
DE NOODZAAK VAN CANNABIS
Medicinale cannabis - Een lezing van Hans Kamperman
Medicinale Cannabis werd en wordt op een breed vlak ingezet als middel om een mens of dier te
helen. Er zijn honderden wetenschappelijke rapporten uitgebracht over de medicinale werking van
deze wonderplant. Toch wordt in Nederland een beleid gevoerd om cannabis te criminaliseren.
De medicinale werking wordt ondanks de vele getuigenissen van medicinale gebruikers ontkend.
De oneliner van de nieuwe regering van Rutte, Buma en Segers is “Wiet is Troep” en medicinale
cannabis wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Als gevolg hiervan zijn de gebruikers
(bij huisarts meestentijds bekend) die afhankelijk zijn van medicinale cannabis genoodzaakt om zelf
hun medicijn te kweken. De financiële middelen ontbreken veelal om de grondstof uit het illegale
circuit te betrekken.
De medicinale werking van cannabisolie die via Bedrocan Veendam https://Bedrocan.com/nl/ bij 
Transvaal Apotheek in Den Haag (https://www.transvaalapotheek.nl/cannabis-olie/) verkocht wordt 
is gamma bestraald en sterk verdund, zodat de medicinale werking voor een groot deel verloren 
gaat. Alle handel van Bedrocan, ook export, loopt via het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) 
https://www.cannabisbureau.nl/ van het ministerie van VWS.
Bovendien wordt het middel tegen woekerprijzen op de markt gezet, zodat het voor veel mensen
niet betaalbaar is omdat zorgverzekeraars het niet meer vergoeden.
Opvallend is ook dat een regering die in eigen land roept dat “Wiet Troep” is, wel wereldwijd via
Bedrocan/BMC duizenden kilo’s medicinale cannabis verkoopt. Diezelfde regering harkt via 
belastingen op de verkoop in coffeeshops jaarlijks 700 miljoen euro binnen in de staatskas.
Wie is hier nu de drugsdealer? In Canada is Bedrocan zelfs beursgenoteerd. 
Het huidige gedoogbeleid in Nederland staat toe om 5 Cannabisplanten voor eigen gebruik te telen.
Toch wordt er door justitie (die aan het begrip “gedogen” een volstrekt willekeurig eigen invulling 
geeft) een ware klopjacht gehouden op medicinale gebruikers.
Tijdens deze razzia’s van de politie worden de planten afgepakt. Daarbij staan de agenten vaak trots
(alsof ze een trofee hebben binnengehaald) met de buit in handen op de foto die dan uitvoerig op
faceboek wordt gedeeld, terwijl de medicinale gebruiker teruggeworpen wordt op farmaceutische
medicijnen met verschrikkelijke bijwerkingen of de acceptatie van helse pijnen en een onwaardig
leven. Deze gebruikers kunnen vaak enkel door deze natuurlijke oplossing een redelijk normaal
leven leiden of zelfs genezen. 50% Van alle politie-inzet gaat op aan deze klopjachten. Voor 
normale aangiftes is geen tijd, meer dan 50% van de aangiftes wordt terzijde geschoven. Hier 
verliest de overheid/justitie het contact met de samenleving en het hoort zeker niet thuis in een 
democratie!! Hoe bedenk je het om zieke mensen hun medicijn af te pakken!!
Voordat ik in ga op de medicinale werking van cannabis, is het noodzakelijk de geschiedenis te
onderzoeken van cannabis, waarom het illegaal is en wat de rol van de farmaceutische industrie 
(farma) hierin is. De machtige lobby van farma, die deze plant als een bedreiging ziet: de plant, 
puur natuur, kan niet gepatenteerd worden, waardoor er geen verdienmodel meer is voor deze
bedrijven. Patenten geven de farma de macht om elke prijs te vragen die ze willen. Dat zien we 
vaker terug in bijvoorbeeld de kosten van de chemische medicijnen voor kanker of HIV. Deze 
industrie telt dan ook tot de groten (tezamen met o.a. wapenhandel). Het maakt echter onze 
gezondheidszorg onbetaalbaar.                                                                                      
https://wnl.tv/2017/10/20/winst-22-miljard-op-kankermedicijn-rug-patienten-absurd/
Mijn stelling in deze is dan ook 2-ledig:
1 - dat het patentrecht op voeding en medicijnen wereldwijd afschaffen.
2 – natuurlijke medicijnen zoals cannabis uit de opiumwet.
De mens heeft het universele recht op zelfbeschikking en daarmee het gebruik van de medicijnen
waarin de natuur voorziet en niet per se aan de chemische middelen waaraan heel veel geld wordt
verdient. Dit is vastgelegd in artikel 25 van de Universele Mensenrechten Verklaring UVRM
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf Via art. 94 van onze
grondwet worden deze verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties boven de
wettelijke voorschriften binnen ons koninkrijk gesteld.
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De geschiedenis van cannabis en waarom het illegaal is
Een essentieel verhaal om het huidige beleid van de overheid te kunnen begrijpen, gebaseerd op een
leugen die 80 jaar geleden verzonnen is door 2 multinationals die hun bedrijven van de ondergang
wilden redden toen Amerika in de jaren 30 hennep aan het industraliseren was.
https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dit-is-de-ware-reden-dat-hennep-illegaal-is/

De geschiedenis en de macht van de Farmaceutische industrie

Doktor Mathias Rath (De geschiedenis en het ontstaan van de farmaceutische industrie)
Een boeiende lezing over het ontstaan van de farmaceutische industrie in Duitsland, Bayer,
Hoechst, BASF en IG Farben. Bedrijven die de natuur gekopieerd hebben en zich dat via 
patentrecht toegeeigend hebben. Hier vallen veel dingen op hun plek en het blijkt dat we van de 
geschiedenis weinig geleerd hebben. De Europese Unie stamt uit hun koker, hun macht ontlenen ze 
aan het patentrecht om zo de wereld in hun greep te houden.
https://www.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg&feature=youtu.be

Doctor Peter Gotze (Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad)
Een verhelderend verhaal die een inkijk geeft in de farmaceutische wereld waar andere normen en
waarden gelden dan die wij kennen. (Een genezen patient brengt niets meer op en is niets waard)
https://www.youtube.com/watch?v=DPWy9RWpOZE

Hans van der Linden (we worden voortdurend bedrogen en misleid door Big Pharma}
Huisarts Hans van der Linden legt haarfijn uit hoe het lobbysysteem van de farmaceutische
industrie werkt en hoe artsen, patiëntenverenigingen, KWF, onderzoekinstellingen en universiteiten
bewust/onbewust gemanipuleerd worden door de maketing/lobby van de farmaceutische industrie.
Het motto van de farmaceutische industrie is “Wie betaald Bepaald”. Volgens Hans van der Linden
is er maar 1 manier om hun macht te breken. Wereldwijd afschaffen Patentrecht op voeding en
medicijnen!!
https://www.youtube.com/watch?v=-eEHZ7hSXeg&feature=youtu.be

Emma Bruns (ziekte als verdienmodel)
Iemand van de werkvloer die het “systeem” genadeloos en helder aan de kaak stelt.
https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_11306876~ziekte-als-verdienmodel~.html

Forensisch arts Selma Eikelenboom (In Nederland 10.000 doden door verkeerd
medicijngebruik ) En toen werd het stil !
http://www.rtllatenight.nl/item/1306/17.000_sterfgevallen_door_medische_foute

Radar (Over corruptie in de farmacutisch industrie)
https://healthwatch.eu/nl/tros-radar-corruptie-in-farma-industrie-deel-1/
https://healthwatch.eu/nl/tros-radar-corruptie-in-farma-industrie-deel-2/

Medicinale werking van Cannabis
 
Indica vs Cannabis Sativa
Een mooie omschrijving van deze verschillende soorten cannabis en hun medicinale werking.
https://sensiseeds.com/nl/info/faq/wat-is-het-verschil-tussen-indica-en-sativa

Wat is Medicinale Cannabis en wat zijn de toedieningswijzen
https://www.medcan.be/cannabis/#toediening      
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5 manieren om medicinale cannanis te consumeren als je niet wilt roken incl. recepten
https://www.zamnesia.nl/blog-5-manieren-om-cannabis-te-gebruiken-zonder-het-te-roken-n1243

Het ontdekken van cannabinoiden THC, THCA, THCV, CBD, CBN, CBG, CBDA
De bekendste cannabinoiden die op de receptoren CB1 en CB2 werken van het menselijke
ECS-systeem. Verder informatie over de plantensoorten voor CBD en THC
https://www.zamnesia.nl/content/260-cbd-thc-cbg-het-ontdekken-van-cannabinoiden

Cannabis zit in ons DNA
Goed verhaal over medicinale cannabis en de noodzakelijkheid ervan, alsmede links naar vele 
documentaires en interview’s over medicinale cannabis.
https://www.youtube.com/watch?v=aWXuaMXfbJA&feature=share

CBG de moeder der Cannabinoiden
https://www.facebook.com/notes/nol-van-schaik/cbg-de-primaire-cannabino
%C3%AFde/1744436632294133/

Prachtige documentaire over Medicinale cannabis en de inpact op de gezondheid van mensen.
Veel links naar documentaires over medicinale cannabis.
https://youtu.be/VsDic2na8co

Het Endocannabinoiden-systeem (ECS-systeem)
De reden dat medicinale cannabis zo goed werkt bij een reeks aandoeningen is het ECS.
Het endocannabinoïden-systeem is een systeem dat alle processen in ons lichaam reguleert. Door de
receptoren van dit systeem te triggeren zoals lichaamseigen stoffen zouden moeten doen,
beïnvloeden stoffen uit de cannabisplant de lichaamsprocessen en zorgen hiermee voor de positieve
effecten in het menselijk en zelfs dierlijk lichaam.
https://www.mediwietsite.nl/endocannabinoiden-systeem-ecs-uitgebreide-gids/

Terpenen in Cannabis
Er zijn al meer dan 500 stoffen ondekt in de cannabisplant waarvan ook geur en kleurstoffen
Er zijn al meer als 80 cannabinoiden ondekt waarvan de bekenste THC en CBD. Voor de medicinale
eigenschappen zijn de zogenoemde “Terpenen” mogelijk het meest belangrijk, hiervan zijner reeds
meer als 100 ondekt. Deze kunnen zelf actief zijn, zoals mycreen (rustgevend),
limoneen (anti-depressief), pieen (luchtwegverwijder) en Linalool (angstverminderend). Ook
kunnen ze de effectieviteit of bijwerkingen van andere aktieve stoffen beinvloeden. Terpenen
komen ook voor in andere planten.
http://medicalcannabissupplies.nl/terpenen-in-cannabis-wat-doen-die-pgmcg/?
utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Krijg ik wel voldoende cannabinoiden binnen voor een normaal gezond leven
http://pgmcg.nl/bent-u-thc-deficient-krijg-jij-genoeg-cannabinoiden-voor-een-normaal-gezond-
leven/

Masterclass Dennis De Rosa over cannabinoiden en terpenen
https://www.youtube.com/watch?v=ISbYhAqF5lI
      
Masterclass Wernard Bruining over Mediwiet
https://www.youtube.com/watch?v=95wFZvUhtGA

Waar kun CBD olie en Terpenen verkrijgen
https://www.cibiday.nl/cbd-olie/terpenen

https://www.cibiday.nl/cbd-olie/terpenen/
https://www.youtube.com/watch?v=95wFZvUhtGA
https://www.youtube.com/watch?v=ISbYhAqF5lI
http://pgmcg.nl/bent-u-thc-deficient-krijg-jij-genoeg-cannabinoiden-voor-een-normaal-gezond-leven/
http://pgmcg.nl/bent-u-thc-deficient-krijg-jij-genoeg-cannabinoiden-voor-een-normaal-gezond-leven/
http://medicalcannabissupplies.nl/terpenen-in-cannabis-wat-doen-die-pgmcg/
https://www.mediwietsite.nl/endocannabinoiden-systeem-ecs-uitgebreide-gids/
https://youtu.be/VsDic2na8co
https://www.facebook.com/notes/nol-van-schaik/cbg-de-primaire-cannabino%C3%AFde/1744436632294133/
https://www.facebook.com/notes/nol-van-schaik/cbg-de-primaire-cannabino%C3%AFde/1744436632294133/
https://www.youtube.com/watch?v=aWXuaMXfbJA&feature=share
https://www.zamnesia.nl/content/260-cbd-thc-cbg-het-ontdekken-van-cannabinoiden
https://www.zamnesia.nl/blog-5-manieren-om-cannabis-te-gebruiken-zonder-het-te-roken-n1243


Informatie over werking medicinale cannabis voor huisartsen
http://pgmcg.nl/the-endocannabinoid-system-several-resources/?
utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Wetenschappelijke bewijzen medicinale werking tegen kanker
http://www.higherperspectives.com/there-are-now-100-scientific-studies-that-prove-cannabis-
curescancer-1429984852.html

Website’s met veel informatie over medicinale cannabis
www.marijuanadoctors.com Amerikaanse website met veel nuttige informatie over medicinale
cannabis

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medcan.be%2Fcannabis%2F
%23toediening&h=ATMik2W1fgMhKhscQPhxWX4XEQMfyQN_Aaif4hzrkOj6hHhfLY0dgH2FbI
6yhtaRfGjR7XTWmgbIqjj9QuEuGY63bP0NQ0R_SUXkIq2Wzhb0sY38aYh1BIoSXP03tJME7QS
WKeAn75Iig
Zeer informatieve site over medicinale cannabis en over de vormen van toediening

www.pgmcg.nl Website van Marian Hutten en Serge de Bruin van de patiëntenvereniging
medicinale cannabisgebruikers. Zeer profesionele en informatieve site voor medicinale gebruikers.

www.stichtingmediwiet.nl De website van Wernard Bruining, een pionier op gebied van medicinale
cannabis. Zeer profesionele en informatieve site voor medicinale gebruikers. Wernard Bruining
geeft ook workshops waar patienten geleerd wordt om hun eigen medicinale cannabisolie te maken.
Iets wat voor veel patienten onontbeerlijk is omdat zorgverzekeraars geen medicinale cannabis meer
vergoeden. Mensen wordt geleerd om hun eigen medicijn te kweken. Producten van Bedrocan zijn
gammabestraald waardoor een groot deel van de medicinale werking verloren gaat. Ook weet men
bij eigen kweek zeker dat het product 100% biologisch is. Bij medicinale cannabisolie uit het 
illegale circuit is men daar helaas niet zeker van.

www.mediwietsite.nl Zeer professionele en informatieve site voor medicinale gebruikers.

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/13300ef7-08d4-4f2d-9a5e-ac3ca7023898.pdf
Rapport van Trimbosinstituut over de gezondheidseffecten van cannabis THC en CBD. Uit dit
rapport komt naar voren dat cannabis THC en CBD veel minder gevaarlijk en verslavend zijn dan
alcohol en tabak. Er is nog nooit iemand overleden aan cannabis.
Door tabak overlijden volgens WHO (World Healt Organisation) jaarlijks wereldwijd 6 miljoen
mensen, niet omdat tabak kankerverwekkend is, maar omdat fabrikanten opzettelijk
kankerverwekkende stoffen zoals luchtwegverwijderaars, geur en smaakstoffen toevoegen. 
https://evajinek.kro-ncrv.nl/fragmenten/benedicte-ficq-charlotte-pelt-en-joost-walraven-strijden-
tegen-de-tabaksindustrie
Doordat de voedingsindustrie suikers en conserveringsmiddelen aan ons voedsel toevoegen
overlijden volgens het WHO jaarlijks wereldwijd 5 miljoen mensen door een te hoge
bloedsuikerspiegel en overgewicht. https://youtu.be/ufh7vbVqKhw
Door verkeerde diagnoses en medicijngebruik overlijden er in Nederland jaarlijks 17.000 mensen,
in America 250.000 mensen, wereldwijd 5 miljoen mensen. 
http://www.rtllatenight.nl/item/1306/17.000_sterfgevallen_door_medische_foute
Door alcohol overlijden wereldwijd 2,5 miljoen mensen per jaar. https://youtu.be/ocu7lK2obw8
Wel heel erg vreemd dat onze overheid dit allemaal toelaat en niet of onvoldoende ingrijpt bij deze
genocide. Dit terwijl medicinale cannabis vele levens in red, en de kwaliteit van leven verhoogd bij
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vele aandoeningen. Toch wordt in Nederland medicinale cannabis gecriminaliseerd. Er wordt op  
grote schaal jacht gemaakt op medicinale gebruikers die zichzelf willen genezen met 5 zgn. 
gedoogde cannabisplanten. Dit zijn zieke mensen, geen criminelen!! 

We zullen onze verantwoordelijkheid moeten nemen
Er zullen sterke leiders moeten opstaan in de wereld die weerstand kunnen bieden aan de machtige 
lobby van multinationals. De tijd dringt. Uit onderzoek blijkt dat ¾ van alle insecten zijn 
verdwenen, wetenschappers staan voor een raadsel zeggen ze. Ik ben zelf geen wetenschapper, maar
ik kijk wel om me heen. In zie dat Monsanto gepatenteerde zaden voor mais op de markt brengt die
zodanig gemanipuleerd zijn dat ze resistent zijn voor gif. De boer zaait zijn mais over de akker dat 
samen met het onkruid opkomt. Dan komt het moment dat de gifspuit er over heen gaat. Alles wat 
leeft gaat dood, behalve het maisplantje, want dat is resistent voor gif. Leuk voor de boer, die een 
goede maisoogst heeft, maar dodelijk voor alle insecten en de vogels die van insecten leven.
Hoe bestaat het dat men ons probeert wijs te maken dat ze voor een raadsel staan als vogels en
insekten verdwijnen. Dat is minachting van de burger, denken ze dat we gek zijn.
In 2050 zullen er wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen overlijden omdat ze resistent zijn
geworden voor antibiotica. Er is een oplossing in de vorm van bacteriofagen 
(https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/24-10-2017/) , een natuurlijk en
biologisch alternatief voor antibiotica. Dit is echter niet interessant voor farma omdat het net als
medicinale cannabis en vele andere natuurlijke medicijnen niet te patenteren is.

Er zijn oplossingen
Ik doe een dringend beroep aan alle politieke leiders wereldwijd om dit te stoppen door alle
patentrecht op gebied van voeding en medicijnen af te schaffen en natuurlijke medicijnen en
voeding te stimuleren en uit de illegaliteit te halen. Het is 2 voor 12 we zullen snel moeten handelen
voor het te laat is.
Om de macht van geld in te dammen zou het wenselijk zijn dat overheden het scheppen van geld 
uit het niets weer in eigen hand gaan nemen i.p.v. dit over te laten aan criminele op geld beluste
banken. Hoe is het mogelijk dat overheden dit ooit uit handen hebben gegeven?        
http://ebook.gratis-downloaden.nu/2015-10-14/ons-geld-op-de-bank-is-niet-meer-van-ons 
Nederland betaalde in 2014 alleen al 9,36 miljard aan rente over de staatsschuld. Als een overheid
het scheppen van geld weer in eigen hand neemt, hoeft er natuurlijk geen rente gerekend te worden
over geld dat ze toch al uit het niets gecreëerd hebben, laat staan aflossen. Elk jaar kan er dan meer
dan 10 miljard voor nuttige zaken uitgegeven worden en onze zorgkosten worden weer betaalbaar
door het afschaffen van het patentrecht. Hoe simpel kan het zijn!!
Volgens econoom Kate Raworth moet onze economie fundamenteel anders worden gestructureerd 
met groei, maar binnen gestelde grenzen. Bekijk de hele aflevering op bit.ly/dedonuteconomie. 

http://bit.ly/dedonuteconomie
http://ebook.gratis-downloaden.nu/2015-10-14/ons-geld-op-de-bank-is-niet-meer-van-ons
https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/24-10-2017/

