
Minder pijn, meer eetlust
en een betere stemming?

In Leiden UMC loopt een klinisch
onderzoek naar de werking van cannabis
in mensen met fybromyalgie. Mikael
Kowal is daar namens sponsor Bedrocan
als onderzoekcoördinator bïj betrokken.
En zïjdelings ook bij een Australisch
onderzoek naar palliatief gebruik bij
kankerpatiënten.
TEKST ARJAN VAN GRONINGEN BEELD MARTINE SPRANGERS

ederlands enige legale kwekerij van
medicinale cannabis bevindt zich in de
provincie Groningen. Medewerkers
van de firma Bedrocan staan Uitzicht
openhartig te woord. Maar een
interview met de bevlogen oprichter

zit er niet in. Het bedrijf produceert in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid cannabis en mag
in die hoedanigheid geen reclame maken.

Commentaar op het vergoedingenbeleid ligt politiek
gevoelig en een bedrijfsbezoek zou weinig toevoegen.
“Sinds we de strenge standaarden hanteren die gelden

voor medicijnproductie, kunnen we bezoekers niet
meer in de kweekruimtes rondleiden. De planten
groeien onder steriele omstandigheden om contact
met schimmels, insecten en andere vervuilingen zo
veel mogelijk uit te sluiten:’
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Een gesprek met Mikael Kowal behoort gelukkig wel tot de
mogelijkheden. Hij is namens de producent betrokken bij twee
klinische trials die momenteel met de Nederlandse cannabis
plaatshebben. Het dichtst bij het fybromyalgie-onderzoek dat
onder leiding prof. Albert Dahan wordt uitgevoerd op de afdeling
Anesthesie van Leiden Universitair Medisch Centrum.

Kowal is blij dat de eerste data van de klinische test nu eindelijk
tot stand komen. “Het heeft ontzettend lang geduurd voor we van
start konden, Zelf ben ik sinds 201 41n dienst van Bedrocan, maar
de geschiedenis van dit onderzoek gaat terug tot 2010. Verreweg
de meeste tijd is gaan zitten in de ontwikkeling van het placebo.
Het is gelukt cannabis te kweken, zonder de werkzame bestand
delen THC en CBD, die bij verdamping niet van het origineel te
onderscheiden :‘

Fibromyalgie
Fibromyalgie, ook wel bekend als
‘weke-delenreuma kenmerkt zich door
spierpijn en een pijnlijke gevoeligheid
voor aanraking. Vaak gaan deze symp
tomen vergezeld van meer narigheid
zoals chronische vermoeidheid,
slapeloosheid, spierstijffieid, hoofdpijn
en/of stemmingswisselingen. Waarom
is de keus juist op deze aandoening
gevallen?

Kowal:”Om verschillende redenen. Er zijn alleen
twee studies met synthetischeTCH — Nabilone. Dit is de eerste
studie ooit met cannabis bij fybromyalgie. Daarbij heeft Leiden
UMC een database met duizenden patiënten en die groeit nog
altijd. Het was geen probleem deelnemers te krijgen, omdat de
gebruikelijke medicatie vaak onvoldoende helpt en serieuze
bijwerkingen heeft. Van duizeligheid en gewichtstoename tot
suïcidale gedachten.”

Tot de meest gebruikte medicijnen bij fibromyalgie behoren
Lyrica en Cymbalta. De ene remt de prikkeloverdracht in het
centraal zenuwstelsel en is oorspronkelijk geregistreerd als middel

tegen epilepsie en neuropatische pijn. De andere is een selectieve
serotonine en noradrenaline heropnameremmer, als eerste
geregistreerd tegen depressie, angststoornis en neuropathie.

Twintig vrijwilligers ondergaan een serie tests die de effectiviteit
moeten aantonen van THC, CBD en de combinatie van deze twee
cannabinoïden, tegenover het placebo (zie voor uitleg over
cannabinoïden het artikel op pagina 10 en verder).
Kowal:”ledereen ervaart pijn op zijn eigen manier. Daarom stellen
we per deelnemer een ‘baseline’ vast om het gevoel zo goed
mogelijk te objectiveren. Met elektriciteit en druk op de huid
wekken we spontaan pijn op. Aangezien dat met mechanische
middelen gebeurt, weten we precies welke kracht de impuls
heeft, Ik kan uit ervaring zeggen dat de pijn tamelijk realistisch is.
Verder monitoren we de mentale toestand en we zijn ook
benieuwd hoe deze stoffen in het bloed uitwerken.”

Kanker
In het Calvary Mater Newcastle Hospital, Australië, loopt ondertus
sen een onderzoek met dertig palliatieve kankerpatiënten. Zij
testen een variant die alleen TCH bevat tegenover het placebo.
Cannabis als alternatief kankermedicijn, Kowal weet dat een
groeiende groep patiënten daar hoop op vestigt. Maar patiënten-
onderzoek in die richting is nog toekomstmuziek.”De Australische
trial kijkt naar de veiligheid, dosering, frequentie van dosering,
opname in het bloed en naar de bijwerkingen. Wat betreft
werkzaamheid beoordelen de onderzoekers alleen het effect op
de eetlust en in welke voedselvoorkeuren zich dat vertaalt.
Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid
naar een grotere groep patiënten uit verschillende grote zieken
huizen in de provincie North South Wales’

Er is een groot verschil tussen onderzoek met cannabis
zoals Kowal dat laat uitvoeren en gangbaar farmaceu

tisch onderzoek.”Ook al is onze cannabis genetisch
identiek, gegarandeerd zuiver en bevat het altijd
gelijke gehaltes TCH en CBD; het blijft een
natuurproduct. Dat betekent dat er honderden
andere moleculen aanwezig zijn, waarvan je
niet weet of ze een rol spelen en zoja welke.
Dat is één probleem om cannabis als medicijn

geregistreerd te krijgen. De formele regels willen
dat je de werking van geïsoleerde moleculen

aantoont:’

Aangezien Kowals werkgever vooralsnog niet van plan is
cannabinoïden uit het plantaardige materiaal te isoleren of te
synthetiseren, wordt de tweede barrière voor een registratie als
medicijn alleen maar groter. Kowal: “Significante data. We hebben
veel meer data nodig om zicht te krijgen op het grote plaatje. In
Leiden en Australië bestuderen we nu de effectiviteit, maar het zal
ongeacht het resultaat dus niet tot een medicijnregistratie leiden.
Maar hopelijk wel tot nog veel meer onderzoek”

Risico’s
Als toedieningswijze schrijft het onderzoeksprotocol inhalatie
voor. Dat gebeurt door middel van een, overigens gepatenteerde, »
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van Warschau. Promoveerde in 2016 in Leiden op de directe

en chronische effecten van cannabisgebruik op dopamine
gerelateerde hersenfuncties. Conclusie; de onderzochte
cannabisgebruikers presteerden minder goed op creatieve
taken en het bewust en onbewust monitoren van eigen fouten.

De meeste
tijd zat in de
ontwikkeling

ian het
placebo /
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» verdamper. Is dat een risico voor de
longen? “Nee’ zegt Kowal. “Schadelijke

Dossier medicinale cannabis

stoffen zoals bij het roken van tabak
komen hier niet vrij. Verdamping heeft als
voordeel dat je heel nauwkeurig kunt
doseren en dat de cannabinoïden al
binnen vijftien minuten meetbaar zijn in
het bloed. Bij orale inname verloopt de
opname via de lever. Dat duurt een uur
langer en de opname varieert per persoon:’
Net als eerder genoemde medicijnen is de
THC uit cannabis een psychoactieve stof.
Cannabis was toch gevaarlijk? Kowal:”De
bijwerkingen zijn in elk geval veel milder
dan die van psychofarmaca. Er is weten
schappelijk onderzoek dat langdurig
gebruikvan cannabis linkt aan een grotere
kans op psychoses. Die link is er, maar veel
zwakker dan wel wordt gesuggereerd. Het

punt is dat al dit onderzoek tot stand
kwam in een tijd en op plaatsen waar
cannabis gecriminaliseerd werd. Op basis
van dezelfde onderzoeken zou ik zeggen:
zeker als er geen familiare risicofactoren
zijn dan is het hoogst onwaarschijnlijk dat
zoiets gebeurt:’

Ook de kans op verslaving valt in het niet
vergeleken met alcohol. “De tolerantie lijkt
kleiner te worden. Van een verslavend
middel heb je steeds meer nodig. Bij
cannabis zie je juist een tendens naar
steeds kleinere doseringen’Wat niet
wegneemt dat voorzichtigheid geboden is,
benadrukt Kowal. “Iedereen reageert
anders. Het is raadzaam te beginnen met
een kleine dosis van maximaal 50 milli
gram. Dat is de helft van wat de deelne
mers in Leiden krijgen:’

apotheek op recept verkrijgbaar.
De cannahisolie met THC en
CBD alleen bij de Haagse
Transvaal apotheek. Olie met
alleen CBD is ruim verkrijgbaar,
onder andere bij drogisterijke
ten De Tuinen. Nadeel van
niet-gecertificeerde
cannabis(olie) is dat de hoeveel
heid werkzame stof onvoorspel
baar kan variëren. Cannabis van
coffeeshops is onder meer een
slecht idee vanwege het gebruik
van verdelgingsmiddelen en/of
de aanwezigheid van alfatoxinen
door schimmels. Zelf kweken
neemt een deel van deze
bezwaren weg. Veel gemeenten
gedogen de teelt van enkele
planten voor eigen gebruik.

Roken van cannabis vormt, net als het
roken van tabak, een gezondheidsrisico.
Een veilig alternatief is inhalatie tut een
verdamper. In deze apparaten komen de
cannahinoïden vrij bij een temperatuur
van iets minder dan tweehonderd graden
Celsius. In een brandende sigaret kan de
temperatuur twee tot vier keer zo hoog
oplopen. Bij inhalatie is het maximale
effect na vijftien minuten bereikt.
Behalve via de longen kunnen de
cannabinoïden ook oraal ingenomen
worden. Omdat de route verloopt via de
maag, darm en vervolgens de lever, is het
maximale niveau in het bloed bereikt na
twee tot drie uur. Mogelijkheden voor
inwendig gebruik: cannahisolie, canna
bisthee of andere etenswaren met cannahis.

WAT KOST DAT?
Tot voor kort maakten een aantal
verzekeraars gebruik van een ‘sluiproute’
om cannabis uit de basisverzekering te
vergoeden. Die route heeft minister
Schippers eind vorig jaar gesloten en
hoewel sommige verzekeraars overgangs
perioden en coulance-regelingen
hanteren, komen de kosten nu hoofdza
kelijk voor rekening van de patiënt.
Gemiddeld kost vijf gram officiële
cannabis vijftig euro. Net zoveel als de
officiële olie. Die komt in flesjes van 10
milliliter, goed voor circa 250 druppels.
Gangbare doseringen: 2 tot 10 druppels
per dag en voor de inhalator 0,05 tot 0,1
gram per keer.

ROKEN, VERDAMPEN OF SLIKKEN?

APOTHEEK EN
THUISTEELT
Medicinale cannabis is bij elke

De kans op
verslaving

valt in het niet
vergeleken
met alcohol,

INFO @ INTERNET
• Het officiële overheidsorgaan. Onder meer met informatie over vernevelaars:
www.cannabisbureau.nl

• Producent Bedrocan met o.a. uitvoerige brochure van dr. Arno Hazekamp:
www.bedrocan.nl

• Contact, nieuws en informatie over vergoedingen: Stichting Patiënten Groep
Medicinale Cannahis Gebruikers: wwwpgmcg.nl

• Online inleveren recepten voor gecertfficeerde olie: wwwtransvaalapotheek.
nl/cannabis-olie

• Activistisch en doe-het-zelf: www.stichtingmediwiet.nl

• Op www.mmv.nl kunt u de brochure ‘Maak kennis met medicinale cannabis’
Van dr. Arno Hazekamp downloaden.
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