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Agenda 

• Geschiedenis Cannabis: NL vs USA

• Wetgeving

• Cannabis: wat is het en hoe werkt het?

• Toepassing binnen de oncologie

• Interacties

• Rol verpleegkundig specialist



De dagelijkse praktijk

• Veel oncologie patiënten willen CBD oid gebruiken

• Onvoldoende kennis over middel bij patiënt en 
professional

NB: In maart 2015 maakten ongeveer 1200 patiënten 
in Nederland gebruik van medicinale cannabis. Bron: 
Nationale Drug Monitor 2015.







Geschiedenis NL(1)



Geschiedenis NL(2)

• 1990 minister van Volksgezondheid Els Borst 
dat patiënten die cannabis om medische 
redenen uit de coffeeshop haalden, een 
alternatief moest worden geboden zonder het 
risico op vervuilingen. 

• 2000 oprichting Bureau Medicinale Cannabis
(BMC) Doel: zorg voor kwaliteit van 
medicinale cannabis 

• 2003 eerst medicinale cannabis beschikbaar

Informatiecentrum cannabis

https://www.cannabisbureau.nl/
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1990s tot nu

• Sinds 1972, vijf petities aan DEA om

marijuana naar niveau 2 te krijgen– allen

afgewezen

• 1996 – Californië was de eerste staat om 

medische marijuana te legaliseren

• Nu, 25 states hebben medische marijuana 

programma’s – wet varieert per staat

Bron: Lisa Kennedy Sheldon, PhD, APRN, AOCNP, FAAN



Wetgeving NL 

1928 Opiumwet

Onderscheid in

• Harddrugs (Lijst I); heroïne, cocaïne, amfetamine, 
LSD en XTC, zware pijnstillers en Ritalin.

• Softdrug (Lijst II); cannabisproducten

Voor alle drugs geldt dat bezit, handel, verkoop en 
productie strafbaar zijn. 

Niet-strafbaar is het gebruik voor medische, 
diergeneeskundige en wetenschappelijke doeleinden.

Bron: www.farmatec.nl; www.wetten.overheid.nl

http://www.farmatec.nl
http://www.wetten.overheid.nl


Wetgeving Amerika

• Schedule 1 drug

• Legaal onder state law 
maar illegaal onder federal 
law

• Wetten varieren per staat

• Research is moeilijk in 
U.S. – DEA, FDA, NIDA

• Enige plek voor
onderzoek naar cannabis 
binnen de U.S.  -
University of Mississippi

Bron: Lisa Kennedy Sheldon, PhD, APRN, AOCNP, FAAN



Bron: Lisa Kennedy Sheldon, PhD, APRN, AOCNP, FAAN



Cannabis soorten

• Cannabis Sativa

• Cannabis Indica

• Cannabis 

Ruderalis

• Mengculturen





Cannabis
= marihuana/hennep/wiet

softdrug gemaakt van de bloemtoppen van de hennepplant

THC (tetrahydrocannabinol); 

• geeft een opgewekt, euforisch gevoel

• Nederwiet 6,8–23,2% (gemiddeld 16,5%) THC

• THC-gehalte bij buitenlandse cannabisvarianten tussen de 2–12% 
(gemiddeld 9,9%)

• CB1 receptor

CBD (cannabidiol); 

• Pijnstillend, ontstekingsremmend

• Hoe hoger het CBD-gehalte, hoe minder de kans op angst en onrust. 

• CB2 receptor



Medicinale cannabis

Voordeel: 

• Kwaliteitscontrole

• Verhouding THC en CBD is bekend

• Geen vervuiling met bestrijdingsmiddelen, 
bacteriën, schimmels en zware metalen

Nadeel:

• Moeilijk te verkrijgen



Werking van Cannabis

• > 500 werkzame stoffen

• Meest onderzocht:

• CBD: Cannabidiol

• THC: 

Tetrahydrocannabinol

• Werking via endocannabinoide

systeem



ECS Functies

• Hoofdtaak van ECS is om de homeostasis te

behouden(Sulak, 2015).

• Het ECS controleerd het centrale en periphere

zenuwstelsel, energie opname, immuun

respons, cel-productie, opslag, reproductie en 

dood (DiMarzo, 2011). 



(DiMarzo, 2011) 

Het Endocannabinoid Systeem
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Gebruik 

• Verdampen
– Effect binnen 1 minuut, tot 3/4 uur na gebruik

• Thee
– Effect na 30-90 min

– Maximale effect na 2-3 uur

– Uitgewerkt na 4-8 uur

– Inname van vetrijk voedsel verbetert de opname

• Wietolie
– Het percentage en de verhouding werkzame stoffen kan sterk variëren en 

is afhankelijk van de soort wietplant die gebruikt is

– Sinds kort beschikbaar obv Mediwiet (1 fabrikant) 



Medicinale Cannabisolie

• Voor sublinguaal gebruik

• Chronische zenuwpijn, start met Bediol. Onvoldoende effect => 

Bedica met hoger THC gehalte

• Bedrocan (sativa soort) bij misselijkheid en braken, Gilles de la 

Tourette

• Bedrolite vnl bij epilepsie, THC gehalte < 1% ( minder high 

gevoel)



Indicaties medicinale cannabis
• Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of 

ruggenmergschade

• Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker 

en aids

• Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, 

hiv-infectie en aids

• Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) 

bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, 

aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van 

gordelroos

• Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette

• Therapieresistent glaucoom

Cannabis bureau; www.cancer.gov



Evidence

NB: mn dierproeven

Anti-emetisch effect 
• 5HT3 receptor (zoals oa ondansetron en granisetron) 

• CB1 receptors

Eetlust opwekkend
CB1 receptors

National Cancer Institute



Evidence 

Analgetica

CB1 receptor, en in mindere mate CB2 receptors

Preventie van chemotherapie genduceerde
neuropathie in diermodellen die paclitaxel, 
vincristine, of cisplatin kregen*

Angst en slaapstoornissen
CB1 receptor (THC) effect gezien (kleine studies)

National Cancer Institute

*2014 Ward SJ, et al.: Cannabidiol inhibits paclitaxel-induced neuropathic pain through 5-HT(1A) receptors without 

diminishing nervous system function or chemotherapy efficacy. Br J Pharmacol 171 (3)



Evidence antitumor effect

Meerdere muizenstudies gedaan bij HCC, colontumor, etc op 

effect tumor, zowel invibo als invitro

• THC effect op angionese en daarmee mogelijk celdood

tumor

• Cannaboid systeem mogelijk betrokken bij celdood

• Andere studies laten ook zien dat het juist groei van de 

tumor stimuleert

• Lijken pathways te zijn die beinvloed kunenn worden, 

maar te kleine studies en nog te weinig in mensen getest.

www.cancer.gov

Zhu LX, Sharma S, Stolina M, et al.: Delta-9-tetrahydrocannabinol inhibits antitumor immunity by a CB2 receptor-

mediated, cytokine-dependent pathway. J Immunol 165 (1): 373-80, 2000.

McKallip RJ, Nagarkatti M, Nagarkatti PS: Delta-9-tetrahydrocannabinol enhances breast cancer growth and 

metastasis by suppression of the antitumor immune response. J Immunol 174 (6): 3281-9, 2005.

http://www.nacer.gov


Evidence antitumor effect
Cannabis verbeterd overleving van patiënten met een agressieve hersentumor 
in een gecontroleerde studie

• FASE 2 studie

• Placebo gecontrolleerde studie

• Inclusie 21 patiënten met een glioblastoom

• 12 Pt kregen temozolamide en een cannabisextract met THC en CBD (Sativex) 
vs 9 patiënten kregen temozolamide met placebo.

• Resultaten: 83 % van de patiënten met een gedocumenteerde glioblastoma-
terugval, die met THC en CBD behandeld werden waren na 1 jaar nog in leven 
vs 53 % bij patiënten in de placebo-groep (p = 0,042). 

• Gemiddelde overleving cannabisgroep meer dan 550 dagen vs in de placebo-
groep 369 dagen. 

Press release by GW Pharmaceuticals of 7 February 2017

www.cannabis-med.org

http://www.gwpharm.com/about-us/news/gw-pharmaceuticals-achieves-positive-results-phase-2-proof-concept-study-glioma


Medicinale Cannabis

Contra-indicaties

• QT-intervalsyndroom (Brugada)

• Hartziekten als ritmestoornissen, angina pectoris 

• Patiënten met aanleg voor psychische stoornissen

• Zwangerschap

• Borstvoeding

• Adolescenten

National cancer institute



Medicinale Cannabis

Bijwerkingen (1)
• Psychische bijwerkingen:

• Psychotische reactie (wanen, hallucinaties)

• Zeer uitzonderlijk: schizofrenie

• High worden:

• Gevoel van euforie, overgaand in kalmte en rust

• Ontspanning, lachbuien, honger

• Grotere gevoeligheid voor geluid, licht kleuren en 

muziek

• Angst, paniek en verwardheid

• Reactievermogen kan verminderen
National cancer institute



Medicinale Cannabis

Bijwerkingen (2)

• Lichamelijke bijwerkingen:

• Tachycardie, orthostatische hypotensie, hoofdpijn, 

duizeligheid, ander temperatuurgevoel aan handen/voeten

• Rode branderige ogen, spierverslappend, droge mond

• Afhankelijkheid:

• Niet bij therapeutisch gebruik, wel voorzichtigheid bij 

patiënten met eerdere afhankelijkheid

• Overdosering:

• Psychische bijwerkingen (R/ benzodiazepines, Diazepam iv)

• Tachycardie (R/ bètablokker, propanolol iv) National cancer institute



THC farmacokinetische

eigenschappen
• THC

– Hoog lipofiel

– Psychoactief

• Biobeschikbaarheid

– Roken – variabel 2-56%

– Orale Inname – 10 -20%

• Absorptie

– Langzamer met orale inname dan met roken

• Geassocieerd met een lager en vertraagde piek THC concentratie

• Metabolisme

– Substraat van CYP3A4 en 2C9

• Half life

– Frequente gebruiker 5-13 dagen

– Infrequente gebruiker 1-3 dagen

Wall ME. 1983;34:352; Ohlsson A. 1981;34:250; Law B. Pharmacol. 1984;36:289; Karschner EL. Implications of plasma Delta9-tetrahydrocannabinol, 11-hydroxy-

THC, and 11-nor-9-carboxy-THC concentrations in chronic cannabis smokers. J Anal Toxicol. 2009;33:469–477.



THC Interacties

• THC wordt gemetaboliseerd door CYP3A4 and 2C9

• Valproine remt CYP2C9 en kan psychotropische
effecten creeëren van THC door verlagen van THC 
klaring in plasma

• In vitro evidence laat zien dat THC een inhibitor is 
voor CYP2C9, 2C19, 3A4 en 1A2

– Evidence dat THC concentratie phenytoin verhoogd
door CYP2C9 inhibitie

• Heeft potentiële drug drug interactie met CYP3A4 
remmers en inducers

Anderson, G.D. & Chan, LN. Clin Pharmacokinet (2016) 55: 1353. doi:10.1007/s40262-016-0400-9



CBD farmacokinetische

eigenschappen

• CBD

– hoog lipofiel

– hoog distributie volume

– hoog gehalte eiwit gebonden

• Uitgebreid gemetaboliseerd door de lever:

– hydroxylated to 7-OH-CBD via CYP P450 3A  

and CYP2C 

• T1/2 van CBD is ~ 18 to 32 hours 

*Devinsky O et al. Epilepsia, 55(6):791-802, 2014. 



CBD Potentiële

Drug-Drug Interacties

• CBD effect op andere medicijnen

– CBD potentiele remmer van CYP2C en CYP3A – in 
vitro en diermodellen

– Potentieel: Phenytoin, carbamazepine, phenobarbital

– Chronisch gebruik van CBD kan CYP2B (1/6) 
induceren in diermodellen

• Valproine (metabolized by CYP2B)

• Clobazepam (metabolized by CYP2B) 

– Acute toediening van CBD – clobazepam serum levels stijgen

– Chronische toediening van CBD – clobazepam serum levels 
zakken in theorie

*Devinsky O et al. Epilepsia, 55(6):791-802, 2014. **Stout SM et al. Drug Metab Rev 2014;46(1):86-95



Verschil THC vs CBD

THC

– Activeert CB1 receptor

– Is Psycho actief

– Kan psychose veroorzaken

– Kan angsten versterken

– Eetlustopwekkend

– Vermindering misselijkheid

– Pijn vermindering

– Valt onder opiumwet

– Hoge concentraties in wiet

– lipofiel

CBD:

– activeert CB2 receptor

– Is niet psycho actief, weinig 
bijwerkingen

– Kan psycho actief effect 
van THC onderdrukken

– Kan angsten verminderen

– Ontstekingsremmend, 
zenuwbeschermend

– Anti-oxidant

– In vezelhennep

– Bindt aan eiwitten

Cave: CYP3A4 metabolisme

CBD en medicatie welke binden aan eiwitten

Anderson, G.D. & Chan, LN. Clin Pharmacokinet (2016) 55: 1353. doi:10.1007/s40262-016-0400-9; Cannabis bureau



Rol VS

• Toename eigen gebruik wietolie

• Meer kennis nodig

• Onderdeel anamnese

• Ken je bronnen

• Visie ZH?

• Voorschrijven?



Anamnese

• Palliative behoeften van patiënt (pijn, misselijkheid, 
angst, anorexia, slaap problemen, energie-
vermoeidheid, spiritual problemen, coping).

• Eerder gebruik van cannabis, huidig gebruik van 
cannabis, andere palliatieve medicijnen, mogelijke
medicatie interacties. 

• Financiële toegankelijkheid tot medicatie, support 
system/ mantelzorger, kennis toediengsvormen/ 
bijwerkingen, samenstelling (Indica vs Sativa and 
THC/ CBD), veiligheid. 





Amerika: adviezen

• Opstellen patiënten doelen

• Waar haalt patient medicinale
cannabis(dispensary, caregiver, home grown). 

• Noteer inhalatie methode: inhalation (smoking/ 
vaping), dabbing (hashish), topical, transdermal, 
edibles, oils, tinctures, rectal.

• Dosing: start low, go slow, 2.5-5 mg THC

• THC vs. CBD: Indica vs. Sativa  

• Schema/ Dagboek: tijd, dosis, resultaten

• Bijwerkingen, medicatie interacties



APRNs

• Weten of het legaal is

• Volg de richtlijn van de Cannabis Clinician Society’s 

standards of practice; ACNA maakt ook richtlijnen en

folders voor NP’s 

• Educate yourself! 



Waar te verkrijgen?

• Granulaat en flos: ip bij elke apotheek

• Cannabisolie:



Kosten en vergoeding

• Zorgverzekeraars vergoeden medicinale 

cannabis niet standaard.

• Sommige zorgverzekeraars vergoeden het 

gedeeltelijk via de basis- of aanvullende 

verzekering. 



Patiënt komt met de vraag:

Mag ik wiet meenemen op reis?

• Wettelijk niet toegestaan

• Andere voorwaarden voor medicinale cannabis

• Engelse artsenverklaring met gebruik, 

hoeveelheid, en vorm van gebruik

• Geregistreerde vorm van medicinale wiet

gebruiken geeft minder problemen



Mag ik wiet meenemen

op reis?
2 verschillende verklaringen:

• Schengenverklaring: reizen binnen de landen van 
het Schengenverdrag en enkele andere landen die de 
Schengenverklaring accepteren

• Engelstalige medische verklaring voor landen die de 
Schengenverklaring niet accepteren

• Zie voor meer info: www.hetcak.nl

http://www.hetcak.nl/


Take home message

• Cannabis speelt nog (geen) rol in genezing alleen 
vermindering van klachten

• Cave interactie CYP3a4, ea. metabolisme!!

• Zorg voor eenduidig beleid in de praktijk ten aanzien 
van voorschrijven cannabis

• Bij voorschrijven, advies via transvaal apotheek

• Alleen voorschrijven als reguliere medicatie 
onvoldoende werkzaam is of teveel bijwerkingen geeft

• Niet in basisverzekering, vergoeding mogelijk bij aantal 
zorgverzekeraars op aanvraag van arts



Relevante websites

• www.cannabis.nl

• www.cancer.gov

• www.voedingenkankerinfo.nl

• www.cannabisbureau.nl

• www.farmatec.nl

• ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
www.cibg.nl

• International Association for Cannabinoids as Medicine: 
www.cannabis-med.org

• Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar 
Stoffen als Medicatie (Stichting NCSM): www.ncsm.nl

http://www.cannabis.nl/
http://www.cancer.gov/
http://www.voedingenkankerinfo.nl/
http://www.cannabisbureau.nl/
http://www.farmatec.nl/
http://www.cibg.nl/
http://www.cannabis-med.org/
http://www.ncsm.nl/

