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Op 2-4-2018 lezen we in de Volkskrant dat Legale wiet komt eraan komt, mét 
ontmoedigingscampagne 
De regering zal er voor zorgen dat Klanten van coffeeshops waar de wiet te koop zal zijn 
'actief worden  gewezen op de risico's van gebruik. Op de verpakking van de legale 
wiet zal de samenstelling staan, plus de hoeveelheid werkzame stof en de uitleg over 
wat de gezondheidsrisico's zijn. 
  
Aan het eind van het artikel lezen we dat Fijnaut het experiment bovendien in strijd 
acht met internationale verdragen. 'Die bieden geen ruimte voor de productie van 
verboden drugs voor recreatieve doeleinden.  
Cyrille Fijnaut, emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht, in 2013. © ANP  
  
Onschuldige Softdrugs bestaan niet!  
Een hasj-sigaret (joint) bevat schadelijke stoffen gelijk aan 15-20 sigaretten en meer dan 200 
verschillende giftige stoffen! De schadelijkste van deze stoffen is de werkzame stof heet 
THC-d-9 die na inname 20 tot 30 dagen in het lichaam blijft! Bij regelmatige inname ontstaat 
dus snel een ophoping van deze stoffen in de vetrijke delen van het lichaam, nl. hersenen, 
mergbeen en testikels.  
 
Hersenbeschadiging.  
Door ophoping van THC in de hersenen, structuurveranderingen en vernietiging van 
hersencellen. Cognitieve functies zoals geheugen- en concentratie-vermogen verslechtert. 
Prestaties (school) op dit vlak dus ook. Tevens wordt vervlakking van interesses 
geconstateerd, o.a. oorzaak van éénzijdigheid bij gebruikers.  
 
Verzwakking van het immuunsysteem.  
Door ophoping van THC in het mergbeen verslechtert de kwaliteit en kwantiteit van witte 
bloedlichaampjes. Dus meer kans op ernstiger gevolgen van ziekten. Kans op ontwikkelen 
van tumoren is zeer verhoogd.  
 
Negatieve biochemische invloed op de spermatozoa.  
Ophoping van THC in testikels bewerken misvormingen aan zaadcellen wat psychische enof 
fysieke afwijkingen kan veroorzaken bij nageslacht. -Belemmeringen in foetus-groei. THC 
opname bij zwangere vrouwen kan veel nadelige gevolgen hebben voor de baby.  
 
Verhoogde kans op schizofrenie en ontwikkeling van andere psychiatrische ziektebeeld 
verschijnselen.  
Dit komt mede doordat hasj en marihuana hallucinogene werking hebben. De natuurlijke 
waarneming wordt beneveld en verandert tot soms surrealistische verschijnselen. Dit brengt 
ons bij het volgende, niet wetenschappelijk maar wel in de verslavingszorg en psychiatrische 
instellingen geobserveerde en breed aanvaarde constateringen. Allerlei angsten, (fobieën), 
wanen, met name achtervolgingswaan, overdreven achterdocht, mentale zwakte en 
introversie, horen van stemmen in het hoofd etc. Vervaging van normen en waarden en 
verzwakking van weerbaarheid. 

Alle drugs zijn hard!   

 

M.M. Landelijke bijeenkomsten in het NBC gebouw Nieuwegeijn in 2018 
Zaterdag 16 juni 2018    &  Zaterdag 06 oktober 2018 
 


