
Actïvatïe van de cannabinoïde
receptoren kan de groei van

een tumor remmen

misselijkheid en braken - tegen te gaan. THC
stilt de pijn door te hechten aan de cannabis
receptoren van het endocannabinoide
systeem.

Een opiaat - zoals morfine - heeft hetzelfde
effect (deze hecht zich echter niet aan de
CB-receptor, maar aan een opiaatreceptor),
maar opiaten kunnen misselijkheid veroorza
ken en de ademhaling onderdrukken. Van THC
gaat een eetlustopwekkend effect uit zonder
dat de ademhaling beïnvloed wordt. Daar
naast kan THC leiden tot een extreem gevoel
van vreugde (euforie). Minder prettige
bijwerkingen zijn: slaperigheid, geheugenver
lies, desoriëntatie, verwarring. Bij hogere
dosering kunnen ook hallucinaties en lage
bloeddruk voorkomen.

Cannabidol (CBD) is het tweede bekendste
cannabinoïde in cannabis. Belangrijk verschil
met THC is dat CBD geen invloed heeft op de
psyche7. Inmiddels zijn meer dan honderd

nderhalf jaar later ben ik er nog’
In juni2015 kreeg BerryDibbets (63) uit Eist de diagnose ‘primaire
leverkanker’ met een ‘prognose van nog enkele weken Hij startte met een

gezonde leefstiji en met mediwiet. ‘THC is kankerremmend, daarvan ben ik

overtuigd

“De prognose was zo slecht dat het ziekenhuis me geen verdere behandeling

aanraadde. Chemo’s en bestralingen zouden niet meer helpen en mij alleen

maar zieker maken’
Via via kwam Berry op het spoor van de niet-toxische tumor therapie

(NTfT). “Ik gooide mijn leefstiji radicaal om; heb nog nooit zo gezond

geleefd. Op intemet las ik over de resultaten van Amerikaanse onderzoeken

met wietolie. Vooral met THC en CBD worden goede resultaten geboekt.

Aan CBD kun je makkelijk komen, maar THC is niet legaal en moeilijk

verkrijgbaar. De enige illegale leverancier die ik vertrouwde, had het niet op
voorraad.”

“Via mijn NifT-arts kwam ik in contact met de Transvaal apotheek in Den

Haag. Elke twee maanden vul ik een formulier in en krijg zo via de legale weg

cannabinoïden beschreven. THC in combinatie
met CBD wordt toegepast bij zenuwpijnen bij
volwassen MS patiënten, pijn bij kanker,
verminderen van spier stijfheid, spasmen en
cachexie bij kankerpatiënten.

Cannabis en kanker
Wat doet cannabis met kanker?
Cannabinoïden zijn een vriendelijk middel
tegen pijn als gevolg van kanker. De stoffen
sorteren ontegenzeglijk effect bij overgeven
en misselijkheid als gevolg van anti-kanker
medicijnen. Marinol en Cesamet zijn geregis
treerde medicijnen voor deze indicaties.

Een aantal dieronderzoeken suggereert - bij
voorbeeld bij huidkanker - dat een overactief
endocannabinoïde systeem tumorgroei
bevorderend werkt, doordat de stoffen de
tumor onderdrukkende rol van het immuun
systeem in de weg kan staan. De meerderheid
van de dierexperimenten met kwaadaardige
tumoren - bijvoorbeeld bij darmkanker - laat

cannabisolie met twee procent CBD en 1,3 procent

THC. Daarvan slik negen druppels per dag:

‘s morgens vier en ‘s avonds vijf. Mijn lever is

voelbaar gekrompen en hoewel ik nog maar een paar

weken te leven zou hebben, ben ik er anderhalfjaar

later nog. In prima conditie! Mijn gezonde leefstijl

werkt en THC is kankerremmend. Daar ben ik van

overtuigd. Ik ging ervan uit dat de overheid dit soort

resultaten zou onderzoeken, maar dat blijkt niet het

geval te zijn. Dat is net zo krom als het beleid van

mijn verzekeraar, IZK, die dit niet wil vergoeden’

Met de vezels
van de Cannabis

sativa L werden in
het verleden

scheepszeilen,
papier en kleding
gemaakt. Eén van
de beste vezels van
natuurlijke origine.

De hennepolie
uit de zaden, is
bruikbaar in
de keuken.
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