
• Medicinale cannabisolie kan werkzaam zijn bij chronische (zenuw)pijn, spasmen, 
misselijkheid en verminderde eetlust bij kanker, epilepsie, migraine, onrust bij Alzheimer. 
Medicinale Cannabis kan ook werkzaam zijn bij een aantal andere klachten bij verschillende 
aandoeningen.

• U druppelt de olie onder de tong.

• De olie werkt binnen 30 minuten. De werking kan ongeveer 8 uur aanhouden.

• U kunt de dosering ophogen volgens het opbouwschema op de achterkant van deze folder.

Medicinale cannabisolie in het kort:

meer uitleg?

Scan de QR codes met uw smartphone.
Daar vindt u meer informatie over hoe
u de olie moet innemen.

WERKING

Wat is medicinale cannabisolie?
Medicinale cannabisolie wordt gemaakt uit de gedroogde 
bloemen van de vrouwelijke hennepplant (Cannabis 
sativa L). Cannabis bevat verschillende werkzame 
bestanddelen. Tetrahydrocannabinol (THC) is meestal 
het hoofdbestanddeel, maar ook andere stoffen, zoals 
cannabidiol (CBD), hebben effect. 
De verschillende oliën worden gemaakt door extractie van 
cannabis en zijn verkrijgbaar in verschillende sterktes.

Hoe helpt dit medicijn?
De THC in de olie kan pijnstillend werken, tegen 
misselijkheid en kan ook positieve effecten hebben 
op het geheugen en de motoriek. CBD in de olie kan 
ontstekingsremmende effecten hebben.

Over deze medicijn-informatie
Deze informatie is een selectie uit wat bekend is over dit medicijn. Het bevat dus niet alle mogelijke 
waarschuwingen en bijwerkingen. Het komt ook niet in de plaats van de bijsluiter of aanwijzingen van de 
arts. Overleg bij vragen met uw apotheker of arts. Laatste wijziging in deze informatie: 21 oktober 2020.
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GEBRUIK 
Hoe neemt u dit medicijn in? 
Druppel de olie onder de tong. Houd de olie 1 minuut onder de tong en slik het daarna door. 
U start met 2 tot 3 keer per dag 1 druppel. U mag de dosering ophogen als u nog geen effect merkt van 
de olie. U kunt elke 2 dagen een druppel toevoegen volgens het schema hieronder: 

Dag 1 en 2:  2 tot 3 keer daags 1 druppel
Dag 3 en 4:  2 tot 3 keer daags 2 druppels
Dag 5 en 6:  2 tot 3 keer daags 3 druppels
Dag 7 en 8:  2 tot 3 keer daags 4 druppels
Dag 9 en verder: in overleg met uw arts kunt u verder ophogen. 

Het kan zijn dat in overleg met uw arts een ander schema of een dosering per doseerspuit wordt 
aanbevolen.

Wanneer merkt u dat dit medicijn werkt? 
De olie werkt binnen 30 minuten. De werking houdt ongeveer 8 uur aan.

Dosis vergeten
Neem de vergeten dosis alsnog in en stel de volgende dosis uit naar een later tijdstip. Kijk in de bijsluiter 
voor meer informatie.   
Bewaren van de cannabisolie
Draai het fl esje na gebruik altijd goed dicht. Bewaar het fl esje olie in de bijgeleverde koker in de koelkast 
(2-8 °C). Bewaar de olie buiten bereik van kinderen. 

Alcohol
Wees voorzichtig met alcohol en gebruik 
van medicinale cannabisolie.

Gele stickers van andere geneesmiddelen
Het versuffende effect van andere 
geneesmiddelen kan worden versterkt 
door de medicinale cannabisolie.

Reizen
Als u naar het buitenland reist, heeft u een 
offi ciële verklaring nodig. Meer informatie 
kunt u vinden op de website van het CAK: 
www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-
mee-op-reis

Zwangerschap & Borstvoeding 
Gebruik geen medicinale cannabisolie
als u zwanger bent of als u 
borstvoeding geeft.

Autorijden
Rijd geen auto als u medicinale 
cannabisolie met THC gebruikt. Als u 
cannabisolie met enkel CBD gebruikt, 
mag u wel autorijden.

LET OP!

BIJWERKINGEN
Wat kunt u nog meer voelen als u cannabisolie gebruikt (bijwerkingen)?
Bijwerkingen treden vooral op bij gebruik van hogere doseringen of bij gelijktijdig gebruik met een middel 
dat de bijwerkingen versterkt (bijvoorbeeld alcohol). Meestal zijn lage doseringen al voldoende, daarom 
komen bijwerkingen relatief weinig voor. Bijwerkingen die u kunt merken zijn : 
‘High’-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam overgaat in een tevreden gevoel van 
kalmte en rust. Ook loomheid, honger, droge mond, intensere beleving van kleuren en muziek, en verlies 
van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden. Het ‘high’-gevoel wordt veroorzaakt door de THC in de 
olie. CBD kan deze bijwerking verminderen.


