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Het experiment en 
de gebruiker
Werkt ketamine echt tegen een 
depressie? In het UMCG in Gro-
ningen proberen depressieve 
proefpersonen het uit.  
“In Amerika zijn er al ketamine-
klinieken”, aldus de betrokken 
arts-onderzoekers. “Door ketami-
ne sta ik positiever in het leven”, 
zegt een gebruiker. “Ik zou het 
graag regelmatiger gebruiken.”
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Snuiven slikken 
spuiten pluggen 

Zelfs een olifant krijg je knock-
out met ketamine, maar dan heb 
je wel vijf gram nodig. Bij mensen 
gaat het iets gemakkelijker. Er zijn 
verschillende manieren om het te 
gebruiken. Lees hier alles over de 
gebruiksmethoden.

4  
Ketamine op de 
Spoedeisende Hulp
 
Arts Darragh O’Carroll brengt  
zijn patiënten regelmatig in een  
K-hole. Ook peuters, want die zit-
ten niet stil. Voor gewonde solda-
ten is het de perfecte verdoving. 
En het verlicht depressies. Als hij 
ooit op een onbewoond eiland  
belandt, dan weet hij het wel.  
“Dan is dit het medicijn dat ik 
meeneem.”
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Doe de K-check
“Heb je pijn in je blaas, zoek dan 
medische hulp.” Harm reduction-
activisten Mat Southwell en Amy 
Massey begonnen een geheime 
Facebookgroep voor ketamine-
gebruikers. Want ketamine is 
populair op Britse feestjes, maar 
weinig gebruikers kennen de  
medische risico’s. “Ze lopen te 
lang rond met ernstige klachten.” 

Cocaïne heeft misschien de meeste neusschotjes 
versleten in ons kikkerlandje. Ketamine draagt ook 
zijn steentje bij. Na de populaire drugs coke, xtc, 
speed en 4-FA wordt ketamine het meest gebruikt 
in Nederland. 
 In de party scene snuiven feestgangers een 
sfeerverhogend lijntje op de dansvloer. Hardcore 
psychonauten gebruiken het om tijdelijk afscheid te 
nemen van het lichaam en psychedelische reizen te 
maken door een andere wereld. En dan hebben we 
het nog niet eens over het gebruik door dieren-
artsen om cavia’s of paarden te verdoven, of het 
gebruik ervan in ziekenhuizen. 
 Op pagina 4 deelt de Amerikaanse arts Darragh 
O’Carroll zijn persoonlijke ervaringen. Hij geeft het 
in de Spoedeisende Hulp aan verongelukte mensen 
om ze te kunnen behandelen. Maar ook aan peuters 
die anders niet kunnen stilzitten. 
 Op pagina 16 lees je over een Nederlands onder-
zoek naar het gebruik van ketamine tegen depres-
sie. Een wondermiddel zou je zeggen!
 Helaas is het dat niet. Het middel kan tot 
ernstige afhankelijkheid leiden. In deze Mainline 

doet Arjan zijn verhaal. In drie dagen gebruikte hij 
twintig gram, vertelt hij op pagina 15. “Het duurde 
jaren voordat ik me stabieler voelde.”
 Veelvuldig gebruik leidt tevens tot serieuze 
blaasproblemen, wordt duidelijk in deze Mainline, 
waarbij verwijdering van de blaas soms de enige 
optie is. “Het is belangrijk dat gebruikers elkaar 
informeren,” zegt activist Mat Southwell op pagina 
18. Hij ontwikkelde zelfs een heuse K-check om 
mee te nemen naar de huisarts. 
 O’Carroll waarschuwt verder het shotten 
van keta zonder medisch toezicht: mensen die 
een allergie hebben, kunnen doodgaan aan 
plotselinge ademnood door het verkrampen van 
de stembanden. 
 Dus hoewel het op slagvelden en ziekenhuizen 
als veilig verdovingsmiddel wordt gezien, kan 
een ongelukje in huiskamers en op feestjes in 
een klein hoekje zitten. Een veelzijdig middel is 
het, dat is zeker.

Guido van Diepen  
Hoofdredacteur
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