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Moedige Moeders tegen proef met legale wietteelt
HAPS/ DEN HAAG - Stichting Moedige Moeders Nederland ziet
niks in de proef van het nieuwe kabinet om onder voorwaarden
wietteelt toe te staan.
De stichting, onder aanvoering van voorzitter Ans van Zeeland
uit Haps, vindt het reguleren van drugs 'ondoordacht en
misleidend'. Als het aan de nieuwe bewindsploeg van premier
Rutte ligt, komen er de komende jaren hennepplantages onder staatstoezicht, waarvan enkele
proefgemeenten wiet mogen afnemen. Dit is een compromis van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie;
voor- en tegenstanders van het volledig vrijgeven van softdrugs.. . . . . . . . . . . . .

Slechte voorbeeld
Een slecht voorbeeld, aldus Moedige Moeders. Want er zijn nu al veel kwetsbare jongeren met
drugsproblemen. Dat worden er zo alleen maar meer.
De stichting pleit er in Den Haag juist voor een eind te maken aan het gedoogbeleid rond drugs.
Coffeeshops moeten gesloten worden. De straathandel en daarmee ook de drugscriminaliteit floreren
volgens deze stichting juist door coffeeshops.
Volgens de landelijke organisatie is 'drugs reguleren' een ander woord voor 'legaliseren'. Zo wordt het
roken van tabak alleen maar gestimuleerd. Dat laatste staat volgens de stichting 'haaks op het scherp
willen tegengaan ervan door diezelfde overheid'.
--------------------------------------------------------------Natuurlijk blijven we het legaliseren kritisch volgen, maar voor 2018, willen we vooral meer aandacht
besteden aan de zorg voor verslaafden. Heb U ervaringen laat het weten a.u.b.?

De link tussen cannabis en psychose
De laatste tien jaar is er veel onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het gebruik
van cannabis en psychose. Het is inmiddels wel duidelijk dat er een verband is tussen het gebruik
van cannabis en psychose, maar hoe dat precies in elkaar zit is nog niet helemaal duidelijk.

Hoeveel mensen gebruiken cannabis?
Van alle drugs (behalve alcohol en tabak) wordt cannabis het meest gebruikt, in Nederland
Van 15 tot en met 64 jaar zei in 2014 dat zij ooit in hun leven wel eens cannabis (hasj en wiet) hebben
gebruikt. De meeste mensen zijn hier blijkbaar ook weer mee gestopt, want 8 procent zegt recent cannabis
te hebben gebruikt (het afgelopen jaar) en 4,5 heeft de afgelopen maand gebruikt.
Risico's van een hoger THC-gehalte
THC is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat meer THC dan 20 jaar
geleden. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk veel sneller een psychose oproepen", Er zijn recente
aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC
tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende
effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol) lijkt hierbij van belang. De nederwiet
bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding 'çunstiçer'".
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