
Medicijnen die

ons endogeen cannabino
de systeem, ofwel
endocannaboïde systeem.
Het endocannabinoïde
systeem interacteert met
het endorfine systeem dat
stress, ziekten, trauma’s en
andere soorten belasting
herstelt. Endorfinen
remmen pijnprikkels en
reguleren het zelfgene
zend vermogen van de
psyche en het lichaam.

Endocannabinoïden zijn
vetachtige stoffen die,
zoals het voorvoegsel

—
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Jos Meeus (66) uit Drachten gebruikte
drie maanden wietolie in 2015 in de
hoop dat het zou bijdragen aan zijn
prostaatkanker (sinds 15 jaar) en
tinnitus (sinds 3 jaar).

“Een vriend met longkanker sliep goed
dankzij mediwiet. Ik las het boek van
Wernard Bruining en kocht zonder
aarzeling op eigen initiatief een flesje

wietolie. De dosering liet ik vrij snel
oplopen naar 3 keer 5 druppels wietolie
(met hoog THC-gehalte) en 3 keer 5
druppels CBD per dag. Voor mijn
prostaatkanker hielp het niets en de
tinnitus is sindsdien hevig verergerd.

Mijn behandelend uroloog had niet

eerder gehoord van deze mogelijke

bijwerking van wietolie, maar vertelde

dat bepaalde middelen via de bloedbaan

in de hogere hersenen kunnen komen’

“Nadat ik stopte met wietolie kwam er

wat verbetering, maar de tinnitus bleef

heftiger dan voorheen. Toen ik in

november 2015 boswelia olie innam,

werd het nog erger. Misschien was het

een opeenstapeling van de wietolie die

al iets in mijn hersenen had veranderd

wat nog eens werd versterkt door de

boswelia? Ik weet het niet. Feit is dat de

tinnitus totaal veranderde en een

ondraaglijke herrie in mijn hoofd
veroorzaakt. Met prostaatkanker is beter

te leven dan met deze heftige tinnitus’

gebaseerd zijn op
natuurlijke

producten zijn
lastig om te onderzoe

ken, omdat ze vele
nauw met elkaar ver
bonden bestanddelen

bevatten, waardoor niet
altijd duidelijk wordt

welke daarvan het
actieve ingrediënt is.

Als daar al sprake van is
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‘linnitus bovig
verergerd’

(zie ook Uitzicht 9,2014).

endo aangeeft, het lichaam zelf aanmaakt. In het centraal
zenuwstelsel vertragen endocannabinoïden het vrijkomen van
neurotransmitters: boodschapperstoffen die zorgen voor
communicatie tussen de zenuwcellen. In het perifere weefsel
zijn ze betrokken bij celvermeerdering, celdifferentiatie,
celdood en signalering. Dit suggereert dat de endocannabinoï
den een rol spelen in de celcontrole2.

Endocannabinoïden spelen een sleutelrol bij het geheugen, in
de gemoedstoestand, hersenbeloningsfuncties, (medicijn)
verslaving en stofwisselingsprocessen, zoals de vetverbran
ding, ons glucosemetabolisme en energiebalans. Ook acteert
het endocannabinoïde systeem mogelijk bij ontstekingsreac

Cannabïnoïden effectief tegen
overgeven als gevolg van
anti-kanker medicijnen

ties, insuline gevoeligheid en metabolisme3. Het endocannabi
noïde systeem is betrokken bij het handhaven van het
natuurlijke evenwicht in het lichaam, de homeostase. Omdat
het systeem betrokken is bij zoveel processen is het een
belangrijk doelwit voor medicijnen en therapieën4.

CBJ en CB2 receptoren
In 1984 ontdekten onderzoekers twee receptoren: de cannabi
noïde receptor 1 (CB1) die de psyche beïnvloedt en de
cannabinoïde receptor 2 (CB2) die invloed heeft op de orga
nen, bindweefsel, klieren en immuuncellen5.
De aanwezigheid van deze CB-receptoren in het lichaam
maakte duidelijk dat het lichaam zelf cannabisachtige stoffen »
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