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CBD EN THC
Connobidiol (CBD) en tetrohgdroco nnobinol (THC) zr.1n
twee stofjes uit connobis. Ze zijn
te vergel'rjken met twee soorten
sleutels. Op elke cel in het

Duizenden Nederlondse connoblsgebruikers hebben nog nooit
een joint gerookt. Ze nemen geen wiet om high te worden, moor
vonwege de geneeskrochtige werking. Wie z1n deze
gebruikers, wocr helpt connobis tegen en hoe kom je eroon?
TEKST LISA PETERS

Wiet alleenvoor langharige hippies op een
woonboot ofgetatoe€erde rockers in de
coffeeshop? Voor een nieuwe groep gebrui
kers is high worden hooguit een bijwerking. Cannabis, zoals de officidle naam
luidt van wiet, is tegenwoordig niet aileen
een drug, maarwordt ook gebruikt als geneesmiddel. Patidnten nemen het als medicijn tegen pijn, angst, siapeloosheid en
epileptische aanvallen. Ze druppelen driemaal daags een cannabisextract vermengd
met olie onder hun tong. Dat alles kin
zonder stoned te suffen op de bank.
Maar voorzichtigheid is geboden. Er zi.jn
grofweg twee soorten cannabisolie te onderscheiden. Van de eerste, wietolie, kan
de gebruiker bij een te grote hoeveelheid
stoned worden - net als bij een jointje. Een
veilig alternatief is CBD-olie, dat gemaakt
is van een cannabissoort waarin de roesstof THC ontbreek. Geen gebruiker die
daar highvanwordt.

Omstreden
Ilse Fiiipsen (32) hoorde niet van haar arts
over de genezende werking van wiet, maar
van een medepati€nt in de lvachtkamer
van het ziekenhuis. Sinds een paar maanden slik ze elke dag rvietolie tegen de zenuwpijn die ze opliep na een mishande-

ling. "Ik heb dozen met dokterspillen
weggewerkt en liep de deurvan de neuroioog plat, maar zweer nu bij de olie."
De hype rond medicinale cannabis begon
inAmerika, bij een groep ouders van kinderen met een heftige vorm van epilepsie
- het zogeheten Dravetsyndroom. Deze
aandoening kan tientallen epileptische
aanvailen per dag veroorzaken. De ouders

DE OLIE WERKT
GOED VOOR HET
IMMUUNSYSTEEM
E}T TEGEN
ONTSTEKINGEN
ontdeken dat een extract van cannabis
met een hoge concentratie cannabidiol
(CBD) een magische uitwerking had op

hun kinderen. Werden die kinderen dan
high? Nee, in CBD-olie ontbreek het highmakende sto!e THC. Gebruikers kunnen er
dus niet stoned van worden. De olie wordt
namelijk gemaakt van industri€le vezelhennep waarin geen THC zit. In NoordGroningen staanveldenvol met deze hen-

lichoom zitten slotjes, de zogeheten con no binoid -receptoren.
Als CBD of THC wordt ingenomen, verspreidt het zich door
het hele lichoom. Zodro het
longs een cel komt met een
slotje woor het in post, bindt
het zich eroon vost. Het opent
zo het slot en veroorzookt een
reoctie in de cel.
CBD verbindt zich voorol oon
receptoren in het immuunsysteem, die zich in bloedcellen
bevinden. Hetzou doorom ontstekingsremmend werken. THC
verbindt zich oon receptoren
von het centrool zenuwstelsel,
die voornomel'r1k in de hersenen
zitten. Doordoor zou het effectief zljn voor sloop en tegen prjn,
misselijkheid en epilepsie.

WAT IS UIAT?
CBD-olie Vr'1 verkrll'gboor, er
zit geen high-mokende THC in,
moor wel connobidiol. Het
wordt gemookt von industriele
hennepplonten en niet von wiei.
THC-olie = connobisolie =
wietolie Bevot wel het highmokende stofje THC. Vook zit
er ook connobidiol in. Niet
legool, olleen verkril'gboor op
recept of illegool. Het wordt
ook wel zelf gemookt.
Wiet Gedroogde verkruimelde
bloemtoppen von de hennepplont.
Hosj De hors von de hennepplont, gekneed tot blo(es.
Connqbis verzomelnoom von
wiet en hosj.
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JE KUNT STONED WORDEN

VAN EEN TE GROTE

HOEVEELHEID
OP REIS: FLYING HIGH
CBD-olie kon probleemloos
in de hondbogoge, zolong het
product een duidelijk etiket
heeft. De douone kon ervrogen
over stellen. Voor wietolie verkregen op doktersvoorschrift
kon een verkloring vqn het
Centrool Administrotiekontoor

worden opgevroogd.
Het volt nomelijk onder de
Opiumwet - door de THC kon
een reiziger oongehouden
(CAK)

worden voor drugssmokkel.
Voor wietolie die z6lf is
gemookL of op ondere wrjze is
verkregen en dus illegool is,
geldt dit heloos niet. Die kon
beter thuisgeloten worden.

INTERESSE?
Wie benieuwd is of het helpt.
doet er goed oon te beginnen
met CBD-olie en te k.r.jken welk
effect het heeft. B5 een drogisterij of een winkel ols De Tuinen
(tegenwoordig Hollond E
Borrett) is CBD-olie gewoon te
koop - het Is nomelljk legool.
Ook op internet zijn er vele
oonbieders von CBD-olie, moor
de kwoliteit von deze producten kon erg verschillen. Medicinole connobisdeskundige
Lisette Wijnkoop: 'Als CBD niet
voldoende werkt, is THC een
olternotief. De huisorts of
speciolist kon een recept voor
wietolie of medicinole connobis
geven. Lukt dit niet, don is de
olie te bestellen bij de Sociol
Club. Moor bouw de dosering
rustig op, dot is echt belongrijk
ledereen reoseert onders
op de olie", zegt W'1jnkoop.
(sociolclub.frl)
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textiel van te maken. De bladeren en
bloemtopjes van deze hennep zijn waardeloos voor de industrie, maar bevatten de
waardevolle stof CBD. Van dit 'afual'wordt
olie gemaakt, waarna het - geheel legaal over de toonbank gaat. Het is bij elke drogist verlcrijgbaar.
CBD-olie werk goed voor het immuunsysteem en tegen ontstekingen. Maar een
groeiende groep patiEnten - net a1s eerdergenoemde IIse -zweert bij het broertje van
CBD-olie: wietolie. Het verschil tussen de
twee? Wietolie wordt gemaalct van de cannabis die ook in coffeeshops wordt verkocht. Door de THC heeft het een sterk pijnstillend effect. Omdat wietolie onder de
Opiumwet valt, is het een stuk lastiger verkrijgbaar dan CBD-olie. De verkoop ervan is
illegaal, behalve op recept van een arts.
Maar dan moeten dokters wel van de wer-

kingweten.

Lootste redmiddel
Huisarts Jankees de Ridder schril'ft geregeld wietolie voor aan zijn patidnten, "lk
zal het niet snel uit mezelf voorschrijven.
De meesten pati€nten vragen erom uit
wanhoop, als laatste redmiddel, omdat ze
heel veel kiachten hebben en alles al hebben geprobeerd. Het is een krachtig medicijn waar veel mensen baat bij hebben",
zegt De Ridder. Alleen pati€nten met
chronische pijn of spasmen krijgenvan
hem een recept. Daarnaast geeft hij ook
vaak advies aan patidnten over wietolie
en CBD-olie.
Toch ziet hil' onder huisartsen nog veel
wantrouwen tegen medicinale cannabis.
Het maakt het legale gebruikvanwietolie
Iastig. Want als een patidnt al een dokters-

recept krijgt, kunnen de kosten oplopen tot
wel tweeduizend euro per jaar. Zorgverzekeraars vergoeden vaak niets.
f)aarom richtte Rinus Beintema de Social
Club op. Hij verspreidt zo'n zestig iiter wietoiie per maand tegen een kostendekkende
donatie - tien euro voor tien milliliter.
Tweednhalfjaar geleden vroeg een vriend

"DO KTERSPILLE}{

HIELPEN NIET
TEGEI{ ZEI{UWPIJN,
WIETOLIE WEL,,
aan Beintema of hij wietolie kon maken
voor zijn vader, die aan reumatische artritis
leed. Beintema, een 'lecreatief cannabisgebruiker' die af en toe een jointje rookte, was
sceptisch, maar stemde in en fabriceerde op
zijn Friese zolderkamer de olie. Binnen een
week halveerde de vader zijn pijnmedicatie.
Ookvoor reumapatidnt Bianca Verboom (4o)
is wietolie eenwondermiddel. "Ikwas er
huiverig voor, want ik wilde niet suf worden. Maar dat gebeurde niet. Ik heb veel
minder pijn, heb mijn ondergewicht weten
weg te werken, kan eindelijkweer slapen
en heb mijn reuma goed onder controle.
Ik druppel drie keer per dag de olie onder
mijn tong. Ik ben er nog nooit high van

geworden."
Niet voor alle gebruikers werkt medicinale
cannabis even goed. Zo schrijft een lid in
Beintema's Facebookgroep: "CBD-olie heeft
bij mij totaal verkeerd uitgepakt. Hoge
bloeddruk, hartritmestoornissen, diarree.
Ik moest er helaas mee stoppen."

WE.G ASPE,RGE,R
Schrijoer Mgrthe zsan d.er Meer begon aan CBD-olie tegen een
angststoornis, maar er gebeuriLe iets heel andPrs...

Sloolie
"Medicinale cannabis kan zeker werken
tegen pijn, slapeloosheid, angst en misselijkheid, maar er wordt ook veel beloofd
wat nog nergens op is gebaseerd", zegt
Arno Hazekamp, die sinds zoor als biochemicus onderzoek doet naar medicinaie
cannabis. Het onderzoek naar mediwiet
staat nog in de kinderschoenen. En van
die onwetendheid wordt ook misbruik
gemaakt.
Hazekamp onderzocht 46 cannabisproducten van patienten die het niet uit
een apotheek haalden, maar zelf maaken
of online kochten. Wat bleek? "Er zit
vaak niet in wat men zegt of denkt." Hij
vond met enige regelmaat veel minder of
juist veel meer van de werkzame stoffen
dan op het etiket stondvermeld. Soms
was het gewoon slaolie.
"Iedereen is zo in de wolken met CBD-olie
enwietolie.'Baat het niet, dan schaadt
het niet', hoor ik gebruikers vaak zeggen.
Maar hoe weet je dat zo zeker?", aldus
Hazekamp. Hij wil van de gebruikers weer
kritische consumenten maken. "Pati€nten
die dagelijks wietolie nemen, moeten
goed oppassen als ze in de auto stappen,
op een kind passen of aan het werk zijn.
Als ze te veel wietolie nemen, ktnnen ze
er suf en stoned van worden."

Als je ol een poor psychiotrische
diognoses op je noom hebt stoon, is

het verleidelilk om te denken dot dot
er don vost niet nog meer zullen worden. lk hod o1 monisch depressiviteit
en osperger op mijn strofblod stoon,
hod doortwee boeken over geschreven en docht dot ik dus wel kloor wos
met de psychiotrie. De psychiotrie
wos olleen nog niet kloor met mij.
Toen ik met een onschuldtge verkoudheid het vliegtuig in stopte en er
twee uur loter compleet gek von de
oorpiln weer uit kroop, bleek ik er een
nieuwe diognose bij te hebben: een

eindelijk stopte met molen. Mijn
osperger wos weg. lk ben nog steeds
net zo onsociool ols voorheen, moor
ik besteed niet meer de hele dog oon
het eindeloze doorwerken von verleden, heden en toekomst. Jommer
dot de CBD niets tegen de ongst
deed, moor niets heeft ooit de stress
von een outistische stoornis zo intens
verlicht. Aongezien m1n omo of en

toe ook wot ongstig kon ziin, besloot
ik hoor er ook over te vertellen. Wot
bleek? Ze gebruikte het o1; zii wos eTmee begonnen omdot ze hooPte dot
het zou helpen met slikken, moor

"Mrin hoofd stopte eindeliik met mqlen,
mrin qsPergerwqs weg"
ongststoornis . Zodra lk ook moor
docht oon een bus, trein of outo, of
iets wot ook moor in de verste verte
deed denken oon de cloustrofobie
von een vliegtuig, kreeg ik een poniekoonvol. Toen dot no twee weken nog
steeds nret over wos, besloot ik om
in overleg met r.n.rln psychioter

-

Intussen blijven de bestellingen bij
Beintema binnenstromen. Afgelopen j aar
meldden zich meer danvijfduizend nieu-

-

we leden. Maar ondanks de populariteit
bevindt hij zich nog steeds in een gedoogd gebied. Waar hlj zijn cannabis vandaan haalt? "Dat kan ik helaas niet zegqen. Van de Kerstman en zijn elf es." n

ongstremmend werkte. Dot deed het
ook. Alleen niet teqen mijn ongststoornis. Een uurtje no de eerste
CBD-druppel merkte ik tot mijn
stomme verbozine dot mi.jn hoofd

eens CBD-olie te proberen omdot lk
hod gelezen dot dot kolmerend en

groppig genoeg hielp het b1 hoor
luist tegen hoor reumo
Hoe CBD-olie prectes werkt, is ons
dus noe steeds een roodsel. Wot het
met je doet? Geen idee, moor dot
het iets kon doen rs zeker.

PS

o*oo, ze geen gebruiksoonwijzing vond, heeft Myrthe von
der Meer er zelf een geschreven.
Deze is te vinden op: libelle.nll
cbdolie. Myrthe von der Meer
schreef de romons PA,AZ € 15,- en
Het houden van mqnnen € 12,99.
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