het dweilen met de kraan open?

De meeste mensen gebruiken 
drugs voor de lol. Het geeft een 
gevoel van euforie, warmte en 

meer energie voor nachtenlang dansen. 
Drugs kunnen een stimulerend, verdo-
vend of bewustzijnsveranderend effect 
hebben, of een combinatie hiervan. 
3,4-methyleendioxy-methylamfetamine 
(mdma) bijvoorbeeld, de werkzame stof 
in xtc, is oppeppend net als amfetamine, 
maar verandert ook de waarneming. 

Voor de werking maakt het in principe 
niet uit of een stof van synthetische of 
plantaardige oorsprong is. Het voordeel 
van synthetische drugs is dat de productie 
in een laboratorium plaatsvindt en niet 
afhankelijk is van oogsten of seizoenen. 
Synthetische middelen, zoals lsd, efedri-
ne en amfetamine zijn meestal gebaseerd 
op plantaardige drugs. Ook zijn er snel en 
heel kort werkende roesmiddelen als pop-
pers (amylnitriet, butylnitriet of isobutyl-
nitriet) en lachgas (N2O). Een groep rela-
tief nieuwe synthetische drugs vormen 
de designer drugs of research chemicals, ook 
wel bekend als legal highs. Deze verbin-
dingen zijn gebaseerd op bestaande ille-
gale drugsmoleculen als mdma of cocaïne 
waarop een kleine structuurverandering 
is aangebracht, met name om de drugs-
wet te omzeilen. Belangrijke groepen 
zijn de fenylethylamines, tryptamines en 
de piperazines, en de synthetische can-
nabinoïden en cathinonen. Deze stoffen 
hebben de verzamelnaam NPS gekregen: 
nieuwe psychoactieve stoffen. Omdat er 
nog weinig bekend is over het effect en de 
toxiciteit van deze stoffen, heeft gebruik 
een relatief hoog gezondheidsrisico.

Opiumwet

In Nederland worden voornamelijk 
fenylethylamines en synthetische 

cathinonen aangetroffen, stelt het Drugs 

Informatie en Monitoring Systeem 
(DIMS) van het Trimbos-instituut. 
Fenylethylamine komt van nature in 
het lichaam voor en is een voorloperstof 
van neurotransmitters in de hersenen, 
zoals dopamine en serotonine. Een kleine 
structuurverandering kan de verbinding 
bijvoorbeeld al beter vetoplosbaar maken 
waardoor het de bloed-hersenbarrière 
kan passeren. De Amerikaanse chemicus 
Alexander Shulgin ontwikkelde op basis 
van deze verbinding honderden varian-
ten en beschreef de syntheseroutes in 
zijn boek Pihkal, Phenylethylamines I have 
known and loved. 

Drugs zijn voor de wet alle stoffen 
die vermeld staan in de lijsten van de 
Opiumwet. De stoffen waarvan de over-
heid vindt dat ze een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de volksgezondheid 
staan in lijst 1 (harddrugs); denk aan 
heroïne, amfetamine, ghb, lsd en xtc. Op 
lijst 2 staan middelen met een minder 
groot risico, zoals wiet en hasj (softdrugs), 

maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen 
en benzodiazepines. Gebruik van drugs 
is in Nederland niet strafbaar; productie, 
handel en bezit van drugs zijn dat wel. 

Al komen sommige stoffen niet op de 
lijsten van de Opiumwet voor, toch kan 
in Nederland het handelen in en bezitten 
van bepaalde synthetische drugs – zoals 
ketamine en benzodiazepines – strafbaar 
zijn op grond van de Geneesmiddelenwet. 
Verder is er de Wet voorkoming misbruik 
chemicaliën uit 1995, die paal en perk 
kan stellen aan het bezit en gebruik van 
grondstoffen voor drugsproductie. Net als 
artikel 10a van de Opiumwet, dat voorbe-
reidingshandelingen strafbaar stelt. 

Volgens het Europese drugsmonito-
ringsagentschap (Emcdda) is het drugs-
gebruik onder Nederlanders vrij hoog, 
met name xtc. Naar schatting 3,1 % van de 
15- tot 35-jarigen in ons land gebruikte het 
afgelopen jaar de drug; alleen in Tsjechië 
slikken ze meer. Een grote Europese stu-
die in 2011 naar drugs in rioolwater beves-
tigde dit beeld. Verder wordt in Nederland 
vooral veel cannabis en amfetamine 
(speed) gebruikt. Methamfetamine speelt 
nauwelijks een rol, volgens het Trimbos-
instituut. Deze drug werkt relatief lang 
en drugsgebruikers in Nederland willen 
meestal weer snel na gebruik kunnen 
functioneren.

AlArmerende tOenAme

Terwijl wereldwijd het gebruik van tra-
ditionele drugs stabiliseert, signaleert 

het Bureau voor drugs en criminaliteit 
van de Verenigde Naties (UNODC) een 
alarmerende toename van het gebruik 
van NPS. In 2014 werd een totaal van 
541 nieuwe psychoactieve stoffen gerap-
porteerd, eenvoudig te bestellen via inter-
net. Het overgrote deel waren syntheti-
sche cannabinoïden (39 %), gevolgd door 

gedoogde

feestpillen

Wel eerst even laten testen!
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fenylethylaminen (18 %) en synthetische 
cathinonen (15 %).

Nederland is niet alleen topgebruiker 
van synthetische drugs, maar ook toppro-
ducent en topexporteur van xtc en amfe-
tamine in Europa, gevolgd door België 
en Polen. Vooral in Noord-Brabant en 
Limburg rolt de politie met regelmaat 
illegale drugslaboratoria op.

Drugscriminelen gebruiken graag de 
stof PMK (piperonylmethylketon) om xtc 
te fabriceren en BMK (butylmethylketon) 
voor amfetamine. Deze stoffen lijken veel 
op de uiteindelijke drug. Er rest nog 
slechts één chemische reactie. Om het 
de drugscriminelen moeilijk te maken, 
staan deze grondstoffen op de zwarte lijst 
en is voor bezit van BMK een vergunning 
nodig. Drugsbendes zijn daarom over-
gestapt naar andere (nog) niet verboden 
chemische stoffen, zoals safrol, piperonal 
en apaan, om in omzettingslaboratoria 
zelf PMK en BMK te maken. 

Een andere truc is om deze voorlo-
perstoffen (precursoren) te maskeren. De 
stoffen worden dan tijdelijk omgezet in 
andere, legale chemische stoffen, zoals 
PMK-glycidaat, die later weer terugom-
gezet worden. Justitie zet daarom regel-
matig nieuwe grondstoffen op de lijst 
van verboden chemicaliën. Echter, extra 
chemische stappen betekent extra werk 
voor drugslaboratoria en meer logistiek, 
maar ook tweemaal zoveel oplosmiddelen 
en dito afval. Dit is niet alleen een extra 

risico voor drugscriminelen, maar ook 
voor gebruikers: hoe meer stappen, hoe 
meer kans op fouten of vervuilingen met 
levensgevaarlijke pillen als gevolg. 

Ook het milieu lijdt eronder. Drugs-
criminelen ruimen de afvalstoffen die 
ontstaan bij de productie van xtc of 
amfetamine niet netjes op. Jerrycans 
of vaten vol gevaarlijk drugsafval wor-
den in de stille nachtelijke uren in het 
bos gedumpt. Ook parkeerplaatsen, 
industrieterreinen, landbouwgebieden 
of gierkelders zijn regelmatig de klos. 

Of gewoon het riool. Dat levert gevaar op 
voor de gezondheid van mens, dier en 
het milieu. Het afval bestaat volgens de 
Dienst Landelijke Recherche vooral uit 
zuren en oplosmiddelen.

Veelvoorkomende chemicaliën zijn zwa-
velzuur, zoutzuur, mierenzuur en apaan, 
maar ook aceton, methanol en forma-
mide komen voor. In 2014 waren er circa 
200 meldingen van gedumpt drugsafval. 
Bij elkaar kostte het de Nederlandse over-
heid € 3 miljoen om het drugsafval goed 
en veilig op te ruimen. |

EffEct En risico synthEtischE drugs

drug effecten risico’s versnijdingsmiddelen Moleculaire structuur

xtc; xtC; 
mdma; molly

stimulerend (uren dansen); gevoel 
van verbondenheid (knuffelzin); 
euforie

oververhitting; uitputting; hersenbe-
schadiging; hartritmestoornissen

amfetamine; cafeïne; mCPP; vulstof: cel-
lulose, lactose, zetmeel en magnesium-
stearaat

O

O
HN

amfetamine; speed
stimulerend; stelt vermoeidheid 
uit; eetlustremmend; vergroot 
zelfvertrouwen 

oververhitting; uitputting; hersenbe-
schadiging; waanideeën, achterdocht

cafeïne
NH2

ghB
verdovend (alcoholachtig); ont-
spannen; seksueel stimulerend

geheugenverlies; verslaving; out gaan; HO
OH

O

ketamine 
bewustzijnsveranderend; schei-
ding lichaam en geest

bad trip; misselijkheid, braken; adem-
halingsstoornissen; spierverstijving of 
-verlamming; afhankelijkheid

poeder bevat soms geen ketamine maar 
methoxetamine, 4-meC, of lidocaïne

O Cl

NH

lSD ;  
lysergeenzuur-
diethylamide 

hallucinogeen; mystieke ervarin-
gen; versterkt zintuigen; versterkt 
gevoelens

bad trip; misselijk; flashbacks
lSD-monsters bevatten regelmatig geen 
lSD maar 25i-nBome, 25B-nBome, 
DoC of onbekende stoffen

N

HN H

O

N

npS (nieuwe psychoactieve stoffen) - fenylethylamines

4-FA; 
4-fluor-amfetamine; 
4-FmP

stimulerend; euforie; praatzin; 
stelt vermoeidheid uit

uitputting; misselijk, braken; hoofd-
pijn, verwardheid, duizeligheid; 
hartkloppingen

NH2
F

2C-B;  
4-broom-2,5-dime-
thoxyfenethylamine

hallucinogeen ; licht stimulerend 
misselijk, braken; bad trip: angst, 
onrust en paniek 

Br

O

O

NH2

De Amerikaanse organisch chemicus en farmaco-

loog Alexander Shulgin (1926-2014) haalde in de 

jaren zeventig het stofje 3,4-methyleendioxymetham-

fetamine (mdma) uit de vergetelheid. De stof was in 

1914 geoctrooieerd door het Duitse geneesmiddelenbe-

drijf merck dat zocht naar een vermageringspil; merck 

haalde het stofje uit nootmuskaat. Shulgin ontwikkelde 

goedkopere syntheseroutes op basis van piperonal. 

onder de naam xtc groeide het middel uit tot een van 

de populairste partydrugs ter wereld. overigens geheel 

tot de verbazing van de chemicus, die de werking niet 

indrukwekkend vond en zeker niet geschikt voor de 

dansvloer. 

Shulgin is bekend vanwege de honderden psychoactive 

moleculen die hij heeft bedacht, gesynthetiseerd, getest 

en beschreven in zijn twee ‘kookboeken’ Pihkal – A 

Chemical Love Story en tihkal – The Continuation. Dit 

deed hij eerst in dienstverband bij chemiebedrijf Dow 

Chemical en later in zijn eigen lab in de achtertuin. een 

aantal van zijn meest beroemde creaties zijn lid van de 

2C-x-familie, zoals 2C-B. heel zijn leven bleef hij gefas-

cineerd door de stoffen die, in zijn woorden, ‘toegang 

gaven tot het universum van de geest en de ziel’.  |

PEEtvadEr van Xtc
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doorgaans vindt synthese van drugs plaats in morsige, illegale laboratoria. 
Scheikundeleraar Walter White uit de populaire serie Breaking Bad pakt het ‘koken’ 

van de zeer verslavende harddrug methamfetamine ogenschijnlijk professioneel aan. 
een kijkje in de ‘keuken’.

synthetiseerde. Hij deed dit in 1893 op 
basis van het in de natuur voortkomen-
de alkaloïde efedrine. Het stimulerende 
effect van meth werd pas rond 1930 
ontdekt door de Duitse chemicus Fritz 
Hauschild tijdens zijn werk bij het farma-
ceutische bedrijf Temmler. 

De Nagai-synthese maakt gebruik van 
pseudo-efedrine als uitgangsstof, dat inge-
kookt met waterstofjodide (HI) metham-
fetamine oplevert. Deze methode gebruikt 
White in het begin van de serie, omdat de 
grondstoffen makkelijk te verkrijgen zijn: 
koffiefilters, luciferdoosjes, noodfakkels, 
jodium en verkoudheidsmedicijnen die 
zonder recept verkrijgbaar zijn en pseu-
do-efedrine bevatten. Deze stof extraheert 
hij met water of alcohol uit de medicijnen 
en haalt het over een koffiefilter om te 
zuiveren. Rode fosfor verzamelt hij van 
het strijkvlak van luciferdoosjes of van 
noodfakkels, en elementair jodium (l2) 
uit desinfectiemiddel. Fosfor is nodig om 
elementair jodium (l2) te reduceren naar 
het benodigde waterstofjodide (HI). 

Deze grondstoffen – pseudo-efedrine, l2 
en rode fosfor – worden samen in een kolf 
verhit. Dit vervangt een OH-groep van 
pseudo-efedrine door een jodide-anion 
waarbij water vrijkomt (nucleofiele sub-
stitutiereactie; zie schema, route #1). Het 
giftige en vluchtige fosfinegas (PH3), het 
bijproduct van de reactie tussen fosfor en 
I2, reduceert vervolgens de koolstofjood-
binding. Waarbij jood (I) door waterstof 
(H) wordt vervangen. 

Sinds de Amerikaanse tv-serie 
Breaking Bad weet menigeen hoe 
het zit met drugshandel, meth-

labs en de scheikunde. In de serie stapt 
scheikundeleraar Walter White, na de 
diagnose van terminale longkanker, de 
drugsbusiness in om zijn gezin financiële 
zekerheid te geven na zijn dood. Hij gaat 
samen met oud-leerling Jesse methamfe-
tamine, ook wel crystal meth of simpelweg 
meth genoemd, koken en verkopen. 

Advies van hoogleraar organische che-
mie Donna Nelson van de University of 
Oklahoma zorgde ervoor dat de chemie in 
de serie klopt als een bus. Antiheld White 

kookt hoge kwaliteit meth met goede 
apparatuur. Eerst nog volgens de reductie 
van de uitgangsstof pseudo-efedrine en 
later via de condensatie van fenylaceton 
met methylamine. Maar een gedetailleerd 
kookboekrecept voor methamfetamine 
krijgt de kijker niet. Medewerkers van 
de Drug Enforcement Association (DEA) 
gaven aan welke cruciale gegevens van de 
synthese niet mochten worden vrijgeven. 

VerkOudheidsmedicijn

De Japanse chemicus Nagai Nagayoshi 
was de eerste die methamfetamine, 

ofwel N-methyl-1-fenylpropaan-2-amine, 

illegale
praktijken

om te weten of de werkzame stof of andere schade-

lijke stoffen in een illegale pil of poeder zit, zijn er 

allerlei zelftests op het internet te vinden. maar er zijn 

ook op veel plekken in nederland testservices van het 

trimbos instituut (DimS) die partydrugs gratis testen. 

een veelgebruikte test is de eeuwenoude marquistest, 

die al in 1896 werd gebruikt om opiumalkaloïden te 

detecteren. Deze test maakt gebruik van het feit dat elke 

alkaloïde een eigen patroon aan kleurveranderingen 

geeft. De marguistest heeft als reagens geconcentreerd 

zwavelzuur (90 %) en formaline (5 %) waar soms 

methanol (5 %) aan is toegevoegd om de snelle kleur-

reactie iets te vertragen. De kleurreactie is een snelle 

polymerisatie waarbij formaline onder zure condities 

benzeenringen – de meeste drugs bezitten benzeenrin-

gen – aan elkaar koppelt tot een geconjugeerd complex 

van aromatisch groepen die een bepaalde kleur geven. 

Zit er bijvoorbeeld mdma in, dan verandert de kleur van 

het mengsel binnen een paar seconden van kleurloos 

naar donkerpaars tot zwart. Amfetamine geeft een 

oranjebruine kleur. Zo heeft elk stof een andere kleur- 

verandering en eindkleur. Deze kleurreactie geeft slechts 

een indicatie en geen informatie over de hoeveelheid 

van een stof en de inhoud van een pil.  |

PiltEstEn
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bijhouden met wie wat gebruikt en hoe-
veel. En alles zit achter slot en grendel.

Drugscriminelen maken daarom zelf 
P2P, bijvoorbeeld uit de stof fenylazijn-
zuur. Ook White doet dit in de serie via 
dehydrocarbonylering met azijnzuur in 
een buisoven met thoriumdioxide (ThO2) 
als katalysator (zie schema; stap 1 van 
route #2). De katalysator is nodig voor de 
relatief ingewikkelde reactie in de gasfase 
waarbij azijnzuur aan fenylazijnzuur kop-
pelt op de plek van de OH-groep, waarna 
de zuurgroep vervolgens weer afsplitst 
(decarboxyleert).

Omdat het nooit lukt om een verbin-
ding helemaal 100 % te zuiveren, is er 
altijd nog een beetje van de uitgangs-
stoffen aanwezig, een soort chemische 
vingerafdruk van de syntheseroute en 
grondstoffen. Ook dat helpt de diensten 
weer bij opsporing en aanpak van illegale 
drugsproductie. |

Om het product te zuiveren schudt 
White de waterige oplossing uit met 
een organisch oplosmiddel (extractie). 
Methamfetamine verhuist naar de organi-
sche fase en alle andere stoffen en bijpro-
ducten blijven achter. Door zoutzuurgas 
(HCl) door de organische oplossing te 
blazen, slaat methamfetamine in de vorm 
van HCI-zout neer en bezinkt. 

BlAuwe rOute

Voor illegale productie van grote hoe-
veelheden is de Nagai-methode niet 

handig. White stapt daarom over op een 
alternatieve methode: de reductieve ami-
nering van fenyl-2-propanon met methyl-
amine (zie schema; stap 2 van route #2) 
en maakt zijn beruchte blue meth. Op zich 
een raadsel want het zuivere meth (HCl-
zout) is kleurloos. Kleur is vaak een teken 
van onzuiverheden in de productie, maar 
het kan ook de ‘signatuur van de kok’ 
zijn. Illegale methamfetamine komt vaak 
voor in verschillende kleuren. 

Deze syntheseroute is opnieuw afkom-
stig van een Japanse chemicus, Akira 
Ogata genaamd, die in 1919 methamfe-
tamine in zuiver kristallijne vorm synthe-

tiseerde en voor de syntheseroute octrooi 
aanvroeg. De uitgangsstof fenyl-2-propa-
non wordt ook wel aangeduid met P2P, 
benzylmethylketon (BMK) of fenylace-
ton. 

Voor de reactie van P2P met methylami-
ne is verder een reductor nodig die mak-
kelijk elektronen kan afstaan. Hiervoor 
gebruikt White aluminiumamalgaam, 
verkregen uit aluminiumfolie dat hij acti-
veert met HgCl2. De synthese verloopt 
in twee stappen: eerst de condensatiere-
actie van P2P met methylamine waaruit 
methylimine volgt, die vervolgens wordt 
gereduceerd tot amine. De twee reacties 
kunnen ook tegelijk in één reactor ver-
lopen. 

VerstOpte neus

Het verschil met de eerste route is 
dat deze synthese een zogenoemd 

racemisch mengsel oplevert, een mix van 
twee spiegelbeeldmoleculen. Net als de 
linker- en rechterhand, kunnen organi-
sche moleculen met een chiraal centrum 
elkaars spiegelbeeld zijn, enantiomeren 
genaamd. Methamfetamine heeft zo’n 
chiraal centrum. Omdat de uitgangsstof 
pseudo-efedrine zelf al enantiomeerzui-
ver is, wordt bij de eerste route tijdens de 
reductiestap één spiegelbeeldvorm van 
methamfetamine gevormd. De stereoche-
mie van het centrale koolstofatoom blijft 
gehandhaafd. Bij het niet-chirale P2P 
levert de imine-verbinding na reductie 
een 50/50-mengsel van beide methamfe-
tamine-enantiomeren. Deze enantiome-
ren hebben een verschillend biologisch 
effect. Van de ene helft word je high, de 
andere helft helpt bij een verstopte neus. 

De serie laat niet zien hoe White ver-
volgens toch aan zuivere meth komt. 
Kristallografie zou een mogelijkheid kun-
nen zijn: door een chiraal zuiver zuur toe 
te voegen dat alleen met het gewenste 
enantiomeer een zout vormt en uitkris-
talliseert, is het product te zuiveren. De 
scheiding van twee enantiomeren heet 
resolutie. 

OpspOring

Op zich zijn de syntheses geen hoge-
schoolchemie, volgens organisch 

chemici, maar drugs maken is niet mak-
kelijk. De uitgangsstoffen zijn niet zomaar 
te koop. White’s tweede syntheseroute valt 
ook meer op doordat de grondstof P2P op 
de zwarte lijst van de drugsopsporings-
dienst staat. Ook onderzoekslaboratoria 
die deze stoffen wel kunnen bestellen, 
moeten een hele voorraadadministratie 

Levmethamfetamine of l-methylamfetamine 
(rechts) is een antiverkoudsheidsmiddel, 
d-methylamfetamine of (S)-N-metham-

fetamine (links) is de psychoactieve drug.

illEgaal sPiEgElbEEld

H
N

H
N

verkoudheidsmedicijn

H
N

OH

(S)-pseudoefidrine

extractie
(b.v. methanol, toluen, aceton)

reductie
(b.v.  jood, rode fosfor)

OH

O

fenylazijnzuur

buisoven
(b.v. 450 ºC, ThO2)

azijnzuur

O

OH

O
fenylaceton

H
N

NH2

N-methamfetamine

reductieve aminering
(b.v. aluminium amalgaam)

methylamine

standaard synthese ‘Blue meth’ synthese

(S) (S)

H
N

(S)-N-methamfetamine

(S)

synthEsEroutEs

gamma-hydroxyboterzuur, ofwel ghB, dat 
in het verleden gebruikt werd in zieken-

huizen als narcosemiddel, is verbazingwekkend 
eenvoudig te maken. er is alleen de uitgangstof 
gamma-butyrolacton (gBl) nodig, een ringvor-
mige organische verbinding die bekendstaat als 
professioneel schoonmaakmiddel. Verder nog 
wat gootsteenontstopper (natronloog), gedes-
tilleerd water en een ph-test. Door loog toe te 
voegen aan gBl opent de ring zich en ontstaat 
een lineaire verbinding, het natriumzout van 
ghB. Dit is een eenvoudige hydrolysereactie 
waarbij de ester in gBl overgaat in een alcohol- 
en zuurgroep onder opname van water. omdat 
het met loog gebeurt, heet de reactie verzepen. 
het resultaat is een stroperige, kleurloze, geur-
loze vloeistof met een zoute smaak. naast ghb 
bevat het product van thuiskoks vaak nog resten 
van de uitgangsstoffen gBl of natronloog, dat 
schadelijk is voor de slokdarm en maag. een 
hoge ph is daar een indicatie voor. Deze zelf-
maakdrug is sterk verslavend en heel lastig om 
van af te kicken.  |
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Synthetische drugs kunnen verdovend, stimulerend en 
bewustzijnsveranderend zijn. of een combinatie hiervan. 
de sleutels voor deze veranderingen liggen in het brein.

In het uitgaansleven is ecstacy (xtc) 
de meest populaire illegale drug op 
cannabis na. In de flowerpowertijd 

zetten psychiaters het middel soms in 
om emotionele remmingen bij patiën-
ten te verminderen. Tijdens de opkomst 
van de dancemuziek bleek xtc de per-
fecte partydrug voor nachtenlange dans-
festijnen. 

De werkzame stof 3,4-methyleendioxy-
methylamfetamine (mdma) is een deri-
vaat van amfetamine en heeft dezelfde sti-
mulerende werking. Daarbovenop heeft 
mdma ook een bewustzijnsveranderend 
effect: de gebruiker voelt zich vrolijker, 
socialer en sterk verbonden met anderen. 
Dit wordt veroorzaakt doordat mdma in 
de hersenen de werking van neurotrans-
mitters beïnvloedt in hersengebieden die 
gedrag en emotie regelen. 

De zenuwcellen in de hersenen zijn 

niet direct met elkaar verbonden, maar 
gescheiden door een tussenruimte, de 
synaptische spleet. Een signaal van de 
ene naar de andere zenuwcel moet deze 
spleet overbruggen. Aan de uiteinden 
van de zenuwen liggen de neurotrans-
mitters te wachten in voorraadblaasjes. 
Wanneer een prikkel het uiteinde van de 
zenuwcel bereikt, versmelt het blaasje 
met de wand van de zenuwcel en worden 
de neurotransmitters in de tussenruimte 
losgelaten en opgevangen door de recep-
toren in de celwand van de volgende 
zenuwcel. Die geeft het signaal door en 
stimuleert het betreffende hersengebied. 
Hierna laten de neurotransmitters de 
receptoren weer los en komen terug in 
de synaptische spleet. Hier breekt het 
enzym mono-amine-oxidase ze af of de 
oorspronkelijke zenuwcel neemt ze weer 
op. Belangrijke neurotransmitters waarop 

drugs inwerken zijn dopamine, seroto-
nine, noradrenaline en GABA. 

gelukzAlig geVOel

Drugs verstoren de signaaloverdracht 
op verschillende manieren. Ze kun-

nen de afgifte van neurotransmitters sti-
muleren of juist remmen, de aanmaak 
van nieuwe neurotransmitters remmen, 
de afbraak of heropname in de synapti-
sche spleet verhinderen of soms de wer-
king ervan imiteren en aan receptoren 
hechten. 

Mdma, de werkzame stof in xtc, heeft 
vooral invloed op serotonine en in min-
dere mate noradrenaline en dopamine. 
Serotonine is van invloed op humeur, 
leervermogen en geheugen en verder 
betrokken bij slaap- en waakritme, eetlust 
en temperatuursregeling. 

Mdma bevordert de toename van seroto-
nine in de synaptische spleet op verschil-
lende manieren. Het bindt aan de her-
opname-eiwitten, waardoor de terugkeer 
van serotonine naar de zenuwcel blok-
keert. Bovendien zorgt mdma ervoor dat 
er meer serotonine wordt afgegeven door 
de richting van de heropname-eiwitten 
te veranderen. In plaats van serotonine 
op te nemen, brengen ze juist de sero-
tonine van de zenuwcel naar de synaps-
spleet toe. Hierdoor hoopt zich een grote 
hoeveelheid serotonine op in de tussen-
ruimte, waardoor de serotoninezenuwcel-
len de serotogene hersengebieden blijven 
prikkelen, met een gelukzalig gevoel als 
gevolg. Vergeleken met alcohol is xtc voor 
de omgeving een prettige drug: gebrui-
kers voelen de neiging tot knuffelen. 

Dit gevoel houdt vier à zes uur aan, het 
effect daarna is minder plezierig. Omdat 
de heropname uit de synaptische spleet 

uit je
bol

Bij xtc-gebruik bestaat de kans op watervergiftiging. 

De werkzame stof mdma verhoogt namelijk de 

afgifte van het antiduretisch hormoon (ADh), ook 

wel het antiplashormoon. Als de hoeveelheid ADh 

blijvend hoog is door langdurig xtc-gebruik, dan schei-

den de nieren nauwelijks water uit. omdat mdma ook 

de hoeveelheid speeksel vermindert, geeft dat een 

droge mond, een vals dorstgevoel en drang om veel 

te drinken. omdat de nieren het teveel aan water niet 

uitscheiden, neemt het volume van het bloed toe, 

waardoor de natriumconcentratie sterk daalt (hypo-

natriëmie). om het zoutgehalte binnen en buiten 

lichaamscellen in balans te houden, stroomt water 

uit het bloed de cellen van belangrijke organen in. 

hersencellen zwellen op (hersenoedeem), wat leidt 

tot verhoogde druk, met infarcten en zelfs de dood als 

mogelijk gevolg. Vochtopname in longcellen leidt tot 

kortademigheid en uiteindelijk verstikking.

Doordat alle normale lichaamsignalen van warmte, 

dorst en vermoeidheid – afkomstig van de hypotha-

lamus – verstoord zijn, moet een xtc-slikker zelf zijn 

waterhuishouding en temperatuur regelen: niet meer 

dan één glas per uur drinken, het liefst met een beetje 

zout erbij. |

WatErvErgiftiging



7De DiePte
ChemiSChe FeitelijkheDen  |  eDitie 80  |  nummer 327 S y n t h e t i S C h e  D r u g S

tijdelijk geblokkeerd is, ontstaat er een 
serotoninetekort; de afbraak in de synap-
tische spleet gaat namelijk wel gewoon 
door. Hierdoor voelt de xtc-slikker zich 
lusteloos en neerslachtig, wat meerdere 
dagen aan kan houden. 

Mdma zorgt ook voor verhoogde afgifte 
van noradrenaline, waardoor het lichaam 
in staat is tot een grotere fysieke prestatie: 
de hartslag stijgt, de bloeddruk neemt toe, 
de luchtwegen verwijden zich, de adem-
haling versnelt en de spieren krijgen 
meer zuurstof en spannen zich aan. 

Verder stimuleren vrijwel alle drugs 
direct of indirect de afscheiding van de 
neurotransmitter dopamine. Dopamine 
prikkelt het beloningscentrum, waardoor 
een gevoel van genot en euforie ontstaat: 
een gevoel dat om herhaling vraagt en 
kans op verslaving vergroot. 

De stof mdma is op zich niet verslavend. 
De meest jongeren stoppen na enkele 
jaren met recreatief gebruik zonder pro-
blemen omdat het niet meer bij hun 
levensstijl past. Wel bestaat het gevaar van 

met PMMA (para-methoxy-methamfeta-
mine) vervuilde xtc-pillen en overdose-
ring, omdat het gehalte mdma in een xtc-
pil vrijwel altijd onbekend is. PMMA lijkt 
qua werking op mdma, alleen treden de 
psychologische effecten vertraagd op en 
zijn ze milder. Omdat het effect uitblijft, 
hebben sommige gebruikers de neiging 
een extra pilletje nemen. Uren later kun-
nen dan ernstige lichamelijke effecten 
optreden zoals onregelmatige hartslag en 
een extreem verhoogde lichaamstempera-
tuur. Deze lichamelijke effecten zijn ster-
ker dan bij mdma, waarbij ook al overver-
hitting op de loer ligt omdat serotonine 
betrokken is bij de temperatuurregulatie. 
Dit is het meest voorkomende en levens-
bedreigende risico van xtc-gebruik. 

hersenBeschAdiging

Bij langdurig en regelmatig gebruik 
van xtc kan de neerslachtigheid aan-

houden en tot een depressie leiden. Ook 
is inmiddels duidelijk dat xtc-gebruik 
leidt tot hersenbeschadiging en geheu-

genverlies: de uitlopers (axonen) van de 
serotoninezenuwcellen raken beschadigd 
en werken niet meer. Hoe dit precies ver-
loopt, is nog niet duidelijk: of de afbraak-
producten van mdma zijn schadelijk voor 
de uitlopers, of andere neurotransmit-
ters, met name dopamine, kunnen door 
afwezigheid van serotonine in de herop-
name-eiwitten terechtkomen en schade 
veroorzaken. Langgebruikers kampen 
ook met een blijvende verstoorde waarne-
ming (oogruis, nabeelden) of hebben last 
van het ‘depersonalisatiesyndroom’, waar-
bij ze zich losgekoppeld van de wereld 
voelen. 

De combinatie van mdma met bepaalde 
medicijnen kan het risico sterk vergroten. 
Gevaarlijk is de combinatie met mono-
amine-oxidase-remmers, antidepressiva 
die angst- en onrustgevoelens verminde-
ren. Deze medicijnen remmen de afbraak 
van serotonine, noradrenaline en dopami-
ne. Dit in combinatie met de verhoogde 
afgifte en verminderde heropname door 
xtc kan zeer gevaarlijk zijn. |

Direct na het innemen begint de lever de drugs af te breken. De stoffen en hun afbraakproducten blijven nog lang 

zichtbaar in het bloed of urine en zijn een goede indicatie of iemand heeft gebruikt. in haar is drugsgebruik het 

langst aantoonbaar: meer dan 90 dagen. maar meestal kijken artsen naar de urine, waar drugs iets langer zijn terug 

te vinden dan in bloed. xtc en speed zijn meestal drie dagen na gebruik niet meer aantoonbaar, afhankelijk van de 

mate van gebruik en het metabolisme van de gebruiker. ketamine is tot 48 uur na inname nog aantoonbaar in urine, 

4-fluoramfetamine twee tot vier dagen. Alleen ghB wordt razendsnel afgebroken en is na acht uur niet meer in bloed 

en na twaalf uur niet meer in de urine aan te tonen.  |
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bloEd, urinE En harEn

na decennia is voor weer onderzoek gedaan 
naar het effect van lysergeenzuurdiethyl-

amide, lsd, op het menselijk brein. Britse en 
nederlandse onderzoekers hebben met her-
senscanners de activiteit in de hersenen van 
een twintigtal proefpersonen gevolgd terwijl 
ze 75 µm lsd óf een placebo gebruikten. in een 
trippend brein zagen ze dat er tussen hersenge-
bieden die normaal niet met elkaar communi-
ceren, contact ontstond. Dit leidt tot ‘geluiden 
zien’ en ‘kleuren horen’, ofwel hallucinaties. 
tussen synchroon werkende hersengebieden 
nam de samenhang van de activiteit juist af, 
de proefpersonen ervoeren op dat moment dat 
de grens tussen henzelf en de omgeving weg-
viel. Als bekend is wat lsd precies in het brein 
doet, kan het misschien ook gericht toegepast 
worden, bijvoorbeeld voor het verlichten van de 
doodsangst bij terminaal zieke mensen. |

triPPEnd brEin
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voor op sChool
 1. Waardoor lijken productie en bestrijding van drugs op een 

kat-en-muisspel?
 2. Wat is een voorloperstof?
 3. Wat is een schadelijk neveneffect van drugsfabricage?
 4. Wat wordt bedoeld met een condensatie(reactie)?
 5. Geef de halfreacties voor de reductie van jood (I2) en de 

oxidatie van fosfor (P) (Naar P3+ , als in PH3).
 6. Geef de formele lading van P en van H in PH3.
 7. Blazen van zoutzuurgas door een organische oplossing met 

methamphetamine zorgt voor een neerslag. Waardoor lost 
het HCl-zout niet meer op?

 8. Hoe kun je met een chiraal zuiver zuur een racemische 
mengsel (van een basische verbinding) scheiden? Gebruik 
zoekterm diastereomeren.

 9. Geef de verzepingsreactie van gamma-butyrolacton (ring-
vormige ester) naar GABA.

 10. Wat is de oorzaak van de kleurverandering bij de 
Marquistest van aromatische drugs?

 11. Wat zijn neurotransmitters?
 12. Op welke manieren beïnvloeden drugs zenuwgeleiding?
 13. Wat is het depersonalisatiesyndroom?
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