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ÉCHT ALLEEN METEN IS WETEN
Door Dimitri Breeuwer

In gesprek met de overheid
CannaWijzer is als gesprekspartner een van de belangrijke schakels tussen de
regering, de coffeeshop en de consument. Dit lobbyen bij de overheid en coffeeshops doen wij al sinds 2010. Deze gesprekken vinden niet alleen plaats op basis
van onderbuikgevoelens. Onze ervaring en samenwerking met de “wietsector”
zorgen ervoor dat we goed weten wat er speelt en wat er nodig is om een toekomstbestendig cannabisbeleid te krijgen. Met deze boodschap onderbouwen
wij ons verhaal bij burgemeesters en bij beleidsmakers in Den Haag. Toch is dat
niet voldoende. Nu we gaan experimenteren met gecontroleerde wiet willen wij
als consumentenorganisatie onze positie verder versterken. Dit kan alleen door
goed te meten! Met duidelijke data kunnen we onze wensen en gedragingen tastbaar maken en hebben we een weerwoord tegen eventueel “fake news” of valse
onderzoeksrapporten. Hier komt ons nieuwe platform Cannabis in Town (CiT)
om de hoek kijken.

Consumentenpanel
Ons denken en onze waarheid is niet persé dé waarheid. Tegenstanders hebben
hun waarheid, vaak een waarheid gevoed door een principiële of oude overtuiging en opvallend vaak niet door rationeel denken. Deze oude gedachten moeten
wij voorzichtig zien te doorbreken. Respect en acceptatie maar vooral geduld zal
daarbij hard nodig zijn. Na een veelbelovend gesprek met de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) volgen nu het ministerie van Justitie en van Volksgezondheid. Al deze partijen geven aan een consumentenpanel belangrijk te
vinden bij de monitoring van de experimenten. Met onze app 2.0 kunnen alle
stakeholders in dit dossier straks zien wat er ‘real-time’ gebeurt in cannabisland.
Digitaal bouwbedrijf
Na ruim 3 jaar brainstormen en ontwikkelen was de tijd rijp om ons platform
in een rechtsvorm te gieten en voor te stellen bij politici, beleidsmakers en de
cannabissector. Om te zorgen dat ons platform het levenslicht gaat zien hebben
wij samen met een notaris “Brightpulse” opgericht. Brightpulse is semi-commerEKGGNGPXQQTCNIGDCUGGTFQRŧEQPUWOGTRTQƒVŨYCCTDKLKPJCPFGP\CN\KLPXCP
de community, ook de eventuele winst die in de toekomst gemaakt gaat worden
zal terugvloeien naar de community. Zo wordt jij straks als deelnemer een wezenlijk onderdeel van de community en mag je meepraten en stemmen over toekomstige ontwikkelingen. Een raad van toezicht zal zorgen dat dit transparant
en democratisch gebeurt. Met trots kan ik melden dat Hidde Siers (Plantarium /
Informatiecentrum Medicinale Cannabis) het eerste bestuurslid is die deze controlepositie op zich zal nemen. De input van de consument is voor het slagen
van het experiment broodnodig. Bij elke fase van de wietproef is onze collectieve
stem van cruciaal belang!
Nieuwsgierig? Laat alvast je e-mail adres achter op cannabisintown.com
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In de komende tijd zal steeds duidelijker worden hoe er aan het voorgenomen kweek-experiment vorm zal
worden gegeven. Naar mijn mening
schittert de consument door afwezigheid. Terwijl juist de consument, in
het kader van de volksgezondheid, in
dit experiment centraal zou moeten
staan. Om deze reden werd ik ook erg
enthousiast toen ik door Brightpulse
benaderd werd voor hun project. Deze
groep enthousiastelingen is bezig met
de ontwikkeling van een platform voor
en door de cannabis consument. Naast
o.a. een locator-app, zal binnen het
platform vooral ook informatie vanuit
consumenten-perspectief worden
gedeeld. Online en actieve vertegenwoordiging van de consument op het
verloop van de kweek-experimenten.
Ik zal vanaf de zijlijn meekijken bij de
ontwikkeling van dit platform en de
app. Zodra de tijd daarvoor rijp is zal
ik hiervoor ook actief input van cannaDKUEQPUWOGPVGPICCPXTCIGPǡ8KCFKV
platform kunnen we, als consument,
onze stem laten horen richting een
overheid die ons de afgelopen decenPKCǡVGXCCMQXGTJGVJQQHFJGGHVIG\KGP
Samen staan we sterk!
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Door Lieze Boshoff (LB Cannabis Content & Copy), voor Cannabis in Town

Cannabinoïden zijn bio-chemische
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Cannabis als medicijn

Cannabis gaat over zoveel meer dan alleen maar stoned
worden. Wetenschappelijk is duidelijk dat elke fytocannabinoïde een zeer reëel en zeer effectief middel is bij de
behandeling van een breed scala aan ziekten en aandoeningen. Vaak blijkt het effectiever te zijn -en tegelijkertijd
minder schadelijk- dan veel farmaceutische opties.
...Niet verwonderlijk dus dat we een breed spectrum van
mensen zien die cannabis gaan gebruiken als onderdeel
van een gezondheids- en welzijnsprogramma. Soms als
een manier om te ontspannen aan het einde van een
moeilijke dag, soms als een legitieme behandeling voor
meer ernstige ziekten zoals epilepsie en zelfs kanker.

Recht op toegang tot informatie

Helaas heeft niet iedereen in ons huidige juridisch-politieke
klimaat toegang tot een arts die medicinale cannabis
wil voorschrijven. Dit betekent dat een groot deel van de
bevolking, die gebruik maakt van hun recht om te kiezen
voor een alternatieve vorm van behandeling, gedwongen
wordt om het zelfstandig te doen wanneer de keuze wordt
gemaakt voor een medicijn op basis van cannabis.
Niet alleen worden ze gedwongen om een grijs juridisch
gebied binnen te dringen door hun toevlucht te nemen tot
het kopen van hun medicijn bij een coffeeshop of zwarte
markt dealer. Dit betekent ook dat hun vermogen om een
geïnformeerde beslissing te nemen over hun gezondheid,
hun medicijn en hun recht op een effectieve en veilige
behandelingsoptie, niet bestaat.
We kunnen weloverwogen beslissingen nemen over
vrijwel alles wat we als consumenten kiezen te kopen en

consumeren, of de overheid het nu als gezond beschouwt
of niet. De gevaren van fastfood worden bij elke gelegenheid aangegrepen. Sigaretten en alcohol zijn nog steeds
legaal, ondanks tientallen jaren van wetenschappelijk
bewijs dat het dodelijk is. Veel farmaceutische geneesmiddelen hebben ernstige en gevaarlijke bijwerkingen die
openlijk worden onthuld.
Toch kunnen we zomaar een supermarkt of restaurant
binnenlopen en vragen naar de ingrediënten die in ons
eten aanwezig zijn. In een bar kan men het exacte alcoholpercentage van elke drank aangeven en de apotheker
levert de meeste medicijnen in een verpakking waarop alle
concentraties van de werkzame stoffen direct voor ons
beschikbaar zijn.

Normalisatie betekent veiligheid voor
consumenten
Waarom hebben medicinale cannabisgebruikers niet dezelfde duidelijke en eerlijke informatie over hun cannabis?
Waarom worden medicinale cannabisgebruikers en consumenten gedwongen blind te vliegen op het gebied van
de geneeskrachtige eigenschappen en de veiligheid van
hun medicijn? Waarom is de overheid zo terughoudend in
het legaliseren van een stof waarvan is aangetoond dat ze
medisch nuttig, veilig en effectief is voor een groot aantal
verschillende ziekten en aandoeningen? En wordt het geen
tijd dat onze regering begint te erkennen dat ze een groot
deel van de bevolking in gevaar brengen met een verouderd drugsbeleid gebaseerd op meningen en agenda’s, in
plaats van feiten en gezond verstand?
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