“De connotatie van cannabis
als drug moet weg”
Dokters en patiënten staan
volmondig achter de legalisering
van medicinale cannabis

PELT/MEERHOUT/DILSEN-STOKKEM - Het voorstel van Open Vld, CD&V en MR om de productie van

medicinale cannabis te legaliseren, kan zowel bij dokters als bij patiënten op bijval rekenen.
Voor wie lijdt aan ziektes zoals MS, ALS of kanker kan medicinale cannabis het verschil
betekenen tussen ondraaglijke pijn en een relatief comfortabel leven. “En door een legalisering
zal cannabis als medicijn ook verder ontwikkeld worden”, voorspelt dokter Bart Van Wijmeersch.
“Hopelijk kan iedereen die elke dag lijdt een draaglijker leven leiden”, zeggen twee MS-patiënten
die zelf ook cannabis gebruiken.

Olivier SIMONS

X Conny Beckers (50)

X Annita Dirckx (60)

“Sativex helpt enorm tegen de
pijn en maakt me veel alerter”

“Ik viel bijna flauw van de pijn”

In 2010 werd bij Conny MS vastgesteld.
“Plotseling werkte de linkerkant van mijn
lichaam minder goed en had ik enorm veel
pijn. Na drie jaar chemotherapie en revalidatie in de MS-kliniek in Pelt kon ik terug
wandelen, al was ik nog niet van de ongelooflijke pijn en spastische trekken af. Het
was alsof er een mes in mijn arm of onder
mijn voeten stak. Sinds ruim een jaar gebruik ik vanaf tien uur ’s ochtends om het
anderhalf uur Sativex, wat enorm goed
helpt tegen de pijn en me veel alerter maakt.
En ik word er niet high van. Twee weken
geleden moest ik noodgedwongen stoppen
met medicinale cannabis omdat ik in het
ziekenhuis lag. De pijn kwam in een week al

terug, en mijn nek was volledig verkrampt.”

Vieze smaak

Conny krijgt het medicijn grotendeels terugbetaald omdat ze MS heeft, maar ze beseft dat dat niet bij iedereen het geval is. “Ik
ken bijvoorbeeld mensen met reuma die
evenzeer elke dag afzien. Zij zouden ook geholpen moeten worden. Ik sta volledig achter een legalisering. Het zou voor mij ook
fijner zijn als ik medicinale cannabis in andere vormen kon innemen. Sativex heeft
een nogal vieze smaak. Ik drink altijd wat
cola nadat ik het genomen heb.”

“Enkel als ik Sativex pak, is de pijn draaglijk”, zegt Annita. FOTO JEFFREY GAENS

Conny neemt vanaf tien uur ’s ochtends om het anderhalf uur Sativex.
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Maanden nadat Annita aan haar rug was
geopereerd, voelde ze nog steeds hels veel
pijn. “Ik werd opnieuw onderzocht, en de
dokter stelde in september 2013 vast dat ik
MS had. Ik had de hele dag lang constant
pijn in mijn rug, tot ik er bijna van flauwviel. Ik probeerde de voorbije jaren al van
alles. Enkel als ik Sativex pak, is de pijn
draaglijk. Het heeft mij echt gered. In oktober ben ik zelfs op vakantie kunnen gaan.”
Annita liet haar man ook al naar het Nederlandse Stein rijden om medicinale cannabis in andere vormen te kopen in de apotheek. Bij onze noorderburen is de productie wel volledig gelegaliseerd. “Ik heb een

jaar lang thee gehad, en ook de druppeltjes
hielpen. Maar niet zoveel als Sativex.”

480 euro

Ook Annita krijgt het medicijn bijna volledig terugbetaald van de ziekenkas. “Het
kost mij ongeveer zeven euro voor drie busjes, waar ik ongeveer een maand mee toekom. De ziekenkas betaalt maar liefst 480
euro. Een normale mens kan dat nooit betalen. Daarom hoop ik dat medicinale cannabis snel gelegaliseerd wordt, zodat ook
andere mensen het kunnen nemen tegen de
pijn.”

PROFESSOR BART VAN WIJMEERSCH

“Morfine is een aanvaard medicijn, en dat is ook een drug”
PELT - Volgens professor Bart Van

Wijmeersch, de hoofdarts van de
MS-kliniek, moet medicinale
cannabis beter onderzocht en
ontwikkeld worden. Daarom
juicht hij een legalisering toe. “De
connotatie van cannabis als drug
moet weg.”

“Mensen moeten cannabis ook leren
zien als een goed medicijn tegen
zenuwpijnen en spasticiteit, los van
bijvoorbeeld joints. Ik vergelijk het
altijd met morfine. Dat is ook een
aanvaard medicament, terwijl het
even goed als drug gebruikt wordt.
Voorlopig wordt medicinale cannabis

enkel voor MS-patiënten terugbetaald, maar een legalisering kan dat
ook voor anderen mogelijk maken.
En het kan het onderzoek en de
ontwikkeling van medicinale
cannabis aanzwengelen, om het
uiteindelijk effectiever te maken. Er
kunnen door farmaceutische

investering en concurrentie ook
toegankelijkere vormen op de markt
komen. De spray Sativex kan
immers nogal irriteren en heeft een
vieze smaak. Maar natuurlijk
moeten we altijd voorzichtig
omspringen met dit medicijn, en het
niet zomaar voorschrijven.”(siol)

