
Aizpurua-Olaizola 02016

Howlett en Fleming 1984
6 Hermanson DJ 2011; Burstein 52015

7WeltyTE 2014
8 Guzman M 2003; Velasco G 2012; Chakra

varti 82014

Bifulco M 2006; Chagas MH 2014; Leo A

2016;TzadokM 2016

www.apotheek.nl
‘ Di Marzo V 2006
12 Kogan NM 2007
13 www.stichtingmediwiet.nl
14 Garrett 1974; Hazekamp 2006

15Vigano, 2005; Pertwee, 2006

“Via Stichting Mediwiet kwam ik aan de
middelen en kennis om zelfwietolie te
maken. Dat doen veel mensen, omdat

THC moeilijk verkrijgbaar is. Ik heb het
moeten leren: een plantje opkweken, de
werkzame stof eruit krijgen. Het lastige
is dat de informatievoorziening nogal
tegenstrijdig is.Je moet zelf bedenken

wat het meest aannemelijk lijkt.”
Bart kiest voor een zo hoog mogelijke

THC-waarde. “Dat werkt het effectiefst

tegen kanker. CBD onderdrukt het
high-gevoel van THC en kan ook
pijnstillend werken, maar het bestrijdt

niet de tumorgroei.” Om het lichaam

aan de hoge dosering van THC te laten
wennen, moet je het gebruik langzaam
opbouwen. “Ik begon met een halve

druppel per dag en zit inmiddels op

bijna twee keer twee druppels. Ik wil het
nog verder laten oplopen, zolang ik
maar geen high-gevoel krijg. Ik heb er

echt baat bij. Ik heb minder pijn, slaap
goed door en heb overdag meer energie.
Of het effect heeft op mijn kanker kan ik

niet aantonen, maar ik blijf langer stabiel
dan verwacht. Ik heb nooit geaarzeld
om met mediwiet te beginnen en was

meer bevreesd voor de vernietigende
gevolgen van chemo’s dan voor de
mogelijke bijwerkingen van wiet.”

Opiuminisbruik leidde in

‘Minder pijn, meet
energie’

het verleden tot de ontdekking van
opiumreceptoren en een belangrijk

medicijn: morfine.

» echter een positiever beeld zien: de activatie van de cannabinoïde
receptoren remt de groei van de tumor. Het kan tot celdood en autofagie
leiden (dit is een verdedigingsmechanisme van de kankercel dat leidt tot

celdood)8.

Cannabis wordt ingezet bij de behandeling van glaucoom, maar ook bij
het Gille de lalourette syndroom.Toenemend bewijs bestaat dat het
activeren van de CB1-receptor de interne oogboidruk verlaagt bij glau
coom. Bovendien stapelen de bewijzen zich op dat cannabinoiden
therapeutische werkzaamheid kunnen hebben bij multiple sclerose,
epilepsie, Parkinson, hersenbeschadigingen, hart- en vaat aandoeningen
en chronische ontstekingen9.

Op recept
Een aantal van de medicijnen die gebaseerd zijn op de biologische
activiteit van cannabinoïden zijn op recept verkrijgbaar in de apotheek.
De middelen bevatten verschillende gehaltes aan werkzame stoffen, zoals
Cannabis flos Bedrobinol, Cannabis flos Bediol, Cannabis flos Bedica,
Cannabis flos Bedrocan en Cannabis flos Bedrolite, Cesamet (nabilone),
Marinol, Sativex, Cannador. De vermelding granulaat wil zeggen dat de
bloemtoppen zijn vermalen. Dit vergemakkelijkt de dosering10.

EXPLOSIEVE GROEI
i Het aantal mensen met een recept voor cannabis groeide in tien jaar tijd van 450
naar 1600. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer naar

aanleiding van de exportvergunning van 700 kilo cannabis naar Duitsland.

Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen nam het aantal verstrekkingen
vorig jaar met tachtig procent toe tot een totaal van 45.000.

Bart van Ginneken (52) uit Houten

bestudeerde de wietmaterie grondig,

nadat hij eind 2015 de diagnose
‘longkanker fase IV, kreeg. Naast de
reguliere behandeling, gebruikt hij sinds

een jaar mediwiet.
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