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Europees Parlement: neem medicinaal gebruik
cannabis serieus
 

De EU moet innovatie in medicinale cannabis stimuleren 
Effectieve medicijnen die gebaseerd zijn op cannabis moeten worden gedekt door
zorgverzekeraars 
Autoriteiten moeten duidelijk onderscheid maken tussen medicinale cannabis en
cannabis voor overig gebruik
 

Europarlementariërs stellen voor om meer onderzoek te doen naar medicinale cannabis.
Ze roepen lidstaten op het potentieel van medicijnen gebaseerd op cannabis te benutten.
 
In een resolutie die op woensdag werd aangenomen roept het EP de Europese Commissie en
nationale overheden op een duidelijk onderscheid te maken tussen medicinale cannabis en
cannabis  voor  overig  gebruik.  Bureaucratische,  financiële  en  culturele  barrières  die  een
belemmering vormen voor wetenschappelijk onderzoek moeten worden weggenomen en moet
meer  financiering  beschikbaar  komen.  De  Europese  Commissie  en  de  lidstaten  moeten
medische  professionals  beter  informeren  over  medicinale  cannabis.
 
De  EU  moet  ook  meer  onderzoek  doen  en  innovatie  op  het  gebied  van  projecten  met
medicinale  cannabis  stimuleren.
 
Laat artsen medicijnen gebaseerd op cannabis voorschrijven
 
Europarlementariërs roepen lidstaten op artsen toe te staan hun eigen professionele oordeel
toe te passen bij het voorschrijven van medicijnen gebaseerd op cannabis. Deze medicijnen,
mits effectief, moeten worden vergoed door zorgverzekeraars op dezelfde manier als andere
soorten medicijnen.
 
De regulering van medicijnen gebaseerd op cannabis genereert extra opbrengst voor publieke
autoriteiten, dringt de zwarte markt terug en verzekert kwaliteit en nauwkeurige labeling. Het
beperkt ook de toegang van minderjarigen tot cannabis.
 
Achtergrond 
 
Volgens het Europees Parlement is er bewijs dat cannabis of cannabinoïden wellicht effectief
zijn bij het bevorderen van de eetlust en het verminderen van gewichtsverlies dat verband houdt
met hiv/aids. Medicinale cannabis zou ook kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen
van mentale  aandoeningen zoals  psychoses  of  het  Syndroom van  Gilles  de  la  Tourette.
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Symptomen van epilepsie, Alzheimer, artritis, astma, kanker, de Ziekte van Crohn en glaucoom
kunnen  worden  verlicht.  Het  verlaagt  het  risico  op  obesitas  en  diabetes  en  helpt  bij  de
verlichting  van  menstruatiepijn.
 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in een officiële aanbeveling gezegd dat het cannabis-
bestanddeel  cannabinoïde  niet  moet  worden  aangemerkt  als  een  gereguleerde  stof.  De
wetgeving met  betrekking tot  cannabis  voor  medicinaal  gebruikt  varieert  sterk  tussen de
lidstaten.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Verloop van de procedure
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Europese Commissie betreffende het
gebruik van  cannabis voor medische doeleinden

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Den Haag

(+31) 70 313 5422
(+33) 3 881 72546 (STR)
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Verbindingsbureau van het Europees Parlement - Brussel
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+32 (0) 473 86 41 41
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2775(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000122_NL.html
https://twitter.com/EP_Environment

