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Geachte burgermeester en wethouders van Zwartewaterland, 

Ik heb het afschrift van uw brief aan de Tweede Kamer met als onderwerp 

'problematiek medicinale cannabis' in goede orde ontvangen, waarvoor dank. 

U roept in uw brief de Tweede Kamer op om in overleg met alle betrokkenen tot 

een oplossing te komen voor het feit dat in de huidige wetgeving geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen het gebruik van cannabis voor medische 

doeleinden en voor recreatieve doeleinden. Dit heeft als gevolg dat het thuis telen 

van cannabis voor medische doeleinden wettelijk verboden is. U wijst erop dat 

betaalbare en goede alternatieven nog niet beschikbaar zouden zijn. 

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat de minister van Medische Zorg en 

Sport op 17 september1 en 10 oktober2 2019, mede namens de minister van 

Justitie en Veiligheid, dit najaar twee sets Kamervragen heeft beantwoord over de 

casus waaraan u refereert in uw brief. De beantwoording is als bijlage toegevoegd 

aan deze brief. 

In het vervolg van deze brief licht ik in het verlengde van de gegeven antwoorden 

graag nader toe waarom thuisteelt van cannabis vanuit verschillende 

perspectieven niet kan worden toegestaan. 

Beschikbaarheid alternatieven 

Zoals de minister in zijn beantwoording heeft aangegeven, is het wettelijk niet 

mogelijk en bovendien vanuit gezondheidsperspectief niet wenselijk om 

individuele patiënten ontheffing te verlenen voor het thuis telen van cannabis voor 

medische doeleinden. 

1 https ://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/ 17 /beantwoording
kamervragen-over-de-verwijdering-van-twee-wietplanten-uit-de-tuin-van-een-ouder
echtpaar-door-de-politie 
2 https ://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/beantwoording
kamervragen-over-de-inbeslagname-van-twee-wietplanten-voor-medicinale-cannabis 
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Reden hiervoor is dat, gelet op hoge kwaliteitseisen, bij thuisteelt er per definitie 
van "medicinale cannabis" geen sprake kan zijn omdat deze niet gecontroleerd is 
geteeld. Bovendien bestaat een gezondheidsrisico omdat geen controle plaatsvindt 
op mogelijke contra-indicaties. 
Het afleveren van medicinale cannabis moet via de apotheek verlopen omdat in de 
apotheek controle plaats vindt of de medicinale cannabis gebruikt kan worden met 
andere geneesmiddelen die de patiënt mogelijk gebruikt. 

In het huidige beleid van VWS wordt ingezet op medicinale cannabis van 
farmaceutische en constante kwaliteit, welke via de apotheek op recept 
beschikbaar wordt gesteld aan patiënten die deze door hun arts voorgeschreven 
hebben gekregen. De arts en patiënt kunnen er hierdoor zeker van zijn dat de 
gebruikte variëteit steeds dezelfde inhoudsstoffen en sterkte bevat en vrij is van 
pesticiden en andere schadelijke stoffen. 
Momenteel stelt BMC medicinale cannabis in vijf variëteiten beschikbaar. 
Gelet op de ervaringen van het BMC, wordt met de vijf beschikbare medicinale 
cannabissoorten grotendeels voorzien in de bestaande behoefte aan medicinale 
cannabis. In het algemeen kan het zijn dat patiënten niet uitkomen met een 
beschikbaar geneesmiddel. Ook dan kan het niet zo zijn dat het (genees)middel 
thuis gemaakt wordt omdat het volgens de patiënt beter werkt. 

In de antwoorden op de Kamervragen is aangegeven dat het BMC bereid is om het 
gesprek aan te gaan met patiënten en patiëntenverenigingen inzake het aanbod 
zoals nu beschikbaar is en de mogelijke hiaten hierin. Hier is vooralsnog geen 
gebruik van gemaakt. 

Het BMC heeft de apotheekinkoopprijs de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd. 
Daardoor ligt de prijs op dit moment (significant) onder de prijs van door 
coffeeshops aangeboden recreatieve cannabis. Vergoeding via de zorgverzekering 
vanuit het basispakket vindt vooralsnog niet plaats, aangezien voor de effectiviteit 
van medicinale cannabis onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat volgens 
Zorginstituut Nederland. ZonMW zal in opdracht van VWS op korte termijn een 
onderzoeksproject publiceren ten aanzien van de effectiviteit van medicinale 
cannabis, waar (onderzoeks)instellingen zich voor kunnen inschrijven. 
Het doel van dit onderzoeksprogramma is het onderzoeken van de effectiviteit van 
medicinale cannabis op verschillende vormen van pijn en of de verhouding 
THC/CBD daarbij een rol speelt. Op grond van de uitkomsten van dit 
onderzoeksprogramma zal worden gekeken welke vervolgstappen mogelijk en 
wenselijk zijn. 

Thuisteelt 
Naast dat ik heb aangegeven dat het uit gezondheidsperspectief onwenselijk is dat 
individuele patiënten ontheffingen worden verleend voor het thuis telen van 
cannabis voor medische doeleinden, is het ook uit andere perspectieven 
ongewenst. Het telen van cannabis is op grond van de Opiumwet verboden. 
Dit geldt ook voor het telen van vijf planten of minder. 
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Ook voorbereidingshandelingen zijn strafbaar. Een woning is ongeschikt voor 

hennepteelt. Om de ideale omstandigheden voor een hennepplant te creëren is 

veel licht, warmte, water en elektriciteit noodzakelijk. De aanschaf van materialen 

is veelal illegaal en ook de aanleg van (kleine) kwekerijen gebeurt veelal 

onwettelijk. Contacten met het criminele circuit zijn hierbij vrijwel onvermijdelijk. 

Ook de wetenschap van criminelen dat grotere hoeveelheden cannabis in een 

woning aanwezig is leidt tot veiligheidsrisico's. Ten slotte hebben ook veel 

verhuurders expliciet aangegeven dat de aanwezigheid van cannabis leidt tot 

sancties. 

Kortom, thuisteelt van cannabis kan niet worden toegestaan. 

Hoogachtend, 
Namens de minister van Medische Zorg 

en Sport, 
namens deze, 
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, 

dr. M.T.M. van Raaij 
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