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“Zoals andere bekende planten 
biedt de cannabisplant enorm veel 
medische mogelijkheden.”
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1.1 Definitie 
 
Medicinale cannabis is een vorm 
van cannabis die één of meerdere 
cannabinoiden bevat. Het wordt 
geproduceerd onder strenge 
farmaceutische richtlijnen en de 
gehele productie, van de teelt tot 
verwerking en opslag, gebeurt onder de 
geldende Europese GMP-kwaliteitregels. 
Medicinale cannabis wordt gebruikt op 
voorschrift door een patiënt onder strikte 
deskundigheid van een arts.  

De samenstelling van de actieve stoffen in 
cannabis is net als bij gewone medicijnen 
altijd hetzelfde. Medicinale cannabis is 
gegarandeerd vrij van pesticiden, zware 
metalen, bacteriën en schimmels.  

Een onafhankelijk laboratorium test 
elke partij hierop. Dit kan echter niet 
gegarandeerd worden in zowel illegale als 
legale circuits voor recreatief gebruik. 
Verder wordt medicinale cannabis 
uitsluitend afgeleverd door een erkende 
apotheek.

Een patiënt die zijn eigen cannabis teelt, 
cannabis uit de coffeeshop, CBD-olie 
afkomstig van het internet, producten op 
basis van synthetische cannabinoïden en 
cannabis afkomstig van het illegale circuit 
zijn géén medicinale cannabis. Ze voldoen 
niet aan de voorwaarden en behoren 
volledig onder het recreatief gebruik van 
cannabis. 

1.2 De cannabisplant en zijn actieve bestanddelen 
 
De cannabisplant, ook gekend onder de Latijnse naam Cannabis sativa L., bestaat uit 
honderden chemische structuren en actieve bestanddelen.  

De actieve bestanddelen in de cannabisplant worden al meer dan 5000 jaar gebruikt 
bij verschillende aandoeningen vanwege hun medicinale eigenschappen. In 1840 
werden de actieve bestanddelen van de cannabisplant voor het eerst als geneesmiddel 
gebruikt door de Ierse arts dr. William O’Shaughnessy. De populariteit van cannabis 
nam snel toe. In die tijdsperiode werd cannabis voorgeschreven bij verschillende 
aandoeningen zoals migraine, astma, slapeloosheid en menstruatiepijn. Doordat 
de kwaliteit van cannabis moeilijk gemeten kon worden was het onmogelijk om van 
de cannabisextracten een gestandaardiseerd geneesmiddel te maken. Ook kregen 
patiënten in die tijd vaak overdoseringen waardoor patiënten ernstige bijwerkingen 
ervaarden. Hierdoor verloor de plant aan populariteit en verdween medicinale cannabis 
uit het westers farmaceutisch beeld. De plant zelf bleef wel bekend maar eerder bij 
recreatieve gebruikers.

De actieve bestanddelen van cannabis bevinden zich voornamelijk in de harsen die 
gelegen zijn in de bloemtoppen van de cannabisplant en kunnen onderverdeeld worden 
in 2 grote groepen: de cannabinoïden en de terpenen.



DE CANNABINOÏDEN  
 
Cannabinoïden kunnen in literatuur ook omschreven worden 
als fytocannabinoïden. Tot op heden werden er iets meer dan 
100 verschillende fytocannabinoïden geïsoleerd. De bekendste 
cannabinoïde is THC wat voluit delta-9-tetrahydrocannabinol 
betekent. Belangrijk om te weten is dat cannabis zoveel meer is 
dan enkel maar THC. THC is één van de weinige bestanddelen 
van cannabis die psychoactieve componenten bevat. Hierdoor 
kan het zorgen voor het high of stoned effect. 

Cannabidiol, beter bekend als de actieve stof CBD, vormt naast 
THC een heel belangrijke medicinale cannabinoïde. CBD krijgt 
momenteel veel aandacht binnen de wetenschap door zijn 
interessante werking. In tegenstelling tot THC leidt CBD niet tot 
een psychogeen effect. Zo zou CBD de psychogene effecten van 
THC verminderen en zorgt het er eveneens voor dat THC een 
verhoogde farmacologische werking heeft. 

Via complexe en biologische systemen zoals het 
endocannabinoïde systeem zouden THC en CBD bijzonder goed 
samenwerken. Twee actieve stoffen die een synergetisch effect 
hebben noemt men ‘entrourage effect’.  

TERPENEN  
 
Terpenen zijn de geurstoffen die de geur en smaak van 
cannabisvariëteiten uniek maakt. Tot op heden zijn er meer dan 
120 verschillende soorten terpenen in de plant teruggevonden. 
De meest bekende terpenen die in de cannabisplant voorkomen 
zijn myrceen, limoneen, bèta-caryofylleen en alfa-pineen. 
Deze stoffen zijn ook aanwezig in de natuur en zijn niet 
toxisch. Eveneens worden de stoffen gebruikt in het kader van 
aromatherapie. 
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“Medicinale cannabis samen met de 
huidige behandelingen van kanker 
bereiken de beste resultaten.”
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1.3 Het endocannabi- 
noïde systeem 
Ons menselijk lichaam is in een normale 
toestand gezond. Wanneer er zich een storing 
voordoet heeft ons lichaam van nature de 
neiging om de normale toestand terug te 
hervatten. Het lichaam is constant opzoek naar 
evenwicht en dit noemt men ‘homeostase’. 
Homeostase is het geheel van fysiologische 
processen die het dynamisch evenwicht van 
alle functies in het lichaam in stand houdt, 
ondanks invloeden van de omgeving, door 
middel van specifieke mechanismen. Een 
belangrijk zelfregulerend mechanisme is 
het endocannabinoïde systeem. Ziekte kan 
beschouwd worden als een verstoring van het 
systeem dat het zelfregulerend proces uit 
balans brengt. 

In de laatste decennia is een lichaamseigen 
cannabinoïdsysteem met endocannabinoïden 
en receptoren ontdekt. Het begon allemaal 
voornamelijk met Raphael Mechoulam (professor 
in Medicinale chemie van de “Hebrew University 
of Jerusalem”) en zijn team dat onderzoek 
deed naar de werking van de cannabisplant. 
Het bestaan van dit systeem levert verklaringen 
waarom cannabis bij een aantal ziektes en 
aandoeningen een positief effect heeft.
 
Het ECS kan gedefinieerd worden als een 
systeem van actieve modulering en regulering 
op minimaal 3 niveaus namelijk het mentaal 
niveau,  het neurologisch niveau en het 
immunologisch niveau. Vincenzo Di Marzo, 
een bekende ECS onderzoeker, drukte het 
uit in 5 woorden: “relax – eat – sleep – forget 
– protect”. Enkele voorbeelden van “relax” 
kunnen zijn; het verminderen van pijn en het 
verminderen van spasmen. Onder “beschermen” 
valt o.a het beschermen van het zenuwstelstel 
en een voorbeeld van “vergeten” kan zijn; het 
onderdrukken van een steeds terugkerende 
posttraumatische gedachte. Ook emoties 
kunnen de harmonie van het systeem uit balans 
brengen. Het endocannabinoïde systeem is dus 
echter geen eenvoudig lineair systeem maar een 
uiterst gevoelig en complex systeem. 

Het endocannabinoïde systeem (ECS) is een 
complex endogeen communicatiesysteem 
tussen cellen. Lichamelijke cellen treden met 
elkaar in communicatie door de aanwezigheid 
van receptoren. Via deze receptoren kunnen 
zowel chemische als fysieke veranderingen 
buiten de cel waargenomen worden.  

Voor een cel is dit de belangrijkste manier 
om een antwoord te kunnen bieden aan 
veranderingen binnen zijn directe omgeving. Een 
gemiddelde cel bevat honderden verschillende 
types receptoren. Elk type receptor bindt zich 
enkel maar met een bepaald type stoffen.
Een stof dat zich bindt op een receptor noemt 
men een ligand. In het algemeen zijn liganden 
kleine moleculen zoals neurotransmitters (bijv. 
serotonine), hormonen (bijv. oestrogeen), 
farmaceutische medicatie (bijv. bèta-blokkers), 
een gifstof (van een virus of een bacterie) en 
een cannabinoïd zoals THC.  Wanneer een ligand 
zich bindt op de verantwoordelijke receptor 
verandert de omgeving van de receptor en krijgt 
de cel een noodsignaal om in te grijpen. Dit 
noodsignaal specifiek gelinkt aan de bepaalde 
receptor zal een reactie veroorzaken zoals 
groeien (bijv. om een wonde te genezen), 
doodgaan (bijv. plaats maken voor de groei 
van nieuwe cellen), produceren van chemisch 
stoffen (bijv. bij infectie) of toegang verlenen 
aan bepaalde stoffen om de cel te mogen 
binnentreden (bijv. glucose).

THC is een actieve stof, afkomstig van de 
cannabisplant, die voor het eerst ontdekt 
en geïsoleerd werd in 1964 door Raphael 
Mechoulam. Eveneens is THC ook de actieve 
stof die zorgt voor het ‘high’- effect bij het 
roken van cannabis. Doordat het biologische 
effect van veel farmaceutische medicatie 
plaatsvindt tijdens de interactie met de 
receptoren, is het logisch dat de psychoactieve 
effecten die geobserveerd worden bij het 
gebruik van THC leidde tot wetenschappelijk 
onderzoek naar specifieke cannabinoïd- 
receptoren. Vroeger dacht men dat THC een 
niet-specifieke activiteit had. Men dacht dat 
THC ergens oploste in de membranen in ons 
lichaam en zo inspeelde op de werking van de 
hersenen, te vergelijken met wat alcohol doet 
in ons lichaam. Deze gedachtengang was echter 
compleet fout want in 1988 werd de eerste 
cannabisreceptor (CB1) ontdekt 

Tot op heden zijn twee typen cannabinoïd-
receptoren geïdentificeerd: CB1 en CB2-
receptoren. Het eerste type werd ontdekt 
in het jaar 1990 en komt vooral voor in het 
centrale zenuwstelsel, namelijk in de hersenen 
en ruggenmerg. De CB1-receptor komt 
voornamelijk voor in regio’s binnen de hersenen 
die verantwoordelijk zijn voor motorische 
coördinatie, beweging, aandacht, complexe 
cognitieve functies, het leren, het geheugen, 
emoties en zones voor pijnregulering. CB1-
receptoren komen minder vaak voor in de 
hersenstam die verantwoordelijk is voor 

ademhaling en bloedcirculatie. Doordat 
CB1-receptoren minder vaak voorkomen 
in de hersenstam verklaart waarom er 
geen gerelateerde acute sterfgevallen aan 
cannabisgebruik geconstateerd zijn. Deze zones 
binnen de hersenen kunnen we vaak associëren 
met de zones waar het gebruik van medicinale 
cannabis op inwerken namelijk het bevorderen 
van de slaap, opwekken van de eetlust, 
waarnemen van pijn, anti-emetisch effect, 
enzovoort. Het hoofdbestanddeel in cannabis, 
dronabinol, werkt voornamelijk in op de CB1-
receptoren. Overprikkeling van de CB1-receptor 
kan leiden tot het gevoel van intoxicatie, wat 
ook wel het ‘high’ of ‘stoned’- effect genoemd 
wordt. 

Het tweede type receptor werd ontdekt 
in het jaar 1993 en komt perifeer voor. De 
CB2-receptor is sterk aanwezig in de cellen 
van ons immuunsysteem (vooral in de milt) 
alsook in leukocyten en hematopoëtische 
stamcellen in het beenmerg waar het pijn-, 
ontsteking- en weefselschade kan beïnvloeden. 
De CB2- receptor duikt verrassend genoeg 
ook op in de hersenen gedurende bepaalde 
ziektes of hersentrauma’s. Zeker is alvast 
dat de CB2- receptor deel uitmaakt van ons 
beschermingsmechanisme. Om te overleven 
hebben we in ons menselijk lichaam namelijk 
enkele beschermende systemen zoals het 
immuunsysteem. Dit immuunsysteem beschermt 
ons zowel tegen bacteriën, virussen en andere 
vreemde indringers. 

Heel recent werd nog een derde cannabinoïde 
receptor gevonden, namelijk de GPR55- 
receptor. Deze receptor kan je voornamelijk 
terugvinden in de kleine hersenen. Ook is de 
GPR55- receptor aanwezig in het jejunum, het 
ileum alsook in de osteoclasten en osteoblasten 
die instaan voor botaanmaak en -afbraak.

De CB1- en CB2-receptoren kregen specifiek 
deze naam omdat de specifieke cannabis-
componenten, genaamd de cannabinoïden, 
er zich gaan aanhechten. De ontdekking 
van cannabinoïde-receptoren zetten 
wetenschappers aan naar het zoeken van 
natuurlijke liganden, die ergens in het 
menselijke lichaam geproduceerd zouden 
moeten worden. In ons menselijk lichaam 
zijn receptoren aanwezig omdat ons lichaam 
stoffen aanmaakt die het ergens en op een 
bepaald moment nodig heeft. Van hieruit 
werd gezocht naar lichaamseigen stoffen die 
op de CB1- en CB2-receptoren inwerken. 
Het eerste endocannabinoïde (= endogene 
cannaboinoïde) werd ontdekt in 1992 en kreeg 

de naam arachidonoylethanoliamide (= AEA). 
Deze stof werd voor het eerst ontdekt in de 
hersenenstructuur van een varken en kreeg 
de naam ‘anandamide’ wat letterlijk ‘opperste 
vreugde’ betekent. De stof werd dus genoemd 
naar de grote vreugde die de onderzoekers 
ervaarden bij het ontdekken van deze 
molecule. Een drietal jaar later, in 1995, werd 
een tweede endocannabinoïde ontdekt. Deze 
endocannabinoïde werd ontdekt in de darmen 
van een hond en kreeg de wetenschappelijke 
naam arachidonoylglycerol (= 2-AG). Zowel 
anandamide als arachidonoylglycerol werden 
kort daarna ook teruggevonden in het menselijk 
lichaam. Ondertussen werden er ook nog andere 
endocannabinoïden ontdekt en geïsoleerd. 
Zowel AEA als 2-AG hebben een verschillende 
chemische structuur ten opzichte van plant-
cannabinoïden. Een heel belangrijke bemerking 
want beide componenten doen wel precies 
hetzelfde, namelijk zich binden op de specifieke 
cannabisreceptoren. Alle endocannabinoïden 
zijn derivaten van meervoudig onverzadigde 
vetzuren en zijn enorm belangrijk omdat ze via 
de cannabinoïdreceptoren intrageren met het al 
dan niet afgeven van andere neurotransmitters. 
Endocannabinoïden zijn samengevat dus heel 
belangrijk in ons lichaam! Ze worden enkel op 
aanvraag geproduceerd en vrijgegeven wanneer 
het effectief nodig is, dit in tegenstelling tot 
andere neurotransmitters die zich opstapelen 
in de vesikels . Cannabinoïden zijn vetoplosbare 
moleculen die vrij snel door specifieke 
afbraakenzymen worden afgebroken.

Het endocannabinoïde systeem heeft een 
sterke invloed en een uitgebreide werking 
over een groot aantal fysiologische processen 
in het menselijk lichaam. Dit heeft voor een 
groot deel te maken met de synergetische 
werking van het endocannabinoïde systeem 
op de vanilloid-receptoren. De vanilloid- 
receptoren bestaan uit eiwitten die zowel 
gelegen zijn in het centraal- als in het perifeer 
zenuwstelstel. Hun voornaamste functies zijn 
het bevorderen van de neuronale depolarisatie, 
de synaptische activiteit reguleren en het 
verhogen van de neurale afvoering. Ook 
hebben deze vanilloid-receptoren invloed 
op de pijngewaarwording, regulatie van de 
lichaamstemperatuur, de hormonale regulatie, 
de vasculaire druk (voorkomen hypertensie) 
en de neurotransmissie. Hiervoor werken de 
vanilloïd-receptoren nauw samen met het 
endocannabinoïde systeem.  De activiteit van 
de vanilloid-receptoren hebben eveneens 
ook een invloed op de afbraak van de 
endocannabinoïden.



1.4 Soorten medicinale cannabis

Belangrijk is om een goed en duidelijk onderscheid te maken tussen synthetische 
cannabinoïden en natuurlijke cannabinoïden. Synthetische cannabinoïden zijn 
cannabinoiden die gemaakt worden in een laboratorium en die de werking van 
natuurlijke cannabinoïden bevatten. Echter behoren de synthetische cannabinoïden 
niet tot de groep van medicinale cannabis. Natuurlijke cannabinoïden zijn 
cannabinoïde-extracten afkomstig van de cannabisplant zelf en behoren wel tot de 
groep van medicinale cannabis.

In de Nederlandse apotheek zijn momenteel vijf variëteiten van medicinale cannabis 
verkrijgbaar, elk met een eigen samenstelling en sterkte. Afhankelijk van de aandoening 
en de klachten van de patiënt wordt door de arts gekozen voor een specifi eke variëteit 
die past bij het klinisch beeld van de patiënt: 

1.5 Toedieningsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om medicinale cannabis te gebruiken. Hieronder is 
kort opgesomd wat de meest voorkomende en beste mogelijkheden zijn:

- Inhalatie via verdamping
- Cannabisolie onder de tong
- Oraal via cannabisthee

Het roken van medicinale cannabis wordt ten strengste afgeraden. 
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NAAM
% TETRA-

HYDROCANNBINOL
(THC)

%
CANNABIDIOL

(CBD)

TYPE VORM

Bedrocan 22 % < 1,0 % Sativa Flos*

Bedrobinol 13,5 % < 1,0 % Sativa Flos*

Bediol 6,3 % 8 % Sativa Granulaat*

Bedica 14 % < 1,0 % Indica Granulaat*

Bedrolite < 1,0 % 9 % Sativa Granulaat*

Oraal via 
cannabisthee

Inhalatie via 
verdamping

INNAME: Oraal
EERSTE EFFECT: Na 45-60 min
WERKINGSDUUR: Ongv. 3-4 uur
DOSERING: In gram per liter

INNAME: Via longen
EERSTE EFFECT: Binnen 5 min
WERKINGSDUUR: Ongv. 2-3 uur
DOSERING: In milligram

FLOS = verwijst naar de gehele cannabis bloemtop die nog vermalen moet worden door de patiënt / 
GRANULAAT= verwijst naar de cannabis bloemtop die al reeds vermalen is door het farmaceutisch bedrijf.

Cannabisolie 
onder de tong

INNAME: Onder de tong
EERSTE EFFECT: Na 30-45 min
WERKINGSDUUR: Ongv. 4-6 uur
DOSERING: In druppels olie



1.6 Indicaties 
 
Medicinale cannabis kan bij verschillende 
aandoeningen een meerwaarde bieden. 
Het speelt vooralsnog geen rol bij de 
genezing van aandoeningen maar kan 
wel inspelen bij het verminderen van 
klachten. Het doel van medicinale 
cannabis is niet om de levensduur te 
verlengen maar om levenskwaliteit van de 
patiënt te verhogen. 

Voor de volgende indicaties is er 
voldoende wetenschappelijke materiaal 
beschikbaar om een behandeling 
met medicinale cannabis te kunnen 
verantwoorden:

- Ziekte van alzheimer
- Astma en longziekten
- Ziekte van Crohn 
- Clusterhoofdpijn en 
   chronische migraine
- Epilepsie
- Fybromyalgie en chronische     
   vermoeidheidsyndroom
- Ziekte van Gilles de la Tourette
- Therapieresistente glaucoom
- Hyperactiviteit en ADHD
- Kanker
- Ziekte van Parkinson
- Pijn

Niet voor alle bovenstaande indicaties 
afzonderlijk wordt in België reeds 
medicinale cannabis voorgeschreven 
als behandeling. Soms in het nodig een 
combinatie van verschillende indicaties 
te hebben om voor medicinale cannabis 
in aanmerking te komen. In België 
wordt medicinale cannabis enkel maar 
voorgeschreven als laatstelijnsmiddel 
indien de huidige behandelingen en 
geneesmiddelen onvoldoende helpen of 
te veel bijwerkingen geven.

1.7 Contra-indicaties 
 
Net zoals bij alle andere farmaceutische 
medicatie heeft ook medicinale cannabis 
bepaalde contra-indicaties. Indien er zich 
een contra-indicatie voordoet betekent 
dit niet noodzakelijk dat iemand niet 
in aanmerking komt voor medicinale 
cannabis. In zo’n situatie moet de context 
altijd in zijn totaliteit bekeken worden 
en moet een serieuze afweging gemaakt 
worden tussen risico’s en baten, vooral bij 
medicinale cannabis met een hoog THC- 
gehalte. Het vormt een aandachtspunt bij 
een eventuele opstart van de behandeling 
en het kiezen van een soort medicinale 
cannabis met een aangepaste THC/CBD 
verhouding.

- Cardioavasculaire aandoeningen
- Psychische aandoeningen
- Leveraandoeningen
- Nieraandoeningen
- Erfelijke belasting
- Minderjarig
- Zwangerschap
- Middelengebruik en verslaving
- Allergie aan fruit
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1.8 Bijwerking 
 
Patiënten verdragen medicinale cannabis 
over het algemeen vrij goed maar toch 
kunnen er zich enkele bijwerkingen 
voordoen. Bijwerkingen treden 
voornamelijk op bij gebruik van hogere 
doseringen of bij gelijktijdig gebruik van 
medicinale cannabis met een middel dat 
de bijwerkingen van cannabis versterkt 
zoals alcohol.

De voornaamste bijwerkingen die 
zich kunnen voordoen, afhankelijk 
van de concentratie van de actieve 
bestanddelen, zijn misselijkheid en 
duizeligheid. Ook hartkloppingen en 
tachycardie kunnen zich voordoen. 
Alvorens een behandeling met 
medicinale cannabis op te starten 
is het dus van groot belang dat de 
arts of verpleegkundige een grondig 
intakegesprek uitvoert om zo een 
totaalbeeld te krijgen van zowel 
de voorgeschiedenis als de huidige 
ziektebeelden van een patiënt. Op die 
manier kan specifiek gekozen worden 
voor een soort medicinale cannabis 
dat afgestemd is op de noden van de 
patiënt en waarbij de bijwerkingen minder 
uitgelokt worden.

Andere mogelijke bijwerkingen van 
medicinale cannabis zijn effecten op de 
stemming, slapeloosheid, ontspanning, 
lachbuien, honger, slapeloosheid, 
loomheid en een verstoorde beleving 
van tijd en ruimte. Deze klachten treden 
voornamelijk op de eerste uren na 
gebruik. Ook geven sommige patiënten 
aan een droge mond te hebben, vandaar 
het belangrijk is om voldoende water te 
drinken.

Bij hogere doseringen kan de patiënt 
‘high’ worden. De gevoeligheid van 
de patiënt aan dergelijke middelen 
speelt hierin een belangrijke rol. Dit 
effect treedt voornamelijk op wanneer 
de patiënt zich niet houdt aan het 
afgesproken opbouwschema, vandaar 
dat een trage opbouw van de dosis 
medicinale cannabis heel belangrijk is.
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1.9 Overdosering 
 
Cannabis zelf is niet toxisch of dodelijk, ook niet bij inname van zeer hoge doseringen. 
Bijwerkingen zoals zweten, duizeligheid, misselijkheid, angst en tachycardie kunnen 
zich voordoen bij overdosage, maar verdwijnen spontaan enkele uren na inname. 
Indien tachycardie zich voordoet kan dit behandeld worden met een bèta-blokker. Als 
verpleegkundige is het heel belangrijk om de patiënt zo goed mogelijk te informeren 
en gerust te stellen indien bijwerkingen zich voordoen. Wanneer patiënten medicinale 
cannabis innemen komen deze bijwerkingen minder voor omdat de doseringen bij 
medicinale cannabis zo laag mogelijk gehouden worden. Incidenten van overdosage 
komen vaker voor bij recreatief gebruik omdat de verhouding THC/CBD telkens kan 
verschillen bij een bepaalde hoeveelheid cannabis, wat bij het gebruik van medicinale 
cannabis niet het geval is. Hierbij is de verhouding THC/CBD altijd hetzelfde.  

1.10 Tolerantie 
 
Bij het innemen van medicatie kan bij sommige patiënten enige 
vorm van tolerantie optreden.  Men spreekt van tolerantie wanneer 
men herhaaldelijk de dosis moet opdrijven om hetzelfde effect te 
verkrijgen. Bij het innemen van medicatie zoals benzodiazepines, 
opioïden en opiaten kan dit fenomeen zich voordoen. Ook bij het 
gebruik van medicinale cannabis kan tolerantie optreden maar dit 
is zelden het geval. Indien tolerantie zich toch voordoet wordt de 
behandeling met medicinale cannabis best even stopgezet om later 
terug opnieuw te hernemen.  

1.11 Afhankelijkheid 
 
Er zijn nog geen gevallen van afhankelijkheid vastgesteld bij het 
gebruik van cannabis voor therapeutische doeleinden. De dosissen 
THC liggen bij medicinale gebruikers veel lager dan bij recreatieve 
gebruikers wat de kans op afhankelijkheid nihil maakt. Ook de 
intentie bij het gebruik van medicinale cannabis ligt bij de patiënt 
volledig anders dan bij recreatieve gebruikers. Zo is het doel van 
de patiënt om een middel te vinden die zijn klachten helpt te 
verminderen en niet om een high-effect te bekomen. 
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2.1 Belgische wetgeving 
 
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block laat geneesmiddelen op basis van 
cannabis toe volgens een Koninklijk besluit van 2015. Dit is slechts voor een miniem 
aantal patiënten.  

Sativex® is een spray die oromucosaal wordt gebruikt en is legaal. Het is enkel 
aangewezen als behandeling voor de verlichting van symptomen bij volwassen patiënten 
met matige tot ernstige spasticiteit vanwege multiple sclerose, niet bij andere 
aandoeningen.

Andere variëteiten van medicinale cannabis zijn in België niet wettelijk, met 
uitzondering van geregistreerde geneesmiddelen zoals Sativex®. Daarom trekken 
Belgische patiënten met hun doktersvoorschrift naar Nederland waar het wel 
gereglementeerd is. 

2.2 Gebruik van medicinale 
cannabis in het verkeer 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het 
gebruik van medicinale cannabis geen gevolgen 
heeft voor de rijvaardigheid. Het gebruik van 
medicinale cannabis valt onder het gebruik van 
verdovende middelen. Het is strafbaar om in 
België te rijden onder invloed van verdovende 
middelen.  

3.1 De huidige behandeling van kanker 
 
De verschillende soorten behandelingen van kanker:
Oncologische chirurgie, Chemotherapie, Immunotherapie, Radiotherapie & 
Hormoonbehandeling 

Als gevolg van één of meerdere soorten behandelingen tegen kanker kunnen deze 
bijwerkingen optreden: 

- Pijn 
- Bloedingen 
- Vermoeidheid 
- Verlies eetlust 
- Infecties 
- Blauwe plekken 
- Traag herstel van lichaamsfuncties 
- Haarverlies 
- Bloedarmoede 
- Constipatie / diarree 
- Gewrichtspijn  

- Seksuele veranderingen 
- Stemmingswisselingen 
- Onvruchtbaarheid 
- Lever- en blaasproblemen 
- Veranderingen aan zicht of gehoor
- Verwarring en geheugenproblemen 
- Veranderingen van de huid en nagels 
- Opvliegers 
- Huiduitslag 
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3.2 Invloed van medicinale cannabis bij kanker 
 
Voor een groot aantal van bovenstaande bijwerkingen kan een behandeling met 
medicinale cannabis een meerwaarde bieden omdat medicinale cannabis specifiek zijn 
werking gaat uitvoeren daar waar het nodig is. Een overzicht:

3.2.1 INDICATIES 
 
PIJN 
Een groot aantal kankerpatiënten ervaren hevige pijn, gaande van zenuwpijn tot 
andere kankergerelateerde pijn. Onderzoek wijst echter uit dat cannabis, met 
name THC, een pijnstillend effect heeft dat vergelijkbaar is met de werking van 
codeïne. Doordat studies aantonen dat medicinale cannabis een synergetische 
reactie vertoont met opiaten kan medicinale cannabis ervoor zorgen dat de 
doseringen (en dus ook de bijwerkingen) van bijvoorbeeld Morfine verminderd 
kunnen worden. Dit kan ervoor zorgen dat kankerpatiënten een lagere dosis 
opiaten nodig hebben om de pijn te kunnen onderdrukken. 
 
MISSELIJKHEID EN BRAKEN 
De grootste bijwerkingen na het krijgen van chemotherapie zijn voornamelijk 
misselijkheid en braken. Ook bij deze indicaties kan medicinale cannabis 
een meerwaarde bieden. Voornamelijk THC, een actief bestanddeel van de 
cannabisplant, biedt een sterk anti-emetisch effect. 

VERMINDERDE EETLUST EN VERMAGERING 
Het krijgen van chemotherapie kan ervoor zorgen dat de patiënt een verminderde 
eetlust heeft. Een logisch gevolg hiervan is vermagering. THC zorgt er echter 
voor dat de eetlust opgewekt wordt. Doordat de eetlust stijgt ontstaat er minder 
gewichtsverlies. Hierdoor gaat de patiënt aansterken en gaat hij zich zich beter 
voelen gedurende de verdere behandelingen in de strijd tegen kanker.

HUIDVERKLEURING  
Een behandeling met chemo kan rechtstreeks of onrechtstreeks schade 
veroorzaken ter hoogte van de huid. Chemo werkt namelijk in op huidpigment. 
Mogelijke klachten die kunnen ontstaan zijn onder andere roodheid, jeuk, uitslag, 
een droge huid en schilferigheid. Ook kan er huidverkleuring optreden. Medicinale 
cannabis bied echter een huidbeschermend effect en speelt in op het behouden 
van de intactheid van de huid. 

 
 
SMAAK 
Verandering in smaak komt heel vaak voor bij de behandeling van kanker. 
Het kan ervoor zorgen dat de patiënt een afkeer krijgt tegenover bepaalde 
voedingssmaken. Negatieve associaties met bepaalde voeding na misselijkheid of 
braken spelen hierin een belangrijke rol. Medicinale cannabis heeft een positief 
effect op de smaakpapillen waardoor een kankerpatiënt terug meer smaak zal 
ervaren. 
 
TINTELEND GEVOEL  
Bepaalde cytostatica kunnen zenuwen beschadigen waardoor er een tintelend of 
verdoofd gevoel kan ontstaan ter hoogte van de handen en de voeten. Ook kan 
er een koud of brandend gevoel optreden. Medicinale cannabis werkt hierop in 
waardoor deze klachten onderdrukt kunnen worden.

ANGST, DEPRESSIE EN SLAAPSTOORNISSEN 
Wanneer patiënten gediagnosticeerd worden met kanker kan dit eventueel op 
korte- als langetermijn angst, depressie en slaapstoornissen veroorzaken. Indien 
angsten en depressie zich voordoen is het belangrijk om als hulpverlener eerst te 
luisteren naar de bezorgdheden van de patiënt en met hem in gesprek te treden 
voordat er een behandeling met medicatie word opgestart. CBD biedt een sterk 
angstremmend effect en kan eveneens ook ingezet worden om het inslapen te 
bevorderen. De stof THC kan een meerwaarde bieden in het behandelen van een 
depressie.

Door het gebruik van medicinale cannabis gaan patiënten zich op verschillende 
vlakken beter gaan voelen. Een positief gevolg hiervan is dat kankerpatiënten vaak 
beter kunnen omgaan met hun diagnose.
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3.3.2 CURATIEF 
 
Het gebruik van medicinale cannabis kan bij verschillende aandoeningen zoals 
kanker een meerwaarde bieden. Door het gebrek aan bewijsmateriaal speelt 
medicinale cannabis vooralsnog geen rol bij de genezing van kanker. 

Sommige patiënten zijn er echter van overtuigd dat cannabisolie de 
eigenschappen heeft om kanker te genezen. Deze bewering wordt vaak bijgestaafd 
met enkele getuigenissen van patiënten die terug te vinden zijn op verschillende 
online blogs. Pré-klinische onderzoeken die uitgevoerd werden op proefdieren 
tonen aan dat THC en CBD het potentieel heeft om geïsoleerde kankercellen te 
genezen door hun beschermende en celgroeiremmende werking. Dit levert echter 
geen bewijs voor de behandeling van kanker bij de mens. Mede door de invloed 
van verschillende factoren ligt de situatie bij het menselijk lichaam echter veel 
complexer. Zonder het uitvoeren van klinische studies bij kankerpatiënten is het 
onduidelijk welk effect natuurlijke cannabinoïden kunnen hebben op de evolutie 
van een tumor. 

Sommige patiënten komen bij ons terecht met het idee dat medicinale cannabis 
kanker kan genezen. Voor ons is het bijzonder belangrijk om eerlijk te zijn en 
open te communiceren met de patiënt zodat ze geen valse hoop krijgen. Het 
risico bestaat echter dat deze patiënten cannabis in hoge doseringen zouden 
gaan innemen, met als gevolg dat ze bijwerkingen zouden kunnen ervaren. Dit zou 
volledig ingaan tegen de principes van medicinale cannabis, waarbij kwalitatieve 
zorg net primeert en de nodige ongemakken net vermeden moeten worden.

Volgens deskundigen worden de beste resultaten bereikt wanneer medicinale 
cannabis gegeven wordt in combinatie met de huidige behandelingen van kanker 
en een aangepast voedingsdieet.  

Sommige critici stellen zich de vraag of cannabis kanker kan uitlokken. Tot op 
heden is er geen statisch causaal verband gevonden tussen cannabis en het 
ontstaan van kanker. Zoals in het deel ‘toedieningsmethoden’ beschreven staat 
wordt het roken van cannabis wel ten strengste afgeraden. Door het verbranden 
van cannabis kunnen er namelijk diverse toxische stoffen vrijkomen, wat bij het 
verbranden van tabak zeker het geval is.

Wanneer kanker zich in een vergevorderde fase bevindt, kan medicinale cannabis 
een meerwaarde bieden bij een kwalitatief levenseinde. In het volgende deel 
wordt medicinale cannabis binnen de palliatieve fase besproken. 

3.3.3 PALLIATIEF 
 
Het hoofddoel van palliatieve zorg is erop gericht om kwaliteit toe te voegen 
aan het leven, niet om de levensduur en het lijden te verlengen. Deze visie sluit 
volledig aan bij de visie en waarden van medicinale cannabis. Medicinale cannabis 
kan de palliatieve patiënt niet genezen maar kan wel een meerwaarde bieden 
bij het verminderen van zijn klachten. Het innemen van medicinale cannabis kan 
ervoor zorgen dat de patiënt meer heldere momenten heeft. Eveneens kan hij 
ook alerter zijn. Dit zorgt ervoor dat de patiënt en zijn dichte omgeving op een 
menswaardige manier afscheid kunnen nemen en de laatste belangrijke momenten 
samen kunnen doorbrengen.
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“Het doel van medicinale 
cannabis oogt op het verhogen 
van de levenskwaliteit.”



2322

HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 4

4. ROL VAN DE VERPLEEGKUNDIGE

4.1 De competenties van de verpleegkundige 
 
Uit onderzoek blijkt dat er heel wat verwachtingen berusten op de verpleegkundigen 
wanneer het gaat over medicinale cannabis.

- De anamnese is zeer belangrijk  
- Bezitten van expertise over medicinale cannabis 
- Opvolgen en begeleiden van de patiënt  
- Vertrouwenspersoon waar de patiënt en zijn omgeving kunnen op terugvallen
- Moet bijwerkingen of fout gebruik herkennen 

Een verpleegkundige neemt binnen de gezondheidszorg 5 beroepsrollen aan:

4.2 Richting de patiënt
 
Een verpleegkundige handelt in het 
belang van de patiënt. Er moet objectief 
en emotioneel naast de patiënt worden 
gestaan. De patiënt staat centraal. 

PATIËNT HEEFT FUNDAMENTELE 
LAGERE BEHOEFTEN 
- Behoefte aan veiligheid; 
- Behoefte aan waardering; 
- Behoefte aan zelfrespect; 
- Behoefte om tot een groep te behoren; 
- Fysiologische behoeften  
 
FUNDAMENTELE HOGERE BEHOEFTEN
- Behoefte aan kennen en begrijpen; 
- Esthetische behoefte; 
- Zelfactualisatie  

De verpleegkundige moet een 
laagdrempelig persoon zijn om met de 
zorgnoden van de patiënt te kunnen 
omgaan:
- Vertrouwenspersoon voor de patiënt 
- Eerste ondersteuning 
- Doorverwijzing mogelijk maken in   
   overleg met de patiënt 

Patiënten weten graag wat er gebeurt en 
stellen hierbij vragen. Het is belangrijk dat 
je als verpleegkundige een onderbouwde 
theoretische achtergrond hebt en de 
patiënt kunt informeren over wat je zult 
uitvoeren. Tijdens het begeleiden moet 
er rekening worden gehouden met de 
behoeften van de patiënt, deze zullen 
bespreekbaar worden gemaakt. 

 
Naast fysieke en psychologische zorg 
moet er rekening gehouden worden 
met spirituele zorg. Dit wil zeggen wat 
je doet, hoe je denkt, wat je voelt… In 
de werkelijkheid bestaat geen enkel 
eenduidig antwoord op deze vragen. Dit 
is persoonsgebonden. Er ‘zijn’ voor de 
patiënt betekend veel, hierbij kan je als 
verpleegkundige de tijd nemen om te 
luisteren en respect te tonen voor de 
leefwereld van de patiënt. 
REFERENTIE: DE BOSSCHERE, 2017-2018

Het ervaren van de ziekte kanker gebeurt 
tijdens de 5 sleutelmomenten: 
- De aankondiging van de diagnose  
- De startperiode van de behandelingen  
- De intervallen tussen 2 behandelsessies  
- Het einde van de behandelingen  
- De periode na de behandelingen  

Tijdens deze momenten kunnen er 
uiteenlopende gevoelens naar boven 
komen, individueel bepaald naar gelang 
de patiënt. Het is noodzakelijk als 
professional om emotionele steun bieden 
voor de patiënt en zijn naasten. Dit 
gebeurt door een multidisciplinair team 
voor, tijdens en na de behandeling. 

1. CLINICUS, 
DIAGNOSTICUS 

3. VOORLICHTER, 
ADVISEUR   

2. HULPVERLENER, 
BEGELEIDER

4. MANAGER, 
REGISSEUR

5. ONDERZOEKER

Hier wordt verwacht dat  
de gezondheidsmedewerker de situatie 
goed kan observeren en analyseren.

De gezondheidsmedewerker moet 
belangrijke inzichten vertalen naar 
anderen 

De zorg moet  
gecoördineerd worden  

Zorg en begeleiding geven, dit 
aangepast aan de individuele patiënt.

Er wordt verwacht dat de kennis van de gezondheidsmedewerker wetenschappelijke 
onderbouwde kennis heeft en nieuwe inzichten leert. Onder dit gegeven is evidence 
based handelen, levenslang leren en body of knowledge een verplichting van de 
verpleegkundige. 
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4.3 Richting de dichte omgeving 
 

Naasten kunnen nog andere opvattingen hebben dan die van de patiënt en de 
verpleegkundige.  Als verpleegkundige moet de patiënt als onderdeel van de omgeving 
worden gezien. Daarom is de omgeving betrekken bij het proces uiterst noodzakelijk. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er ernstige psychosociale belasting 
is bij de familie. Hier kunnen echter verschillende gevolgen naar boven komen: 
eenzaamheid, vermoeidheid, angst, emotionele golven, depressie. Niet enkel de 
partner moet ondersteunt worden,  ook de ouders, kinderen, broers, zussen zijn even 
belangrijk en mogen niet uit het oog verloren worden.

Naasten worden verwacht een ondersteunende rol te bieden. Dit alles komt voor hen 
ook plots wat overweldigend is en waarop ze niet zijn voorbereid. Ze worden vaak 
vergeten door het systeem van de zorgverlening, alles lijkt vanzelfsprekend.    

Beroep doen op morele of psychologische steun via:  
- Behandelende arts van de patiënt 
- Praatgroepen  
- Patiëntenverenigingen  
- Psychologische dienstverlening in het ziekenhuis 
- Gratis hulplijn kankerinfo (telefoon nummer: 0800 15 802) 

4.4 Richting de arts 
 
Er heerst een niveau verschil tussen de arts en de verpleegkundige. De behandeling 
is afhankelijk van de arts en zal dus het proces van ziekte beïnvloeden. Als 
verpleegkundige ben je de observator voor bijwerkingen, fysieke en psychische 
moeilijkheden... Deze observaties zullen moeten gerapporteerd worden en zijn 
belangrijk in de behandeling van de patiënt. Het is van uiterst belang voor de patiënt 
dat de verpleegkundige een goede samenwerking heeft met de arts. 
Als verpleegkundige moet er niet enkel informatie worden doorgeven aan de arts over 
de patiënt maar ook omgekeerd. Door vakjargon zal de patiënt niet steeds begrijpen 
wat de arts zegt, het is de taak om dit als verpleegkundige te vertalen. 

‘Cancer can affect a family in much the same way 
as it invades the body, causing deterioration if left 
untreated.’ (Parkes, 2001) 
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MEDCAN & BRONNENMEDCAN

Wie zijn we? 
 
Medcan VZW is een nationaal expertise 
centrum en adviesorgaan voor 
medicinale cannabis. Wij zijn een 
multisciplinair team dat bestaat uit een 
arts, enkele verpleegkundigen, een 
ervaringsdeskundige, een psycholoog 
en een apotheker en wij verlenen 
professionele dienstverlening naar 
patiënten, verpleegkundigen en artsen 
toe die een behandeling met medicinale 
cannabis wensen op te starten. 

Een behandeling opstarten met 
medicinale cannabis roept bij mensen 
veel vragen op. Hoe begin je eraan? Wat 
zijn de indicaties om voor medicinale 
cannabis in aanmerking te komen? Mag 
het eigenlijk wel voorgeschreven worden? 
Welke risico’s zijn er aan verbonden? 
Het zijn maar enkele van de vele vragen 
die zowel artsen, als verpleegkundigen 
en patiënten in België bezig houden. 
Op het internet kan je allerlei informatie 
vinden over het gebruik en de toepassing 
van medicinale cannabis maar helaas 
circuleert er tegenwoordig ook veel foute 
informatie. 

Als patiënten-belangenvereniging en 
adviesbureau voor medicinale cannabis in 
België, helpen wij als Medcan VZW, u en 
uw arts graag verder om deze vragen te 
beantwoorden.

Pieter Geens, 
oprichter, voorzitter & 
ervaringsdeskundige van Medcan VZW

Geraadpleegde bronnen 
Geens, P., & Huyghe, I. (2018). Medicinale cannabis in de gezondheidssector.  
Veurne: Pattyn. 

Hazekamp, A. (2016). An Introduction to Medicinal Cannabis. Groningen 

Pertwee, R. (2016). Handbook of cannabis. Oxford: Oxford University Press.

Geraadpleegde websites
Bedrocan BV
www.bedrocan.com 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
www.palliatief.be 

Nederlands Bureau voor Medicinale Cannabis
www.cannabisbureau.nl 

Stichting tegen kanker
www.kanker.be 

Wat kan u van ons 
verwachten?  
 
- Correcte informatie en voorlichting
- Doorverwijzing naar een  
   gespecialiseerde arts na het verkrijgen  
   van een positief advies
- Ondersteuning tijdens de behandeling
- Gratis toegang tot onze infomomenten

Hoe kom je bij  
ons terecht? 
 
Via de website van Medcan VZW kan je 
online een intake gesprek reserveren. 
Wij zijn er ons van bewust dat het voor 
de patiënt niet altijd evident is om tot 
bij ons te komen, vandaar dat Medcan 
VZW vanaf oktober 2018 start met een 
nieuw project dat de mogelijkheid biedt 
om het intakegesprek te laten doorgaan 
aan huis of in het ziekenhuis.  Hierbij 
werkt Medcan VZW samen met enkele 
verpleegkundigen verspreid over gans 
Vlaanderen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze site www.medcan.be of via ons 
emailadres info@medcan.be. 

Ons boek ‘Medicinale cannabis in de gezondheidszorg’ is ter beschikking via bol.com. 
Hierin bespreken we alle facetten van het medicinaal gebruik van cannabis en hebben 
we het over: de biologische kenmerken van de plant, het belang van gestandaardiseerde 
kweekomstandigheden, de werkzame stoffen die er in voorkomen en de indicaties 
waarbij zij van toepassing zijn. Dit alles wordt nog aangevuld met een uitgebreid 
medisch-technisch overzicht en een aantal aangrijpende patiëntengetuigenissen.
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