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10 VRAGEN AAN

Als ie altiid chronische piin
hebt bf c or{tinu mis s e}ii kb"ent
en niets helpt, dan is hbttoch
mooi dat CBD-olie de ruwe
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ln steden struikelje over de coffeeshops en CBD-olie met vrolijke
wietbloo9ies op. de fles Stoo! gewoon in de schoppen bU de drogist.
Moor toch wordt over wiet ols-medicijn locherig bf moeiiijk gedoln.
Arno Hozekomp doet oljoren ondeizoek nooi de toepdss'rIrg von
medicinole connobis en hoopt voorol iedereen de ogen te krJnnen

openen voor de mogelijkheden 6n de risico's. )
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10 VRAGEN AAN

Gl$tXw nwft9
. CBD stqqt voor connobi-

dlol. Deze stof komt voor in

de connobisplont en is een
von de stoflen met een be-
wezen medicinole werking.

Je kunt er niet high von
worden. CBD is de werk-

zome stof in CBD-olie.

"Dat heb ik aan Els Borst, voormalig minister

van Volksgezondheid, te danken. Haar man had

kanker en hoorde over het gebruikvan cannabis

om onder meer misselijkheid bij chemotherapie

te verminderen. Niemand wist hoe het werkte.

Els Borst besloot dat er wetenschappelijk onder-

zoek moest komen. Ik was op de juiste plek, op

het juiste moment. Laboratoria die onderzoek

doen naar de medische toepassing van Senees-

krachtige planten zgrl zeldzaamin Nederland.

Maar de Universiteit Leiden heeft er nog een en

ikwas op zoek naar promotieonderzoek naar

planten met maatschappelijk relevantie. Toen

gesproken werd over onderzoek naar medicinale

cannabis, dacht de professor meteen aan mij."

tersrecept krijgen, maar niet elke arts in Neder-

land wil het voorschrijven, omdat ze denken dat

je er high van wordt of er verslaafd aan raakt. Nu

word je vanwiet ookhigh en is het gebruik ervan

ook mogelijk verslavend, maar dat is bij morfine

ook het geval en dat schrUven artsen wel voor

als pijnstiller. In CBD-olie zit helemaal geen THC

en toch denken sommige artsen dat je ookdaar

high van kunt worden. Door die vooroordelen

moeten mensen die chronisch ziek zijn en weinig

energie hebben, vaakooknog in discussie met

hun arts. Ats je al een recept krijgt, zijn de kosten

van medicinale wiet of medicinale CBD-olie voor

eigen rekening en dat kan oplopen tot honderden

euro's per maand. Veel mensen hebben daar geen

zin in en gaan liever naar de coffeeshop of halen

CBD-olie bij de drogist."
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. THC (delto-9-tetrohydro-
connobinol) heeft ook een

bewezen medische werking,
moor hier kun je wel high

von worden. THC zit noost
CBD in (medicinole) wiet/

connobis en wietolie.

. Beide stoffen lijken erg

op lichoomseigen stoffen
die von invloed zijn oP ons

cognitief functioneren,
immuunsYsteem en

motorische controle.

Dr. Arno HozekomP
promoveerde oon de Universi-
teit Leiden op onderzoek noor

connobis voor onze gezondheid'
Hij werkte voor het bedr'tjf dot
medicinole wiet kweekte voor
de overheid en is tegenwoor-

dig odviseur voor bedr'rjven en

overheden op het gebied von
medicinole connobis.

"Wat wetenschappelijk als een paal boven

water staat, is dat slapeloosheid, misselijkheid,

overgeven, chronische pijn, gebrek aan eetlust,

angst en onrust sterk kunnen verminderen door

cannabisgebruik. Vooral voor mensen die chro-

nisch ziek zijn en bij wie geen enkele therapie

of medicatie aanslaat, kan wiet de kwaliteit van

leven sterk verbeteren. Het Seneest niet, maar

vermindert syrnptomen. Als je altijd chronische

pijn hebt of continu misselijk bent en niets helpt,

dan is het mooi dat medicinale wiet de ruwe

randjes eraf haalt. Vergis je niet, het gaat hier om

tienduizenden Nederlanders met kanker, MS,

epilepsie, chronische pijn, parkinson. Zij krijgen

ook niet zomaar een recept voor medicinale can-

nabis, dat gebeurt pas als ze alle behandelingen

en medicijnen zonder succes hebben geprobeerd

en er geen vooruitzicht bestaat op beterschap."

"Nee, er wordt nog steeds lacherig over gedaan en

die CBD-olien bd de drogist met wietblaadjes op

de verpakking houden dat stigma van cannabis

als drug in stand. Pati€nten zdn daarvan de dupe.

Medicinale wiet kun je namelijk alleen op dok-

"Allereerst is er wijwel geen goede controle op de

kwaliteit. Daardoor kan de concentratie werkzame

stoffen in wiet uit de coffeeshop of CBD-olie van de

drogist sterkverschillen. Daarom laat de overheid

medicinale cannabis produceren bij een specifieke

teler, die gestekte plantjes binnen op glaswol

kweekt onder steeds dezelfde klimatologische

omstandigheden. Zo kunje garanderen dat in elke

plant dezelfde hoeveelheid werkzame stof zit en

dat de cannabis wij is van schimmels, pesticiden en

andere ongezonde stoffen. Dat wordt ook gecon-

troleerd door een onafhankelijk laboratorium."

"Als je medicinale cannabis of medicinale

CBD-olie gebruikt, heeft de apotheker zicht op

je medicijngebruik en op eventuele interacties

met andere geneesmiddelen. Het gebruikvan

CBD-olie is soms een heilig geloof. Ik ken mensen

met kanker die liters CBD-olie gebruiken en afzien

van chemo enverdere behandeling en uiteindelijk

overlijden. Had dat anders kunnen lopen als er be-

tere informatie beschikbaar was Seweest? Ik ben

geen voorstander van op die manier zelfdokteren.

CBD kan een sterke werking hebben en is nu een-

maal geen vitamine C. Overigens ben ik ook niet

t6gen CBD-olie als zelfzorgmiddel, als de kwaliteit

goed is en mensen het niet te pas en te onpas



slikken. Je moet een weloverwogen beslissing ma-

ken en daarvoor heb je betrouwbare informatie
nodig. Ik hoop dat mijn onderzoek bijdraagt aan

verantwoord gebruikvan de medicinale stoffen

uit cannabis."

"Dat succes komt vooral doordatje op stoffen uit
cannabis geen patent kunt aanwagen en er dus
goedkoop CBD-olie gemaakt kan worden. Het
wordtverkocht als Haarlemmerolie, goed tegen

bijna alles. Ikwii niet de hippe cannabisdeskundi-

ge uithangen, want'baat het niet, dan schaadt het
niet'gaat hier niet op. We weten dat in cannabis

stoffen zitten zoals THC en CBD, die kunnen aan-
grijpen op receptoren in de hersenen en het im-
muunsysteem. Daardoor doen ze ook echt iets! Er

zitten echter altijd twee kanten aan de medaille.
Als stoffen zo'n krachtige werking hebben, kun-
nen ze ookbijwerkingen en interacties hebben

en vooralje ernstig ziek bent. Voor planten is dat
niet anders dan voor medicijnen van de farma-
ceutische industrie. Wat dat betreft ben ik toch
een spelbreker: bij medicijnen is'natuurlijk' geen

slmoniem voor'onschuldig'."

verdampt toch? Ja, maar er blijft wel oplosmiddel
achter datje binnenkrijgt. Niet echt gezond."

"Er zijn rwee cannabisstoffen die een duidelijk
bewezen effect hebben opje gezondheid: CBD

en THC. Maar er zitten wel honderden stoffen

in cannabis. Wat die doen en hoe ze interacties
aangaan blijft onduidelijk. Dat is het probleem.

We doen nu wereldwijd meer dan vijftien jaar on-

derzoek naar cannabis en volgens verschillende
gezondheidsorganisaties, waaronder het Neder-

landse Huisartsen Genootschap en de Canadian

Medical Association, is er in die tijd nauwelijks

klinisch bewijs bijgekomen voor de werkzaam-

heid van cannabis. We weten bijvoorbeeld dat
medicinale wiet gunstig kan zijn bij onbehandel-
bare kinderepilepsie. Een kleinschalig onderzoek
laat zien dat CBD-olie bij de helft van de mensen

met epilepsie wat doet, maar bij de andere helft
wijwel niets. Komt dat doordat er verschillende
vormen van epilepsie bestaan en de werkzame

stof ingrijpt op een specifiek deel van het brein?
Is er iets anders aan de hand? Het zou fantastisch
zijn als artsen dit meer zouden onderzoeken."

len gevonden wordt. Zo zouden

artsen ook met medicinale

cannabis moeten omgaan. Dat

gebeurt nu te weinig. Dat komt

mede doordat de uitkomstenvan
wetenschappelijk laboratorium-

onderzoek vaak zwaarder wegen

dan de ervaringen van pati€nten,

terwijl beide even waardevol

zijn. Niet alle antwoorden komen

uit een laboratorium. "

"Ja! Als een Amazone-stam op

blaadjes kauwt tegen de pijn,

zijn onderzoekers geinteresseerd

en willen ze weten welke plant

het is en hoe dat werk. Maar
zodra drugs in beeld komen die

pijn kunnen verlichten, sluiten
alle \ffetenschappelijke deuren'.

We vergeten dat opium eeuwen

gerookt werd a1s drug en nu een

van de krachtigste pijnstillers

is die we kennen: morfine. De

grootste, moeilil'kste ziektes van

onze tdd zijn hersenaandoenin-

gen: dementie, gedragsstoornis-

sen, psychische aandoeningen

zoals depressie ofPTSS. Juist

drugs zoals cannabis, MDMA of
paddo's, grijpen in op het functi
oneren van onze hersenen. Toch

worden deze'stoute stoffen' nau-

welijks onderzocht. Een gemiste

kans voor de wetenschap en de

patient." O

"Roken heeft tegenwoordig vaak niet meer de

voorkeur, omdat het ongezonder is. Een slimme
manier om wiet te gebruiken is met verdampers.

Daarbij adem je, zonderverbranding, de werkza-
me stoffen in. Er zijn echter een hoop niet-geteste

verdampers op de markt. Van die apparaten we-

ten we niet of ze goed werken en welke stoffen er

wijkomen bij verhitting. Er is slechts 66n verdam"
per in Nederland medisch goedgekeurd. Verder
zijn er cannabispillen en kun je wietthee maken.

Ook kunje spacecake of -koekjes bakken of
wietoliedruppels nemen. Wil je niet high worden?
Dan bl{ft CBD-olie over. Online vind je filmpjes

over hoe je dat zelf kunt maken. Moeilijk is het

niet, maar de meeste mensen zijn geen schei-

kundigen en daardoor zijn fouten zo gemaakt.

Hygi€ne is een punt, nauwkeurigheid ook en je
moet weten wat je doet. Soms gebruiken mensen

wasbenzine voor extractie, dat is goedkoop en het

"Ik hoop dat patiEnten die aangewezen zijn op

medicinale cannabis minder hoeven te strijden,
zeker als andere medicijnen niet helpen. Het zou

mooi zijn als het geen laatste redmiddel was, maar

eerder ingezet wordt in het ziekteproces. Mensen

grappen nog steeds dat ze na een paar biertjes ook
geen pijn meervoelen. Wiet Srijpt op neurologisch

niveau in en heeft een aantoonbare invloed opje
afweersysteem. Cannabis zit daarmee in een soort
niemandsland. Het is nog geen erkend medicljn,
maar ook geen'onschuldig'kruid. Het huidige me-

dische systeem weet zich er daardoor geen raad

mee. En omdat cannabis net als echte medicijnen

bijwerkingen en interacties kan hebben, staan art-

sen afwachtend tegenover het voorschrijven van

cannabis. Normaai wordt per persoon gekeken

of de voordelen van medicatie opwegen tegen de

nadelen. Van alles wordt voorgeschreven in de

hoop dat de juiste combinatie van geneesmidde-

'Niet alle
antwoorden
komen uit een
laboratorium'
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