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Hallucinerende paddo’s worden verboden, zowel droge als verse. Omdat, claimt minister Ab Klink van
Volksgezondheid deze week in een brief aan de Tweede Kamer, ‘het gebruik van paddo’s tot risicovol
gedrag kan leiden’.
Risicovol gedrag? Net als roken? Meeroken en roken is slecht voor de (volks)gezondheid. Honderden
studies zijn er ter onderbouwing, geen wetenschapper die twijfelt. Toch laat de invoering van een
caférookverbod op zich wachten, het caféwezen traineert. Bij het paddoverbod – per direct – treedt de
minister daadkrachtiger op.
Maar ook verrassender. Klink zegt zijn besluit te baseren op feiten uit een rapport dat op zijn verzoek
is gemaakt. Daarin raden deskundigen echter een verbod af. Vanwege het geringe gezondheidsrisico.
Het rapport is gemaakt door zijn eigen CAM, speciaal geëquipeerd voor adviezen over nieuwe drugs.
Toxicologen, juristen en verslavingsdeskundigen zitten erin. Op veertien risicoaspecten hielden ze
paddogebruik tegen het licht, variërend van het korte- en lange-termijn-risico voor de gebruiker, de
kans op verslaving en het gevaar voor de openbare orde. Ze gebruikten een vijfpuntsschaal, van geen
risico (1) tot zeer groot risico (5). Paddogebruik scoort op alle veertien een 1, hooguit een 2. Sterker,
het coördinatiepunt CAM meent dat het risico nu wat kleiner is dan zeven jaar geleden. In 2000
maakte het CAM ook een paddo-analyse. ‘Geen risico’, was het oordeel toen al.
Ach, vindt het CAM, na enkele tot tien paddogrammen raak je weliswaar wat bedwelmd, wordt de
stemming wat versterkt, ontstaat er soms wat angst maar zes uur na gebruik is al dit gedoe
verdwenen.
Honderdduizenden paddobakjes gaan er in Amsterdam jaarlijks door heen. Toch worden maar een tot
twee gebruikers per jaar – buitenlandse toeristen – met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Voorlichting kan helpen, adviseren ze.
En die negen (vermeende) paddo-incidenten dan – één dode, de rest ziekenhuisopnamen – breed
uitgemeten in de media? Bij drie was geen paddo in beeld. Bij alle andere incidenten waren het niet
alleen paddo’s, maar ook veel alcohol, xtc, cocaïne en lsd. En het Franse meisje dat zelfmoord
pleegde, was suïcidaal.
Het CAM, zegt een woordvoerder, is ‘verrast’ dat de minister anders heeft besloten. Maar zo gaat dat.
Zes adviezen brachten de experts de afgelopen jaren uit over middelen als het amfetamineachtige
XTC en over de partydrug GHB. Allemaal overgenomen. De woordvoerder: ‘De minister heeft nu op
basis van dezelfde feiten een andere afweging gemaakt.’
Is de manier waarop politici met feiten omgaan niet frustrerend? Een van de toxicologen (op vakantie
in Thailand). ‘De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister.’
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