
Bijlage 1. Volksgezondheid 
 
Een zeer belangrijke bijkomstigheid van het reguleren van hennepteelt betreft de 
bescherming van de volksgezondheid. Op dit gebied is veel verbetering noodzakelijk en 
wenselijk. Het gewas wordt nu nog veelal met pesticides en fungicides bespoten. Tevens 
wordt cannabis verzwaard met onder andere: gemalen glas, Portland cement, glasvezel en 
tegenwoordig ook chemische bestanddelen die niet of nauwelijks visueel traceerbaar zijn. 
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en ongedierte voor een 
ongezonde inhalering.  
 
Opgemerkt dient te worden dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet volgens de 
regels die gelden voor dit soort middelen gebeurd. Zo worden incubatieperioden (het 
bespuiten van het gewas bij groente en fruit voor de oogst) overtreden. Daarnaast spoelt 
de consument eventuele residuen van dit gif op groente en fruit onder de kraan af, iets wat 
bij cannabis niet mogelijk is. Ook worden er naast bestrijdingsmiddelen voor 
consumptiegewas, middelen voor siergewas niet geschuwd. Er bestaat geen gedegen 
onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Daarom is het roken van deze 
stoffen verwerpelijk te noemen en zijn de gevolgen op langere termijn niet te overzien.  
 
Ook heeft niemand vastgesteld wat de gevolgen zijn van biologische spuitmiddelen en 
ongedierte bij verbranding en de stoffen die daarbij vrijkomen en vervolgens worden 
geïnhaleerd. Het is dan ook schokkend om de uitspraak van de Hoge Raad inzake W. 
Moorlag te lezen, waarin deskundige ter zitting melden dat bacteriën en schimmels, alle 
aanwezig op cannabis, van elf onderzochte coffeeshops lijdt bij patiënten tot ernstige 
maag- darmstoornissen zie bijlage 2. Het is een positieve ontwikkeling te noemen dat er 
nu medicinale cannabis is voor mensen die daar baat bij hebben. Echter voor de roes 
gebruikers verreweg de grootste groep is niets geregeld. Laten wij deze groep 
consumenten eerst ziek worden zodat ook zij aanspraak op medicinale wiet kunnen 
maken?  
 
Het kan niet zo zijn dat onze Minister van Volksgezondheid zich druk maakt over de 
hoogte van het THC gehalte in cannabis en het daaraan inherente gevaar voor de 
volksgezondheid (nummer elf op de lijst van de RIVM), terwijl er klasse zeer giftige 
bestrijdingsmiddelen worden toegepast door telers. Gewaakt moet worden voor eventuele 
gevolgen in het kader van de volksgezondheid waar wellicht longziektes, 
ademhalingsproblemen en andere lichamelijke ziektes zich openbaren en dat wij 
vervolgens aangeven van deze mogelijke gevolgen niet op de hoogte te zijn geweest. 
Geconstateerd moet worden dat ook na mijn eerdere waarschuwing, onder andere via de 
uitzending van Nova in 1998, er maar weinig is gebeurd.  
 


