
» maakt: de endocannabinoiden. Deze werden echter
pas jaren later ontdekt (anandamide in 1993,
endocannabinoïde in 1995).

In het centrale zenuwstelsel zijnde CB1-receptoren
het duidelijkst aanwezig. Hier zijn ze verantwoorde
lijk voor het opheffen van pijngevoelens, de
effecten op bewegen en op lichaamstemperatuur.
Ook bevinden deze receptoren zich in gebieden die
betrokken zijn bij de controle op ons motorisch
gedrag, geheugen en leervermogen, emoties, de
gevoeligheid voor prikkels, autonome functies en
op het hormoonstelsel. De CB2-receptor is vooral
aangetroffen op cellen die te maken hebben met
het immuunsysteem, maar de rol van deze receptor
is vooralsnog minder exact vast te stellen. Relaties
zijn gevonden met vetzucht, chronische ontstekin
gen en kanker6.

THCenCBD
Onze CB-receptoren zijn verantwoordelijk voor de
effecten van (medicinale) cannabis. De belangrijkste
cannabinoïde met een farmacologische werking is
delta-tetrahydrocannabinol (THC). THC wordt als
pijnstiller voorgeschreven en als medicijn om
bijwerkingen van de chemotherapie - anorexia,

GESCHIEDENIS VAN CANNABIS
Cannabis komt oorspronkelijkwaarschijnlijkuit Centraal Azië. In China werd

het circa 10.000 jaar geleden al verbouwd als leverancier van voedsel en vezels.

Ook zijn er aanwijzingen dat de oude Egyptenaren de cannabis gebruikten als

voedsel ofmedicijn. In de vorm van thee is de plant één van de eerst beschreven

medicinale planten.

De Ierse arts William B. O’Shaughnessy, werkzaam in Calcutta waar het

medicinale effect van de plant wijdverbreid was, introduceerde de Cannabis in
Europa. Onderzoeker Thomas Wood isoleerde de cannabinol, Robert Cahn

helderde de chemische structuur grotendeels op’ 1, maar eigenlijk was Schlesinger

in 1840 de eerste onderzoeker die uit de bloemen van hennep een actief extract

verkreeg. Hij deed dit met behulp van ethanol en noemde het extract cannabin’2.

Cannabisolie wordt op een zelfde manier verkregen, extractie met alcohol en

vermengen met olie’3.

Cannabis was gedurende tientallen jaren een veel voorgeschreven en gebruikt

medicijn. Na 1940 verdween geleidelijk het medicinaal gebruikvan cannabis,
omdat de dosering moeilijk te standaardiseren was en omdat het middel slecht

oplosbaar is in water’4. Oraal gebruik heeft als nadeel dat de werking niet direct
optreedt en dat zorgt ervoor dat de dosering lastig te bepalen is. Afgeleiden van
opium zijn om die redenen wél in gebruik gebleven.

Een goedaardige hersentumor (glioom)

veroorzaakt sinds 2000 (zware)
epileptische aanvallen bij Janny Keizer

(78) uit Leeuwarden. Sinds ze CBD

druppels neemt, heeft ze minder last van

aanvallen en zijn ze minder heftig.

“Elke maand kreeg ik zo’n aanval, altijd

‘s nachts. Ze duurden gemiddeld drie

kwartier. Mijn man was eraan gewend,

maar het bleef een nare ervaring. Soms

belde hij in paniek 112:’
Ruim een jaar geleden wekte een
tv-uitzendingJanny’s belangstelling.

“Kinderen met epilepsie bleken baat te

hebben bij CBD. Hun aanvallen namen

aanzienlijk af. Het leek me het proberen

waard en ik kocht bij de natuurwinkel

CBD. Eerst nam ik drie keer per dag 1

druppel, inmiddels zit ik op drie keer

per dag drie druppels. Het werkt. Ik heb
nauwelijks nog epileptische aanvallen en

als ik er één heb, duurt die maar een

paar minuten. Ik weet ook precies

wanneer ik een aanval kan verwachten;

na een avond met veel licht en lawaai.

Die voorkom ik zoveel mogelijk. Tegen

epilepsie slik ik al vanaf het begin

depakine. De bijwerkingen daarvan -

haaruitval, trillen — zijn sinds ik CBD

slik sterk afgenomen. THC gebruik ik

niet, dat is het verslavende stoije uit de

wietplant; daar waag ik me niet aan:’
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De werkzaamheid
van Cannabis is
eeuwenoud. Met

het ontdekken van
het cannabinoïde
systeem in 1984

raakte de bio
chemische

werking van
cannabinoïden
geaccepteerd.
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‘Minder epileptische
aanvallen’
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