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Als hoofdredacteur van Margriet wil ik dat

alles bespreekbaar is. Dat moeilijke of

gevoelige onderwerpen aandacht krijgen.

Zotder dat we daar een medng op plakken

(dat is eigenlijk z6 s56i). Liever wil ik:

discussie, nadenken, onderzoeken,

bespreken, vragen stellen. Maatschappelijke

of persoonlijke taboes? Graag geven we er in
Margriet ruimte aan. Aan al1es waar je over

wilt nadenken of waarin je je wilt verdiepen.

Of: waar je misschien al een mening over

had, maar waar je nog vddl meer over wiit
horen. Want een mening kan gelukkig altijd

weer veranderen.

"Mensen die wiet als medicijn gaan

gebruiken worden vaak als verslaafden of

losers bestempeld," zegt Iosd Kuijpens (ss)

op pag. 92. "Maar ik heb er mijn leven

mee terug. " Ze kan na jarenlange chronische

vermoeidheid en pijn voor het eerst zonder

pijnstillers. Dankzij de cannabisolie.

Weer wat geleerd! Dat cannabis als

'medicijn' steeds populairder wordt. En ook

waarom. Wdt een belangrijke ontdekking.

En ook dat niets is wat het liikt, zeker niet

als er een taboe op rust.
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Minder misselijk door een
kop wietthee. Nouwelijks
pijn meer donkzij een poor
dru ppels connobisolie.
Het gebruik von connobis
ols 'medicijn' wordt steeds
populoirder. Sinds 2OO3
kon dot ook op dokters-
recept.
Teksl: Morle von Sonlen.



WAT IS HET
VERSC}.IIL TUSSEN
MEDIEINAKE CANNABIS EN
.CE\{/ONE'WIET?

Medicinale cannabis - en de oiie die

ervan wordt gemaakt - is alleen op

recept verkrijgbaar bij de apotheek.
Het middel is dan gegarandeerd

zuiver. Dat wil zeggen dat er geen

pesticiden, zware metalen of schim-
mels in zitten. Bij een product van
de coffeeshop of wietolie van de

drogist weet je dat nooit zeker, zelfs

als er bijvoorbeeld op staat dat het
biologisch is. Niemand controleert
dat namelijk. Verder is de samen-
stelling van medicinaie cannabis

altijd gelijk. le kunt er dus op

vertrouwen dat je daarmee, elke

keer als je het gebruikt, dezelfde

hoeveelheid actieve stoffen binnen-
krijgt. Dat maakt het medicinale
effect beter voorspelbaar.

HOE GEBRUIK JE HHT?
Roken is de bekendste manier, maar
zeker niet de beste. Dat kan iongbe-
schadigingen geven en keel-, neus

en longontsteking veroor zaken.
Er zljn genoeg aiternatieven. Je kunt
cannabis bijvoorbeeld eten (in
koekjes of cake) of drinken (in de
vorm van thee). Een andere moge-
Iijkheid is het inhaleren met een

verdamper. Misschien wel het
populairst is het gebruik van canna-
bisolie, die je in je mond druppelt.

BIJ WETKE AANDOENINCEN
KUN JE HET GEBRUIKEN?
Voor zover bekend kan het middel
geen ziekten genezen, maar wel
klachten van bepaalde aandoeningen
(en bijwerkingen van andere medicij-
nen) verminderen. Er is voldoende
wetenschappelijk bewijs dat cannabis
(ook bekend als wiet of marihuana)
werkt tegen: pijn, spierkrampen en

spiertrekkingen bij Multiple Sclerose
(uS) en ruggenmergschade; misse-
lijkheid, verminderde eetlust, verma-
gering en verzwakking bij kanker en

aids; misselijkheid als gevolg van
medicatie of bestraling bij kanker,
hepatitis C of aids; chronische pijn
(voorai zenuwpijn, fantoompijn,
aangezichtspijn of chronische pijn na
gordelroos); het syndroom van Gilles

de la Tourette en de oogziekte glau-
coom, waarbij andere behandelingen
niet helpen. Daarnaast zijn er steeds
meer aanwijzingen dat cannabis een
positief effect heeft bij onder andere

de darmziekten colitis ulcerosa en de

ziekte van Crohn, epilepsie, jeuk,
migraine, reuma, ADHD en hersen-
trauma. Maar de werking hierbij is

minder hard bewezen.

CEZONDHfID

HOE KOMEN
APOTHEKEII ERAAN?
Zij kopen gedroogde cannabisbloe-
men in bij het Bureau voor Medicinaie
Cannabis (BMC), onderdeel van het
Ministerie van VWS. Dit bureau is

verantwoordeiijk voor de gecontro -
leerde productie. Er zijnvijf
vari€teiten verkrij gbaar (Bedrocan,

Bedrobinol, Bediol , Bedica en

Bedrolite). elk met een eigen

samenstelling en sterkte. Van de

bloemen kun je thee zetten (1 gram
is voldoende voor 1 liter) ofje kunt
ze verwarmen en de damp inhaleren.
Daar heb je dan wel een speciale

vernevelaar of verdampingsapparaat
voor nodig. Tot op heden is er maar
66n zo' n apparaat medisch goed-
gekeurd, de VoLc ano Me dic.

HOE \{/EET JE WELKE
VAR'ANT (nnOCeUrX) VOOn
JOU GESCHIKT IS?
Dat hangt van je klachten af en kun je

het beste in overleg met je (huis)arts

bepalen. Meestal is het een kwestie
van proberen welke soort bij jou het
beste resultaat geeft. Welke variant je
ook kiest, het is sowieso belangrijk
om de doseringlangzaam op te bou-
wen. Gebruik een product tenminste
twee weken om echt te kunnen
beoordelen wat het met je doet.

VALT CANNABISOTIE
OOK ONDER MEDICINAI-E
CANNAE!S?
De cannabisolie (ook wel wietolie of
CBD-olie) die je zonder recept bij de

drogist of op internel koopt niet.
Daar zit namelijk geen duidelijke
kwaliteitscontrole op. Uit recent
onderzoek blijkt dat de samenstelling
ervan erg kan vari€ren. Je weet dus

feiteiijk niet zeker wat je koopt of
wat het doet. Sommige apotheken
maken zelf cannabisolie. Daarvan is

de samenstelling en kwaliteit wdl
gegarandeerd. Desgewenst kan je

eigen apotheek de medicinale olie
bij een collega bestellen. >

Cffirs
Vorig jaor verstrekten qrlsen 5O.OOO keer
een recepl voor medicinole connobis. Vooral
connEbisolie op recepl is qqn een opmors
bezig. Noar schotting gebruiken nu lussen de

8.OOO en l3.OOO Nederlqnders medicinqle
wiet. Hoeveel mensen buiten de opotheek om

connobis of CBD-olie voor medisch gebruik
kopen, is niel bekend.
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'Do nkzij de connobis
heb ik mijn leven terug'
Jos6 Kuijpens (55) treetl o! ruim vijltien joor t-" to-p"n rn"t
chronische vermoeidheid en pijn. No een jorenlonge
porocemololversloving kon ze nu zonder pijnstillers. Donkzil
de connobisolie.
"Mensen die wiet als medicijn gebruiken worden vaak als verslaaf-
den en losers bestempeld. Gehee[ onterecht. Kijk naar mij. lk ben

een doodnorma[e vrouw: echtgenote, moeden en voor"malig mede-
werkster in de kindenopvang. Aan de buitenkant zie je er niets van
dat ik cannabis gebr uik; ik ben nooit high. Maar het zorgt en wel
voor dat ik nog een beelje normaal kan functioneren. ln 2002
kreeg ik last van allentei vage klachten: slecht slapen, ennstige

spierkrampen, nergens energie voor.. Chr-onisch ver-moeidheids-
syndroom (CVS), tuidde de diagnose. Daar is geen behandeling
voor. 'Waarom probeen je geen cannabis?' opperde de huisants. lk

was inmiddeLs zo wanhopig, dat ik overat voor openstond. Maar"

van het noken van joints werd ik voorai suf, dus stopte ik daar weer
mee. lk modderde door - op een gegeven moment slikte ik weL

vijftien panacetamot op een dag - tot ik in 2013 op internet op

CBD-olie stuitte. De druppels onder mijn tong hadden direct effect;
de pijn was beter te verdragen, en ik had meen energie. Dankzij de
cannabis heb ik miln leven ter-ug. Afgezien van een bloedverdun,
ner, slik ik hetemaal geen medicijnen meer. En hoeweI ik altijd pijn

heb en houd, maak ik ween contact met anderen, doe ik weer mee.
l k zou niet meer zonder kunnen."

KAhJ MEDICIf{ALE
CANNABIS BIJWERKINCTN
CEVEhI?
Als je grote hoeveelheden gebruikt,
kun je bijvoorbeeld last krijgen van
invloed op je stemming, slaappro-
blemen of hartkloppingen. Maar
omdat een lage dosering meestal
voldoende is, komen dit soort bij-
werkingen in de praktijk relatief
weinig voor. Om dezelfde reden
raken pati€nten die medicinale can-
nabis gebruiken zelden verslaafd.
Belangrijk om te weten: cannabino-
iden kunnen tijdelijk een sterk effect
hebben op de hartslag en de bloed-
druk. Patienten met een historie van
hart- en vaatziekten, of die hartme-
dicijnen nemen, moeten zich bij het
gebruik van cannabis daarom goed
laten begeleiden door een arts.

\trORB.'E ER
OCIK HICH VAN?
Dat hangt val de samenstelling af.

In cannabis zitten verschillende
werkzame stofjes, zoals tetrahydro -
cannabinol (THC, waar je high van
wordt) en cannabidioi (CBD). Van
varianten van met relatief weinig
THC word je niet high, bij varianten

I::-."r 
rHC kan dat wel gebeu-

WCIRDT HE?
MIDDSL VERCOED?
Voorheen vergoedden sommige
zor gv er zekeraars het gebruik (deels)

vanuit de basis- of aanvuilende
verzekering, maar sinds afgelopen
jaar zljn ze daar bijna allemaal mee
gestopt. Verzekeraars willen eerst
meer bewijs zien dat het echt werkt.
De kosten kunnen flink oplopen.
Voor een potje met vijf gram medici
nale cannabis van de apotheek
betaalje tussen de € 45 en € 50. Dat
is altijd nog goedkoper dan in de
gemiddelde coffeeshop.

Cannabisolie op recept kost € 42,50
voor een flesje van 1O milliliter.

\gAT ALS JE DOKTER JH
CEEN REEEPT WIt 6HVSN?
Dat is lastig. Veel artsen hebben
moeite met het voorschrijven van
cannabis, omdat het nog geen
geregistreerd medicijn is. Van goed-
gekeurde, geteste medicatie weten
dokters wat ze kunnen verwachten,
en wat de voor- en nadeien zijn.
Hoewel er steeds meer bekend wordt
over de werking van cannabis, is nog
niet alles wetenschappelijk bewezen.
Werkt je eigen dokter niet mee,
dan kunje bij een ander een second
opinion vragen.

Connobis kon
geen ziekten
genezen, moor
wel klochten
von bepoolde
oondoeningen
verminderen
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Pus onYoorsluolie
ntet e:enlilew'tje
De Esnnqbisolie vqn de drogisi of inlernel is oonzienlijk goedkoper -
gemiddeld tussen de € 15 en € 20 - don die von de opotheek. Moor
dsorvqn weet je nooil zeker wql erin zit. Csnnobisonderzoeker Arno
Hozekomp onderzocht 47 verschillende flesies CBD-olie von de drogist
Bij rr.rim de helft bleek er iets onders in te zilten dcn op het etiket stond'
ln zeven {lesjes zqlen helernool geen werkzqme sioffen. Hei wos feitelii

slqolie met een kleurtje. Uil qndere studies blijkf dot de olie soms ook is

veronlreinigd, bijvoorbeeld met bestrijdings-middelen. Ook dot siaoi
uiterocrd niet op hei etiket. 'Bool hel niet, don schoodt hei niet'goof
dus niet oltijd op. Loot je doorom goed voorlichlen voordot je connobis*

olie zonder recepl oonschqft. Het consumentenprogrommq Radsr
besteedde in oktober vorig jaor qandqcht oon hef onderwerp' Je kunt
de uilzending terugkijken op radar.avrofros,nl.

e Op de website von het Bureou
Medicinole Connobis von het
Ministerie von VWS kun je een

brochure downlooden over de

gezondheidseffecten von
connobis: connobisbureou.nl/
medicinole-connobis/
poti6nten informotie.

o Het \,Vetenschoppelijk
Informotiecentrum Connobis
geeft heldere informotie over
hoe connobis werkt, en welke
keuzes je moet moken bij het

gebruik ervon.
wic-connobis.org

e Stichting Potienten Croep
Medicinole Connobis
Cebruikers (PCMCC) is een

belongenvereniging voor en

door poti6nten die medicinole
conno bis (wil len) gebruiken.

Op pgmcg.nl is veel informotie
te vinden over toepossing en
gebruik bij verschillende ziek-
tebeelden. :
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'lk heb er zes joor bU mUn
huisorts om moeten zeuren'
Vijf ioor geleden wqs Moriqn Hutten (S4 nog ofgekeurd. Medicinole
cqnnobis heeft hqqr leven verqnderd; ze is nu volledig orbeidsgeschikt,

en kqn biino olles weer.
"Als kind had ik at veel last van astmatische bronchitis. Laten ging dat oven in

C0PD. Gemiddeld zat ik vier keer" per" jaar" aan de antibiotica. En dan nog belandde

ik regetmatig in het ziekenhuis. Na mijn veertigste kwamen er andere klachten bij:

fibr"omyatgie, artrose, botontkalking en chnonische pijn. lk kreeg altertei medicii-

nen, waaronden veel zwane pijnstitters. Maar ik wend er missetijk en duizelig van,

en ze gaven maag- en darmklachten, en probtemen met mijn lever en nienen.

Genoeg is genoeg, dacht ik vijl jaar geleden. ln overLeg met mijn huisants en miln

specialist ben ik toen met afie reguliere mediciinen gestopt. Sindsdien gebnuik ik

alleen nog medicinate cannabis in venschitlende vormen, zoats tinctuur, zali en

via verdamping. Ik heb me nog nooit zo goed gevoetd. Om hier" te komen, heb ik

wel een lange weg moeten bewandelen. Zo heb ik zes iaar bij miin huisarts moe-

ten zeuren voordat hij me medicinale cannabis witde voorschr"ijven. Er is nog zo-

veel onwetendheid over, o6k onder artsen. Vandaar" dat Senge de Bruiin en ik

driednhatf jaar geteden de Slichting Poti€nten Groep Medicrnale Cannabis Gebruikers

hebben opgericht. 0p onze website geven w'e veel - wetenschappetiik onder-

bouwde - informatie. Vender overleggen we veel met de ovenheid en medici om

de kennis en acceptatie te vergroten. Na ziin iarenlange verzet bett mijn huisarts

mij nu om advies te vragenl Maar we zijn en nog lang niet. Zo vergoeden zorgven-

zekeraars medicinale cannabis tegenwoordig biina nooit meer, zelis niet uit de

aanvullende venzekering. Daar kan ik me echt boos om maken. We hebben dus

nog een boel wenk te verzetten."
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