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Hooggeachte minister,

Onze Stchtng Patinten rroep Medicinale aannabis rebruikers (hierna PrMar) 
ondersteunt patinten, die cannabis voor medicinale redenen gebruiken en fungeert hierbij 
voor velen (ook niet patinten zoals artsen en apothekers) als vraagbaak. 

Op 1 juni jl. is in de media-aandacht besteed aan het NHr-Standpunt aannabis. Het 
Nederlands Huisartsen renootschap benoemt hierin dat een onbekend aantal patinten 
cannabis uit de coffeeshop gebruikt. Ook PrMar beschikt niet over concrete cijfers, maar 
kan wel bevestgen dat veel patinten cannabis in coffeeshops aankopen. 

Het NHr benoemt overigens niet het fenomeen van de teelt voor eigen gebruik. Volgens 
recent onderzoek verwerf zoon 5% van de cannabisgebruikers cannabis door deze zelf thuis 
te kweken. Via coffeeshops wordt circa 80% verworven.1 (Zie de bijlage. )

Verontrustend is dat het NHr in haar standaard wijst op een onderzoek dat in 2005 door het
RIVM is verricht en waaruit blijkt, dat de samenstelling en kwaliteit van de cannabis in 
coffeeshops erg kunnen variiren.  ovendien is door het RIVM verontreiniging met 
pestciden, zware metalen, micro-organismen (onder andere schimmels) en haren 
beschreven. Het is PrMar bekend dat sinds de inwerkingtreding van artkel 11a van de 
Opiumwet het voor coffeeshophophouders nog lastger is geworden om wiet in te kopen. 
Het aanbod blijkt te zijn verschraald en het vinden van goede kwaliteit en betrouwbare 
leveranciers kennelijk steeds lastger.2 Deze ontwikkeling baart PrMar zorgen als het 
aankomt op de samenstelling en de kwaliteit van de aangeboden cannabis. 

1  htps://www.consultancy.nl/nieuws/15004/roterdam-heef-46-coffeeshops-nodig-om-aan-
cannabisvraag-te-voldoen.
2  Dirk... Korf, Nienke Liebregts & Ton Nabben, Waterbed, drukte en overlast,  onger Reeks, 2016. 



Navraag leerde PrMar dat de kwaliteit van de cannabis, die in coffeeshops wordt verkocht, 
nergens door erkende laboratoria kan worden geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor de 
cannabis die patinten zelf thuis kweken. Het juridische probleem hierbij blijkt te zijn, dat 
voor het analyseren van cannabis niet alleen het laboratorium, maar ook de aanbieder over 
een opiumonthefng voor analytsch-chemisch onderzoek moet beschikken. PrMar acht dit
onwenselijk en vraagt hiervoor uw aandacht. Door de voorwaarden voor houders van een 
opiumonthefng te wijzigen, kunt u zonder langdurige wetswijziging bereiken dat 85% van 
het totale aanbod cannabis op samenstelling en kwaliteit kan worden onderzocht. 

Uit het antwoord 6 en 7, dat u in maart jl. mede namens de Minister van .ustte en 
Veiligheid gaf op vragen van het lid  ergkamp (D66)3, blijkt dat u de gegarandeerde kwaliteit 
van de medicinale cannabis van belang acht. In het belang van de volksgezondheid moet ook
de samenstelling en kwaliteit van gedoogde cannabis kunnen worden onderzocht. De 
Opiumwet biedt die mogelijkheid. relet op de artkelen 6, eerste lid, 8, eerste lid, aanhef en 
onder b en 8a van de Opiumwet bent u bevoegd te bepalen dat de onthefng houder 
monsters, die niet afkomstg zijn van een onthefng houder in ontvangst mag nemen voor 
onderzoek. 

Onze eerste vraag is of u bereid bent om het voor erkende laboratoria mogelijk te maken in 
opdracht van PrMar analytsch-chemisch onderzoek aan cannabismonsters te verrichten. 
De bij onze stchtng aangesloten leden zijn dan in staat om de cannabis die ze in coffeeshops
aankopen of zelf thuis kweken te laten analyseren. Zo kan de kwaliteit van 85% van de 
cannabis die op deze wijze wordt verkregen, worden onderzocht en geborgd. PrMar zal bij 
verkregen toestemming een database maken van de analyseresultaten. Zo kan structureel 
inzicht worden geboden op de verkrijgbare samenstellingen en kwaliteiten van de 
aangeboden cannabis. 

Indien u de eerste vraag negatef beantwoordt, luidt onze tweede vraag of u bereid bent aan
PrMar een opiumonthefng voor analytsch-chemisch onderzoek te verlenen. Onze 
stchtng kan dan voor de erkende laboratoria als intermediair voor haar patinten fungeren.

Met de meeste hoogachtng,

Stchtng Patinten rroep Medicinale aannabis rebruikers

Marian Huten

Serge de  ruijn

3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel 1554.
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