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9 maart 2017: Ronde tafel gesprek naar aanleiding van herhaalde duiding van ZiN en de vergoeding 
van medicinale cannabis. 

Aanwezig: 
ZiN 

— dir. Z 
— Transvaal apotheek 
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1.111.111111 arts, palliatieve zorg 
in eerste instantie werd medicinale cannabis olie bereid voor kinderen met epilepsie. 

Nu wordt ook van de andere medicinale cannabis varianten van Bedrocan olie bereid. 

benoemt reden van overleg en de situatie op het moment, hoe zit het met vergoeden. 
- vragen uit de Kamer waarom wordt medicinale cannabis niet vergoed terwijl wel veel export is en 
DU onder voorwaarden wel vergoed. 
- alle zorgverzekeraars gestopt zijn met vergoeden 
- nu in Amerika onderzoek gedaan is/wordt naar de werkzaamheid van medicinale cannabis. 
- vraag die nu voorligt: wat is een goede adviesaanvraag waar wij en ZiN verder mee kunnen komen. 
Hoe kunnen we ZiN helpen? 

waarom vergoeden zorgverzekeraars niet meer? 
dat is niet bekend bij VWS. 

- 14 patiënten kregen het wel vergoed. % patiënten kregen het niet vergoed. 
- zorgverzekeraars gebruiken ZiN voor hun beslissing 

geeft presentatie 
- olie is van constante kwaliteit 
- granules zijn van constante kwaliteit 
- stijging afzet voornamelijk door Bedrolite 
- placebo is gemaakt door Universiteit Leiden 
- Echo: CBD preparaat 
- geen geregistreerd product, magistraal product 

- er zijn verschillende mogelijkheden om vergoeding mogelijk te maken 
- in meta data studies wordt voorzichtig geformuleerd 
- Lidstaten formuleren voorzichtig tav werkzaamheid van medicinale cannabis 
- formele vraag aan de wetenschappelijke adviesraad kan zijn: 

> wat is de noodzaak van deze vraag 
> pragmatische route totdat een echt goede adviesvraag aan ZiN mogelijk is. 

ZiN heeft advies uit 2003 herhaald terwijl we al 15 jaar verder zijn. 

- 2003 was formele uitspraak 
- 2007 nog eens bekeken > geen nieuwe info 
- 2015 wel meer info maar van onvoldoende kwaliteit (LAMA) 
- verschillende uitspraken bij verschillende indicaties 
- DU zegt ook niks over de werkzaamheid 
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- duur van trails 1-1% jaar 
- ons richten op indicaties die in reviews genoemd worden dat medicinale cannabis werkt 

eerst kijken naar indicaties waar verwacht wordt dat rpfmtriga»,,Gannabis werkt 

«krAL. - objectiveerbare en meetbare resultaten vb epilepsie 
- migraine tot op zekere hoogte meetbaar 	 e4m-Jr 

rkeLS_ 

- minder gebruik morfine door gebruik medicinale cannabis 
c).—^ 

- waar zit de meeste kans op een positieve uitspraak? 
- Met de patiënten die we hebben kunnen we meer doen om info te verzamelen. 

deze twee vragen samenvoegen 

mogelijkheden zijn: > huidige gebruik populatie gebruiken om info te verzamelen 
> prijs medicinale cannabis verlagen zodat het financieel geen probleem 

is om te gebruiken 

- er wordt via een derde weg cannabis verkregen door patiënt 

- wat via de derde weg wordt verkregen is van zeer slechte kwaliteit 
- controle via arts / apotheek heel belangrijk 
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ZiN vragen kwalitatieve uitspraak te kunnen doen. 	 C \- 

Vraag aan ZiN: Gegeven de volgende populatie, indicatie en toedieningsvorm kan ZiN aan de ha 
van studies een uitspraak doen over de werkzaamheid van medicinale cannabis. 	 5j•—.) 

t•is  
Parallel daarmee: onderzoek doen onder een bepaalde populatie met bepaalde indicati cr-fr-,-"" 
toedieningsvorm naar de werkzaamheid van medicinale cannabis (olie). 

- indicatie + toedieningsvorm 

	 - onderzoeksvraag goed formuleren 

wanneer wordt/kan medicinale cannabis worden voorgeschreven? 
- antw. op eigen inzicht van de arts of op verzoek van patiënt. 

Verder werd nog bespoken: 
- welke indicatie heeft de meeste kans op positief advies 
- NHG is bezig een richtlijn te maken medicinale cannabis voor artsen 
- evidencebased vraag 
- beroepsgroep betrekken bij het onderzoek 
- maak gebruik van de patiënten populatie 

16 maart 2017 
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Van: c-f
Verzonden: maandag 21 augustus 2017 15:58 
AanF 	
CC: 

x-g 

Rzini.nl> 
minvws.nl>; 

Pminvws.nl] 

Pminvws.nk Sturm, 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: stand van zaken medicinale cannabis 
Datum: 	 donderdag 23 november 2017 17:06:48 

Beste 	 
Dank voor je brief. Wij zijn ons nu intern aan het beraden en zullen hierover ook een brief naar de Kamer sturen. 
Jullie idee om de prijs van Cannabis verder te verlagen nemen wij hier in mee. Voor de duidelijkheid kan ik je 
melden dat de prijs van cannabis de afgelopen jaren al vaker is verlaagd en nu ver onder de prijs van de 
coffeeshop ligt (6 euro versus 11 euro). Goed om te lezen dat veel mensen jullie wijzen op diverse onderzoeken 
wellicht zit er iets bruikbaars tussen. Ook zou het fijn zijn als jullie de ontwikkelingen in andere landen blijven 
volgens. Ook kijken wij of financiering van extra onderzoek tot de mogelijkheden behoort. 
Vriendelijke groet 

, 	 ,- 
Van: 	 ,, ,A©zinl.nl] 
Verzon en donderdag `2Jnovembgr -1017 11:40 

CC: Ei' 	 ''' 	,t., 
On etwerp. . §tan vanzaken Me icináre-earintii 

Dag Esygl 
Even een vraagje over het volgende. Een paar dagen nadat het Zorginstituut haar cannabisadvies 
heeft verstuurd, stond er een bericht in de Telegraaf met de strekking dat Bruins zou laten 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de prijs van het cannabis portfolio van het BMC te laten 
zakken. 

We hebben daarover niets aan informatie gehad, is dit inderdaad een besluit dat binnen VWS al is 
genomen vooruitlopend op een officiële reactie op ons voorlopig advies? En by the way, wanneer 
verwachten jullie een dergelijke officiële reactie? 

Verder is het misschien leuk om te melden dat op het Twitteraccount van het Zorginstituut dagelijks 
reacties komen van gebruikers van medicinale cannabis die onder andere linkjes turen naar in hun 
ogen relevant en valide onderzoek met cannabisproducten. 

Met vriendelijke groet, 

minvws.nl> 
Onderwerp: stand van zaken medicinale cannabis 

Beste 

Ik ben erg benieuwd hoe het staat met jullie bevindingen rondom medicinale cannabis. Wellicht ter 
inspiratie hieronder en in de bijlage verhalen van patiënten die nu in de problemen komen doordat 
medicinale cannabis door de meeste zorgverzekeraars niet meer vergoed wordt. Ook heb ik artikelen 
toegevoegd over onderzoek dat her en der wereldwijd wordt gedaan. 

Vriendelijke groet 
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Artikel BN/DeStem 19 augustus 2017 

HEADLINE: Zorgverzekeraar, vergoed mediwiet! 

BYLINE: NIELS HERIJGENS 

HIGHLIGHT: 
Mensen die baat hebben bij wiet op doktersrecept, bijvoorbeeld als pijnstiller, zitten met de handen in het haar 

nu het niet meer wordt vergoed. Veel reageerders vinden dat het anders moet. 

BODY: 
Veel BN DeStem-lezers blijken voorstander van het opnemen van cannabis in het basispakket 

Als het aan de reagerende lezers van BN DeStem ligt, gaan zorgverzekeraars medicinale cannabis (weer) 
vergoeden. Zelden waren onze inzenders zo eensgezind: op enkele mensen na die de pijnstillende werking 

betwijfelden of zich afvroegen of mediwietgebruikers na gebruik aan het verkeer mochten deelnemen, bleek 
iedereen voorstander van een ruimhartige vergoeding van wiet op doktersrecept. 

Enkele inzenders vonden dat nog niet ver genoeg gaan, en pleitten voor totale legalisering van cannabis. Dan 
zou iedereen die er baat bij heeft het zelf kunnen kweken en gebruiken. 

Maar vooral kregen we veel mails van mensen die naar eigen zeggen veel baat hebben bij gedoseerd gebruik 
van cannabis. Hieronder een greep uit de reacties. 

Tegenstrijdig advies 
Hier zit zo iemand die een eenmalig 'medicinaal wietrecept' van de neuroloog voorgeschreven heeft gekregen, 
(in Amphia Oosterhout). Alle reguliere medicatie hielp niet of had te veel bijwerkingen. Op mijn eigen dringend 

verzoek kreeg ik een recept voor medicinale wiet. En het hielp! De klachten verminderden met ongeveer 70 
procent. 

Helaas werd mijn verzoek om een herhaalrecept geweigerd. Reden: het staat niet in de richtlijnen. Richtlijnen 
zijn blijkbaar belangrijker dan de patiënt! Het advies luidde: ga maar naar een coffeeshop. Hetzelfde 'advies' 
gaf een neuroloog in Utrecht. Maar het Nederlands Huisartsen Genootschap raadt huisartsen af om de patiënt 

naar de coffeeshop te sturen voor cannabis. Dat staat dus haaks op het neurologenadvies. 

Hoe is dit aan patiënten uit te leggen, die niet voor niets medische cannabis willen proberen als laatste 
redmiddel om van hun afschuwelijke pijn af te komen? 

Nelleke van Mal-Bouwman, 

Oosterhout 

Wel degelijk bewijs 
Medicinale wiet moet wel vergoed worden, vind ik. Artsen schrijven al jaren zeer verslavende middelen voor 

(benzodiazepines). 

Ook is de werking van medicinale wiet wel degelijk bewezen. Sla internet er maar op na en je komt 
wetenschappelijke studie na studie tegen waar uitgebreide testen hebben plaatsgevonden. Alleen niet in 

Nederland. Maar kijk naar de Engeland, de VS en vele andere,  landen. Kijk eens naar de resultaten die geboekt 
zijn bij bijvoorbeeld kankerpatiënten, of mensen met autisme of depressies. En dat geldt ook voor vele andere 

aandoeningen. 

Zelf kan ik geen medicatie gebruiken in verband met een leverafwijking. Cannabis zou de enige optie nog zijn, 
maar kan nu dus helaas niet meer vanwege de kosten. Nederland, bedankt. 

Martin Jongmans, 

Roosendaal 

Net zoals sporten 
Medicinale wiet moet in het basispakket! Het vrijgeven van teelt en gebruik van cannabis, en het opnemen van 

medicinale wiet in het basispakket leveren een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen. 

Met mijn ASS diagnose en chronische rugklachten heb ik baat bij het gebruik van wiet. Dit koop ik zelf in de 
coffeeshop en ik probeer hier met gezond verstand mee om te gaan. Ik voel me hier prettig bij. Het is voor mij 

een middel om me goed te voelen, net zoals sporten dat bijvoorbeeld voor mij is. 

De hoge kosten van wietgebruik kunnen een drempel zijn voor anderen. Mensen die baat hebben bij het 
gebruik van wiet, moeten de keuze voor het gebruik hiervan zelf kunnen maken. Het opnemen van medicinale 

wiet in het basispakket is een oplossing. Voorwaarde is wel goede voorlichting! 

Sander Wierikx, 

Fijnaart 

Natuurlijk medicijn 
Is de vraag nou echt of mediwiet terug in het basispakket moet komen? De vraag zou eigenlijk moeten zijn: 
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hoe is het mogelijk dat mediwiet ooit uit het basispakket is gehaald? Ik kan niet begrijpen dat dat is gebeurd 
met een goedkoop natuurlijk medicijn dat helpt bij honderden klachten, zonder ernstige bijwerkingen. 

Dagelijks ruilen mensen kastjes vol medicijnen in voor een flesje CBD of wietolie. Zelfs nu het niet word 
vergoed. Dat betekent dat het werkt; anders namen ze wel gratis morfine. 

Arjan van Lent, 

Baarle-Nassau 

Reguleer het! 
Vier jaar geleden kreeg ik enorme maagklachten, waardoor ik in een maand tijd 11 kilo afviel en moest 

stoppen met mijn winkel. Iemand maakte mij toen attent op cannabisolie. Een paar druppels zouden mijn pijn 
verlichten, adviseerde hij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een enorme weerstand moest overwinnen toen ik 

eraan begon. Ik en drugs... no way! 

Tot mijn grote verbazing hielp het, kwam ik van mijn klachten af en ben ik mij gaan verdiepen in het 
medicinale gebruik. Wat een prachtig natuurlijk middel. Ik heb het al aan heel veel mensen aangeraden. 

Jammer dat het illegaal is. 

Wat een uitdaging voor de overheid om medicinale wietteelt te legaliseren, stimuleren, controleren en 
reguleren. Laat het geld terugstromen naar de staatskas in plaats van dat het verdwijnt in de zakken van 

criminelen. 

Joocke Scholte, 

Bergen op Zoom 

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 20, pagina 21 

Patiënt 1  

HEADLINE: 'Nederland is écht onze redding, we blijven hier zolang als nodig is' 

BYLINE: SANDRA DON 

HIGHLIGHT: 
Vera Twomey en Paul Barry zijn in Nederland voor een reden: hun zieke dochter Ava. Het 7-jarige Ierse meisje 

heeft het syndroom van Dravet. Het enige werkende medicijn, medicinale cannabis, is in Ierland verboden, 
maar hier niet. 

BODY: 
Ierse familie noodgedwongen naar Den Haag voor medicinale cannabis 

Trots toont Vera Twomey een van de vele filmpjes op haar telefoon. Dochter Sophia zit op haar schoot en kijkt 
ook mee. Maar het wordt haar al snel te veel als ze opnieuw haar moeder ziet strijden voor haar oudere zus 
Ava. Sophia begint te huilen bij het zien van zoveel emoties. Ook Vera heeft het moeilijk, als ze zichzelf de 

menigte ziet toespreken. „Ik moest vooraf overgeven, durfde niet meer", vertelt ze. „Maar ik moest wel, ik 
moet aandacht vragen voor Ava, voor haar ziekte. Ik heb geen keus." 

De Ierse Vera, haar man Paul Barry en hun vier kinderen wonen sinds begin deze maand in Den Haag waar zij 
een woning huren. Door middel van crowdfunding houden ze hun hoofd boven water. De verhuizing is 

noodgedwongen, hun oudste dochter Ava (7) heeft het syndroom van Dravet, een ernstige vorm van epilepsie. 
Het enige werkende middel is cannabidiol (cbd), medicale cannabis, in combinatie met tetrahydrocannabinol 
(thc). Dit is echter niet in Ierland te verkrijgen. Wel in Nederland. „Thank god", klinkt het dankbaar uit de 

mond van een radeloze moeder. „Nederland is écht onze redding. We blijven hier zolang als nodig is." 

Koorts 
Ava was vier maanden oud toen zij haar eerste epileptische aanval kreeg. Zes weken verbleef ze in het 

ziekenhuis. De aanvallen, die gepaard gaan met enorme koorts, bleven maar komen. Ze werd uitgebreid getest 
en kreeg verschillende medicijnen toegediend. Niets werkte. „De artsen zeiden toen dat ze waarschijnlijk niet 

ouder dan 3 zou worden en nooit zou kunnen spreken of lopen. Het was wachten op haar overlijden", blikt 
Vera terug. „Ze is inmiddels 7 jaar en heeft meer potentie dan menig ander kind. Ze is een vechter, een 

overlever." 

Vera en Paul hebben hemel en aarde bewogen om aandacht te krijgen voor deze ernstige vorm van epilepsie. 
Vera zocht er zelfs contact voor met de Ierse minister van volksgezondheid, ze liep een negen dagen 

durende wandeltocht naar Dublin. De laatste dagen in een rolstoel vanwege een ontsteking in haar knieën. Ze 
zamelde geld in en blokkeerde 4,5 uur de ingang van het parlement. Tevergeefs. Cbd en thc worden in Ierland 
niet voorgeschreven en importeren is strafbaar. Vera: „Drugs zijn nu eenmaal immoreel in Ierland, men wil er 

niets van weten." 

Maar het werkt wel voor Ava. En goed ook. Sinds Ava in Nederland is, is ze al elf dagen zo goed als aanvalsvrij. 
Vera: „De aanvallen die wel komen, zijn minder heftig. Ava slaapt beter, krijgt weer kleur. Ze praat af en toe, 

loopt elke dag een klein stukje en heeft meer trek. Het is écht ongelofelijk." 

Een huisarts in Den Haag schrijft de familie het recept voor, dat overigens niet wordt vergoed omdat het een 
experimenteel medicijn is. „We proberen nu contact te leggen met kinderneurologen en epilepsie-experts. We 
zijn van plan net zo lang in Nederland te blijven tot we bewijs hebben verzameld dat cbd in combinatie met thc 
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als medicijn noodzakelijk is, het voorgeschreven moet worden aan patiënten met het syndroom van Dravet en 
we het legaal kunnen importeren." 

Of het gezin zolang compleet kan blijven, is maar de vraag. „De kinderen moeten in september naar school. 
Een internationale school hier in Nederland is te duur en ook best ingrijpend voor de kinderen. Daarom blijft 

Paul waarschijnlijk met Ava in Nederland, ze hangt heel erg aan haar vader, en keer ik terug met onze andere 
kinderen. Het is een gedwongen scheiding, maar het kan niet anders. Ava heeft met deze medicijnen een 

toekomst en die willen we haar ook graag geven." 

Mensen die Ava willen steunen kunnen dat doen via Gofundme - Ava Barry. 
Drugs zijn nu eenmaal immoreel in Ierland, men wil er niets van weten 

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 7 
patiënt q 

Door onze redacteur 
Karel Berkhout 

Elke twee maanden reist de Italiaanse Chiara Ponzone (50) van Milaan naar Den Haag. Daar bezoekt ze 
in de Transvaalwijk een apotheker, overhandigt hem een recept van een Italiaanse neuroloog en een 
kleine 400 euro. Ze ontvangt twee kleine flesjes met olie, bereid uit cannabis. 
Het is olie met een hoge concentratie cannabidiol. Dat helpt, zo leren steeds meer serieuze 
wetenschappelijke onderzoeken, bij het onderdrukken van onder meer pijn, psychoses en epileptische 
aanvallen. In de olie zit niet de roesstof THC — je wordt er dus niet high van. 
Ponzone koopt de cannabisolie voor haar twintigjarige dochter Arianna, die lijdt aan epilepsie. Ze heeft 
geregeld aanvallen (bewustzijnsverlies, vallen, stuiptrekkingen) en vaker nog absences, waarbij ze 
secondenlang voor zich uitstaart en zich daarna niets meer herinnert. Een keer per dag druppelt Arianna 
de cannabisolie onder haar tong. „Door de cannabisolie krijgt ze minder absences", vertelt Ponzone. „En 
heel belangrijk: ze slaapt eindelijk weer goed. Mensen met epilepsie moeten heel veel slapen, want na een 
slechte nachtrust krijgen ze sneller een aanval. Maar wie veel aanvallen of absences heeft slaapt slecht; zo 
raak je in een negatieve spiraal. Die heeft de cannabisolie doorbroken." 
De olie met cannabidiol, ofwel CBD-olie, is sinds afgelopen zomer verkrijgbaar in Den Haag. Het aantal 
klanten neemt sindsdien wekelijks toe, zegt apotheker Paul Lebbink. Het zijn er inmiddels meer dan 
vierhonderd; vooral terminale kankerpatiënten, maar ook ouders van kinderen met ernstige epilepsie en 
mensen met chronische pijn. Ze komen meestal uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland en — zie 
Chiara Ponzone — uit Italië. 
Lastig voor de buitenlandse klanten is dat Nederland volgens internationale opiumverdragen geen. 
cannabisproducten de grens over mag (laten) brengen — of die nu THC bevatten of niet. Hoewel Ponzone 
de Haagse olie legaal koopt, handelt ze illegaal als ze hem meeneemt naar Italië. Het maakt van de reis 
een hachelijke onderneming. „Vorige keer werd iedereen, echt iedereen op het vliegveld gecontroleerd, 
behalve ik." 
Hoe kwam zij vanuit Milaan uitgerekend in de Transvaalbuurt terecht? Via internet, maar dat is het niet 
het hele verhaal. Het hele verhaal van Chiara Ponzone en de cannabisolie laat zien hoe snel medicinale 
cannabis wereldwijd oprukt, met de hulp van sociale media, en dat Nederland daarbij — nog altijd —
gidsland is. 
Littekens in de hersenen 
Toen Arianna negen jaar oud was, kreeg ze een herpesinfectie. In haar neus, zodat niemand de infectie 
opmerkte. Tijdens een vakantie brak de herpes door, in haar gezicht. „Ze zag eruit als een monster", 
vertelt Ponzone. „De dokters vreesden dat de herpes ook haar ogen zou wegvreten. Haar hersenen waren 
al ontstoken." De medicijnen sloegen aan, Arianna overleefde en werd zelfs niet blind. Haar gezicht 
genas. „Dat was een wonder, zeiden de artsen." 
In haar hersenen waren wel kleine littekens achtergebleven die epileptische aanvallen en absences bleken 
op te wekken. Keer op keer moest Arianna naar het ziekenhuis en steeds weer kreeg ze andere 
medicijnen, die allemaal heftige bijwerkingen hadden. „Doorgaans had ze de eerste twee maanden niet 
zoveel last, maar daarna kwamen de klachten: sufheid, depressie, zelfmoordneigingen, ernstig 
geheugenverlies, zo ernstig dat ze ons niet meer herkende." 
Een middel gaf bruine vlekken op de huid. „Dat was een teken dat we onmiddellijk moesten stoppen 
omdat ze er dood aan kon gaan. Zo moesten we steeds opnieuw stoppen met een middel." Een ander 
medicijn, ospolot, kreeg ze omdat niets werkte bij haar. „Dat hielp goed, maar op een dag dreigde ze te 
stikken, een bekende bijwerking. Ze was er zo slecht aan toe dat de artsen zeiden dat ze het niet zou gaan 
redden. We zijn toen helemaal gestopt met medicijnen, maar de aanvallen werden steeds heftiger en de 
artsen dreigden ons aan te geven bij de politie wegens verwaarlozing." 
Grote stroom cannabisolie 
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Ongeveer in de tijd dat bij Arianne de epilepsie begon, een jaar of tien geleden, ontwikkelde een 
Nederlandse biochemicus een fascinatie voor cannabis. „Ik hoorde zoveel verhalen van patiënten die baat 
hadden bij cannabis, dat ik wilde uitzoeken hoe dat werkte", vertelt Arno Hazekamp. Hazekamp, 
werkzaam bij Bedrocan en bij de Leiden Universiteit, geldt in Nederland als de pionier voor onderzoek 
aan medicinale cannabis. Uit zijn onderzoek is onder meer bekend hoe verdampers met cannabis werken. 
Enkele jaren eerder was op initiatief van minister Borst van Volksgezondheid het Bureau Medicinale 
Cannabis opgericht, om de legale productie van cannabis mogelijk te maken. Het bureau, het 
overheidsmonopolie op medicinale cannabis, neemt de oogst af van de legale cannabiskwekerij Bedrocan 
en stelt die op doktersrecept beschikbaar. Langs deze weg werden al vijf variëteiten medicinale cannabis 
(in bloemvorm) geproduceerd cannabis voor onder meer multiple sclerose-patiënten, van wie sommigen 
gebaat lijken te zijn bij THC. 
Sinds medicinale cannabis in delen van de VS is gelegaliseerd, is de cannabis in olievorm rijkelijk gaan 
stromen. Werd in 2014 in de VS voor 2,9 miljard dollar (2,7 miljard euro) aan legale cannabis verkocht, 
voor 2017 wordt een verviervoudiging van de omzet verwacht. Cannabisolie kun je moeiteloos en 
betrekkelijk goedkoop aanschaffen bij een Amerikaanse of Nederlandse webshop — en dat gebeurt dan 
ook. 
Maar de kwaliteit laat vaak te wensen over, ontdekte Arno Hazekamp. Samen met Luigi Romano, 
biochemicus en cannabis-onderzoeker (Universiteit van Siena), onderzocht hij de herkomst en 
samenstelling van via internet verkrijgbare cannabisolies, vooral een veel verkochte olie uit Noord-
Amerika. „Om de CBD uit de cannabisplant te winnen gebruiken veel fabrikanten nafta, een 
aardolieproduct. Hiervan blijven schadelijke bestanddelen achter in de uiteindelijke olie. Ook is onbekend 
welke hoeveelheid van de werkzame stoffen er in die olie zitten." 
Daarom bedacht Hazekamp een bereidingswijze voor een CBD-olie die wel een stabiele samenstelling en 
betrouwbare kwaliteit heeft. 
Thee smaakt vies 
De mare van de heilzame werking van cannabisolie, ook voor kinderen, verbreidde zich intussen over de 
wereld. In 2013 zond tv-station CNN een inmiddels legendarische documentaire uit. Charlotte Figi leed 
vanaf haar eerste levensmaanden aan heftige aanvallen en raakte daar met CBD-olie grotendeels vanaf. 
„Na de uitzending belden ouders uit binnen- en buitenland massaal op met de vraag of wij hun aan goede 
CBD-olie konden helpen", vertelt Kathrin Hëner, apotheker bij het Bureau Medicinale Cannabis. 
Cannabis roken of verdampen is niet geschikt voor kinderen. Er thee van trekken kan wel, maar doordat 
cannabidoïden slecht oplossen in water, weet je niet hoeveel werkzame stoffen je dan binnenkrijgt. „Thee 
smaakt ook vies", zegt H45ner. 
Voor kinderen is eigenlijk alleen cannabisolie geschikt. „Maar de ouders wilden voor hun kinderen niet 
zomaar een olie kopen via internet." De — kwalitatief goede — cannabis die het Bureau Medicinale 
Cannabis op dat moment aanbood, was niet geschikt. „Voor kinderen wilden we olie mét CBD, maar 
zónder THC", vertelt Mner. Die was er nog niet, maar Miller wist dat Hazekamp er een bereidingswijze 
voor ontwikkeld had. Toen was alleen nog een apotheker nodig om het te maken. „Bij een congres kwam 
ik in contact met apotheker Paul Lebbink en hij zei meteen dat hij het wilde oppakken." 
Arianne had inmiddels zeventien verschillende middelen geprobeerd. Haar moeder: „Ze probeert nu een 
middel dat de epileptische aanvallen redelijk onderdrukt — ze heeft nu nog maar een aanval per maand." 
Maar de absences bleven maar doorgaan, vele malen per dag. „Elke keer als ze een absence heeft gehad, 
is een deel van haar geheugen gewist. Steeds moet ze dus opnieuw haar huiswerk leren, of dingen inhalen 
die ze tijdens de les heeft gemist. Dat is heel frustrerend. Een keer belde ik haar en toen zat ze bij iemand 
in de auto zonder dat ze wist wie het was of hoe ze daar kwam." 
In het tijdschrift National Geographic las Ponzone een verhaal over een ander Amerikaans meisje dat met 
CBD-olie was geholpen, en verlost van zware epileptische aanvallen. Haar wanhopige ouders waren 
ervoor naar naar Colorado verhuisd, een staat waar medicinale cannabis is gelegaliseerd. 
„Die olie wilde ik ook wel proberen", zegt Ponzone. „Maar dat is in Italië niet zo makkelijk. Recreatieve 
cannabis is sowieso illegaal en de artsen zijn hier vaak conservatief en katholiek. Ik heb ook geen 
seconde overwogen de olie thuis via internet zomaar ergens te kopen. Ik ging op zoek naar olie die én 
goed én legaal was." Via internet ontdekte ze in Nederland het Bureau Medicinale Cannabis. 
Toen ze in de zomer van 2015 belde met apotheker Kathrin Hiiner, was de nieuwe cannabisolie net 
helemaal klaar. 
Gedroogde bloemen 
De Haagse cannabisolie is niet goedkoop. De cannabis arriveert in de vorm van gedroogde bloemen, 
`flos', die worden opgelost in zuivere alcohol, verhit, gedestilleerd en opgelost in olie. „Dat is heel 
tijdrovend", zegt Arwin Ramcharan, Lebbinks jonge compagnon, in hun gloednieuwe laboratorium. De 
grondstof is van constante en hoge kwaliteit, maar daardoor ook duur. En de investeringen in het lab 
moeten „een heel klein beetje" terugverdiend worden. Het brengt de prijs van CBD-olie op 180 euro per 
flesje. Een patiënt heeft al gauw twee flesjes per maand nodig. 
Chiara Ponzone, die door Kathrin Hemer naar de Transvaalapotheek werd verwezen, heeft dit er graag 
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voor over: „Als de olie goedkoper was, dan kon ik wat meer kopen en mijn dochter hogere doseringen 
geven om te kijken hoe dat werkt. Nu doe ik vreselijk zuinig met de olie." Maar ze is dolblij dat ze legaal 
medicinale cannabis kan kopen. 
Ook andere afnemers lijken baat te hebben bij de olie. „Mijn zoon is geboren met een hersenafwijking, 
waardoor hij epileptische aanvallen krijgt. Het aantal aanvallen is door de cannabisolie afgenomen van 
enkele tientallen per maand tot een paar keer per maand", vertelt een moeder door de telefoon. Een 
oudere dame die wordt behandeld voor een hersentumor, heeft sinds de olie minder last van hoofdpijn, zo 
staat in een e-mail: „Na twintig minuten is de hoofdpijn dragelijk of weg, en kan ik weer denken, daar 
komt het op neer." 
Patiënten volgen 
Hoeveel patiënten zijn te helpen met CBD-olie, in welke mate en voor welke klachten? Zijn de 
zegeningen tijdelijk of blijvend? Dat is nog niet grondig onderzocht. Om een beeld te krijgen laten de 
apothekers Lebbink en Ramcharan hun afnemers formulieren invullen met bijvoorbeeld gegevens over de 
gebruikte doses en de effecten. „Maar wij hebben niet de kennis om zelf een onderzoek op te zetten 
waarbij we de patiënten kunnen volgen", erkennen de apothekers. 
Universiteiten doen behoorlijk wat — veelal verkennende — studies aan medicinale cannabis, zo leert een 
blik op de website cannabis-med.org. Zo reageerden kinderen met het syndroom van Dravet, een ernstige 
vorm van epilepsie, goed op op CBD. Een Finse studie liet zien dat bij een op de zes epileptische 
kinderen die CBD kregen de klachten helemaal verdwenen, en bij bijna de helft goeddeels. 
In Duitsland, Italië en Finland wordt inmiddels voorzichtig geëxperimenteerd met medicinale cannabis. 
De kwekerij Bedrocan, die ook een vestiging in Tsjechië heeft, levert de 'flos'. „In Duitsland hebben nu 
400 patiënten een vergunning om medicinale cannabis te kopen, op een bevolking van 80 miljoen", zegt 
Kathrin Hojner. „De druk van de publieke opinie om dat uit te breiden is groot." 
Over de toekomst van medicinale cannabis in Italië is cannabisonderzoeker Romano niet optimistisch. 
„De meeste artsen kunnen de afkorting THC niet eens spellen en het zal nog jaren duren voor CBD is 
geregistreerd als werkzame stof." 
Chiara Ponzone put hoop uit een referendum, waarin de bevolking van haar regio (Lombardije) onlangs 
stemde voor experimenten' met medicinale cannabis. „Misschien dat ik in de toekomst wat minder 
zenuwachtig ben als ik met mijn olie langs de douane ga." 

Kader: 
Cannabisolie zonder de roesstof THC maar met de werkzame stof cannabidiol (CBD) is verkrijgbaar op 
doktersrecept. Daarin moet duidelijk staan dat het gaat om een medicinaal cannabisproduct. De 
administratie van de Transvaalapotheek in Den Haag, de enige apotheek die deze cannabisolie bereidt, 
wordt daarop gecontroleerd door speciale controleurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ook 
toezicht houden op de verstrekking van bijvoorbeeld morfine aan patiënten met veel pijn. 
De vergoeding van CBD-olie verschilt per zorgverzekeraar. VGZ vergoedt helemaal niets, Achmea geldt 
als ruimhartig en vergoedt wel andere medicinale cannabis — onder meer voor patiënten met multiple 
sclerose — maar (nog) niet de CBD-olie. CZ vergoedt als er een goede reden is en vooral regionale 
verzekeraars gelden als redelijk royaal. Wie pech heeft, betaalt alles zelf. 

Patiënt 3 

De pijnarts en ik zijn sinds december 2016 bezig met een aanvraag voor een machtiging van medicinale 
cannabis bij Zilveren Kruis Achmea. Eind december 2016 geeft de verzekering ineens aan dat ze 
medicinale cannabis per 1 januari 2017 niet meer vergoeden omdat dit is opgelegd door de overheid. In 
tegenstelling wat er in de folder van ministerie van volksgezondheid staat over medicinale cannabis (die 
ook op site van uw bureau staat) geeft Zilveren Kruis aan dat uit recent onderzoek bewezen is dat 
medicinale cannabis ineens niet werkzaam is. Hoe is dit mogelijk is mijn vraag? 

In mijn geval zou ik moeten kiezen tussen eten of pijnlijden aangezien ik het financieel zelf niet te 
bekostigen. Daarbij heb ik alles aan reguliere medicatie geprobeerd om meer kwaliteit van leven te 
krijgen zonder resultaat. Medicinale cannabis is het enige met een goed resultaat. 

De verzekering blijft bij het standpunt en schuift daardoor het in de schoenen van de pijnarts om het op te 
lossen. De pijnarts heeft geen oplossing en ik als patiënt moet het blijkbaar nu maar uitzoeken? 
Vanmorgen heb ik gesproken met een medewerker van Zilveren Kruis Achmea en die verwijst mij naar 
uw bureau. 

Patiënt 4 

In verband met het stopzetten van de vergoeding van mijn medicatie ben ik nu al enige 
maanden onderzoek aan het plegen omtrent het waarom. 
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En ik ben benieuwd naar de laatste ontwikkeling op dit gebied. 

Sinds 2007 kamp ik met allesoverheersende chronische pijn als gevolg van Fibromyalgie (spier-
en bindweefsel-reuma) en diverse chronische bot-en slijmbeurs-ontstekingen. 
In 2011 ben ik (na lang beraad met mijn toenmalige huisarts) gestart met medicinale cannabis 
als pijnstilling. 

Nadat ik meerdere soorten had geprobeerd, bleek 1 tot 1,5 gram Bedica granulaat per dag het 
beste effect te hebben. 
Dit komt neer op 45 gram per maand, wat bij het Zilveren Kruis vanuit de Basisverzekering 
werd vergoed en dus binnen het Eigen Risico viel. 
Ik betaalde dan ieder jaar elke maand 50 euro, als betalingsregeling (vanwege inkomen van ca. 
900 euro en arbeidsongeschiktheid) en opeens wordt dat gestopt. 

Met Bedica, ibuprofen en elke dag lange middagdutjes, is mijn leven als zelfstandige 
alleenstaande nog enigszins redelijk te handhaven, maar als ik terug zou moeten naar de 
zware morfine-pillen (Zaldiar) die ik eerst op recept kreeg, dan weet ik uit ervaring dat het 
vrijwel onmogelijk is om nog helder en alert te reageren op allerlei belangrijke zaken van het 
leven. 

Omdat ik het Zilveren Kruis heb gekozen vanwege de vergoeding voor mijn medicinale 
cannabis, vind ik dat er sprake is van contractbreuk nu zij middels een "coulanceregeling" 
hebben besloten de Bedica tot juli 2017 te vergoeden. Ik zit tot en met december 2017 aan hen 
vast en de pijn blijft gewoon doorgaan. Ik kan het niet zelf bekostigen en ik kan ook niet 
overstappen naar een evt. andere zorgverzekeraar die de Bedica misschien wel kan 
vergoeden. 

Bovendien stellen zij dat de Overheid heeft bepaald dat zij medicinale cannabis niet meer 
mogen vergoeden, terwijl het Ministerie van Volksgezondheid stelt dat zorgverzekeraars vrij zijn 
om de medicijnen te vergoeden die zij willen. 

Het onderzoek waar de vergoedingstop is op gebaseerd blijkt gewoon te concluderen dat er wel 
degelijk medicinale werking aangetoond is (zie link hieronder) en dit is een onderzoek uit 2015, 
uitgevoerd door een Britse Universiteit. 
http://jamanetwork.comijournals/jamagullarticle/2338251?   
utm_camoaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2015.6358 
Volgens mij gelden er EU regels op medicatie (opiumwet), maar Engeland is toch uit de EU 
gestapt (Brexit), dus wij hanteren dan toch dezelfde regels als bijv. Duitsland? 

Daarbij is er in Amerika een patent op cannabidoiden als anti-oxidant als sinds 1992 in handen 
van het Department of Health, is cannabis in heel veel medicatie gewoon een ingredient en 
werd de medicinale werking van cannabidoiden vele jaren geleden al door de farmaceutische 
wereld erkend. Op basis van welke onderzoeken is dat ooit teruggedraaid? 
Is het niet gewoon mogelijk om op alle verschillende componenten van medicinale cannabis 
een patent aan te vragen en het zo legaal en erkend te krijgen? 

Dat deze Nederlandse vergoedingstop nu gelijk op gaat met legalisering van medicinale 
cannabis in Duitsland en Amerika en farmaceutische erkenning voor firma Bedrocan is vast 
puur toeval... Maar het voelt gwoon heel onrechtvaardig dat Duitsland het erkend als medicijn 
en het vervolgens uit Nederland mag bestellen bij firma Bedrocan. 
Waarom wordt de Nederlandse chronische patient opeens aan zijn lot overgelaten terwijl 
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Bedrocan zonder deze mensen nooit hun farmaceutische erkenning had gekregen? 

Graag hoor ik van u of er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied en of u wellicht hulp kunt 
bieden bij het aanvechten van de Zorgverzekering, danwel om hulp te krijgen bij het bekostigen 
van de 45 gram Bedica granulaat per maand die ik nodig heb om enigszins normaal te blijven 
functioneren. 

Patiënt 5 

Sinds 2010 krijg ik Bedrocan voorgeschreven vanwege een aantal chronische aandoeningen. 
Vergoed door VvAA tot 2015 uit de aanvullende verzekering, sinds 2015 uit de basisverzekering. 
Per 1-1-2018 stopt de vergoeding, reden: Onlangs kwam de vergoeding van medicinale cannabis in het nieuws. Minister 
Schippers schreef recent in een kamerbrief dat er vanuit de basisverzekering geen vergoeding mogelijk is voor medicinale 
cannabis. Dit betekent dat ONVZ medicinale cannabis per direct niet meer kan en mag vergoeden. Dit geldt volgens de 
polisvoorwaarden ook voor de aanvullende verzekering. 

Men verwijst naar het zorginstituut, ik deed daar navraag, en zij geven aan dat hun advies sinds 2003 negatief is en dat dat is 
herbevestigd, en er verder niets is veranderd. 

Ik probeer over te stappen naar het Zilveren Kruis, zij geven een andere reden: De reden is dat de werking van cannabis in een 
recent uitgevoerde systematische review in de JAMA (Cannabinoids for Medical Use - A Systematic Review and Meta-analysis) 
niet is aangetoond. Wij mogen daardoor volgens de Zorgverzekeringswet dit middel niet langer vergoeden als zijnde rationele 
farmacotherapie. 
* maw: men heeft dus jaren de wet overtreden ? 

Ik heb dit onderzoek bekeken, de werking wordt wel degelijk aangetoond, maar men vergelijkt appels met peren, verwerpt alle 
onderzoeken zonder placebo, en de redenen waarvoor ik Bedrocan krijg voorgeschreven (combinatie van factoren en minder 
bijwerkingen omdat ik andere zware medicatie kon staken) zijn niet onderzocht. 

Het middel Bedrocan is helemaal niet onderzocht ! 

Als dit 'HET' onderzoek is waardoor alle verzekeraars zijn gestopt met de vergoeding, dan zijn er grote misverstanden. 

Wat is het standpunt van het cannabisbureau hierover? 

In de 7 jaar dat ik Bedrocan gebruik is mij nooit wat gevraagd voor enig onderzoek. Er zou nu eenvoudig een onderzoek gestart 
kunnen worden onder de mensen die hun vergoeding kwijtraken. Een onderzoek naar Bedrocan dus. Wie gaat dit onderzoeken ? 

De minister vindt dat er nieuw onderzoek moet komen, en tot die tijd zouden verzekeraars in mijn beleving moeten blijven 
vergoeden. 

Hoe denkt het cannabisbureau hierover ? 

Patiënt 5 

Na telefonisch contact met Zilveren Kruis Achmea, en een medewerkster van het Cannabisbureau 
(die mij vervolgens aanraadde hierover een e-mail versturen ), leg ik U het volgende dilemma 
voor. 

Ik krijg sedert een paar jaar Bedrocan voorgeschreven door een arts, aangezien ik kanker heb, 
waarbij ik zeer gebaat ben! Elk jaar vereist Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) dat mijn 
arts een verklaring afgeeft, opdat zij een machtiging opsturen, die ik weer aan mijn apotheek 
moet afgeven. Normalitair geven zij dit af voor de periode van een jaar, zodat dit in mijn 
geval geldig zou zijn voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017. Nu hebben zij 
ditmaal deze machtiging dit jaar afgegeven tot 31 december 2016! Bij navraag waarom dit tot 
het einde van het jaar 2016 is, meldden zij mij dat zij nog niet wisten wat de voorwaarden 
zijn die het Rijk stelt op dit gebied, en dat zij pas eind november weten of dit weer vergoed 
wordt uit de aanvullende verzekering. 
Tevens vertelde de desbetreffende helpdesk-medewerkster mij dat indien ik mensen zou kennen 
die verbonden zijn aan een politieke partij, het misschien wel goed zou zijn hen hiervoor te 
laten lobbyen. 

Mijn problemen omtrent deze gang van zaken zijn legio. 
Ten eerste geeft dit veel onzekerheid omtrent de vergoeding van medische cannabis, hetgeen 
mijn huisarts omschrijft als iets waarvan ik afhankelijk ben, en noodzakelijk geacht wordt, 
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gezien mijn problematiek. Ik beschouw de volgende analogie: Indien de zorgverzekeringen zouden 

besluiten om morfine niet meer te vergoeden voor het jaar 2017, dan moet men maar creperen, of 

ontwennen!! 

Zelf zou ik dan voor mijn noodzaak voor cannabis aanspraak moeten maken op het illegale 

circuit, terwijl deze medicinale verstrekking nu juist bedoeld was om hier uit te zijn. Ook 

maak ik U erop attent dat juist bij coffeeshops de kwaliteit vaak te wensen overlaat. 

Indien ik nu zelf voor de kosten van de cannabis moet opdraaien, gaat me dit een vermogen 

kosten, hetgeen ik niet kan opbrengen met een Wajong-uitkering op bijstandsniveau! Ik weet dat 

een derde nog op de de belastingen te verhalen zou zijn, maar dan nog is dit voor mij niet op 

te brengen. 

Ik vind toch minstens dat indien dit niet meer volledig vergoed wordt uit de aanvullende 

verzekering, dit als een B2-indicatie beschouwd moet worden, hetwelk ook voor mijn oxazepam 

gebruik gezien wordt (langdurig gebruik hetwelk men niet zelf kan bekostigen). Zo niet; dan 

sta je toch gewoon weer "in de kou"; en dat omwille van het gegeven dat zorgverzekeringen zelf 

kunnen bepalen wat zij wel of niet vergoeden, zoals dit alles is voortgekomen uit de 

privatisering van de gezondheidszorg. 

Mijn vragen hierbij zijn nu wat jullie hiervan vinden, en wat de reden zou kunnen zijn voor 

het niet verstrekken van een machtiging voor de periode van een jaar? 

Misschien kunt U uit monde van het Cannabisbureau trachten verhaal te halen bij de politiek en 

de zorgverzekeringen, opdat ernstig zieke mensen in 2017 niet plotseling tussen wal en schip 

komen te verkeren, door de deel en heers-strategieen van politiek, en zorgverzekeringen, 

hetwelk is voortgekomen uit deze privatisering, waardoor wij overgeleverd zijn aan hun 

willekeur, ofwel rendements-denken. 

DISCLAIMER: 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk aan ti is verstuurd, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was mistakenly sent to you, please 
infonn the sender and delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent 
in the electronic transmission of messages. 
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Overleg VWS — ZIN pilotonderzoek medicinale cannabis 

In de brief van het Zorginstituut van 6 november 2017 inzake de verkenning van de 
pakketwaardigheid van cannabisproducten oppert het Zorginstituut een pilotonderzoek te starten. 

Op woensdag 13 december is telefonisch overlegd tussen GMT, ZIN en BMC over de vraag wat Zin 
bedoelt met een pilotonderzoek en waar zo een onderzoek dan aan moet voldoen. 

Tijdens het overleg zijn de volgende punten besproken/benoemd: 

1. Maak al of niet in overleg met patiëntenverenigingen, een keus welke indicaties / patiënten 
in de pilot geïncludeerd gaan worden. 

2. Als je het onderzoek doet met uitbehandelde patiënten (neuropathische pijn?) is de 
bewijslast minder zwaar. 

3. Ga in gesprek met klinische deskundigen / statisticus over een objectieve uitkomstmaat 
(pijnschaal, spasmeschaal bij MS-patiënten) en wat een betekenisvolle verlaging is. Dit is ook 
belangrijk om het aantal patiënten te bepalen dat geïncludeerd moet worden. 

4. Denk voor de start van het onderzoek na wat er gebeurd als het eindpunt niet wordt gehaald. 
5. ZIN is bereid verder mee te denken maar heeft geen expertise over studiedesign, pijnschalen, 

etc. 
6. Voorwaardelijke toelating is in de ogen van ZIN nu niet haalbaar. 
7. Voorziening i.p.v. een verstrekking heeft zeker niet de voorkeur. 

RondeTafel organiseren 

Gespecialiseerde centra MS: methodoloog 

Trimbos 

4›,  

GMT wil  

bevragen over clinici 

Bespreekpunten Rondetafel: patiëntengroep, omvang, indicatiegebied, etc 

Deelnemers: 

71:0. WUR gemaild en gebeld! 

gebeld: hij geeft naam specialist door 
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Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

Re: verslag overleg verkenning mogelijk onderzoek met medicinale cannabis van 14 mei. 
maandag 28 mei 2018 15:04:02 

Beste 	 en anderen, 

Dank voor het verslag van de bijeenkomst 

Hieronder de stand van zaken wat betreft ons onderzoeksidee 'effect van 
Morgen heb ik hierover een afspraak met een 

Verder wil ik afspreken met 

10.1.c en 
10.2.g 

en impact op kwaliteit van leven van patiënt en 
eventuele partner is groot. Er wordt onderzoek gedaan naar farmacologische en niet-farmacologische 
oplossingen maar resultaten zijn tot nu toe beperkt. Op basis van literatuur en casuïstiek 

is onze hypothese dat 

zouden we willen kijken naar het effect van 

patiënten denk ik nog over 

Met financiering van dit eventuele project zijn we nog niet bezig, maar als iemand van jullie al ideeën heeft of 
andere feedback, heel graag. 

Mede namens 

Vriendelijke groeten, 
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Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 28 mei 2018 11:41 
Aan: 	 @vumc.nl; 	@rocketmail.com; 

@mierlohout.nl' 

Onderwerp: verslag overleg verkenning mogelijk onderzoek met medicinale cannabis van 14 mei. 

Beste allen, 

Nogmaals veel dank voor de tijd die je vrij hebt willen maken om samen met het BMC en het ministerie van 
VWS om te inventariseren welke mogelijkheden er nog zouden kunnen zijn voor onderzoek met medicinale 
cannabis om de werkzaamheid ervan aan te tonen. 

en ik hebben daar een kort verslag van gemaakt, zie bijlage. 

Voel je vrij om opmerkingen en/of toevoegingen of andere reacties op het verslag te laten weten. 

Mede namens .'»3'?:`0,'r.,:s2:;"0.t.tit.k. • 

Met vriendelijke groeten, 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Adres: Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ t Den Haag 



10.2.e tenzij anders 
vermeld 

Doc. 5.1 

Beste allen, 

Bij deze een klein verslag van het overleg van 14 mei j1 met als belangrijkste vraag; is er 
aanvullend onderzoek mogelijk met medicinale cannabis zodat zorgverzekeraars medicinale 
cannabis (weer) gaan vergoeden. 

Aanwezig: 	 , consultant onderzoeker; 	 Instituut 
Neuropathische Pijn; 	 Transvaal apotheek; 	~I 
apotheek Mierlo-Hout; 	 , onderzoeker e idemiologie, Voeding en 
Gezondheid WUR; 	 - VUmc, Marco van de Velde, 
afdelingshoofd BMC; 	 min.VWS. 

Marco van de Velde geeft een korte inleiding. 

Belangrijke punten genoemd tijdens bijeenkomst. 

=> Geeft aan dat er weinig medicatie beschikbaar is voor patiënten met neuropathische 
pijn. Er zijn wel zo'n 900.000 patiënten. 

=> Dat (sommige) patiënten(groepen) baat hebben bij medicinale cannabis. 
=> Probleem is hoe maak je de werking meetbaar 
▪ Er zijn goed uitgevoerde studies met medicinale cannabis bij patiënten met 

neuropathische pijn. 
=> Het gebruik van medicinale cannabis een besparing kunnen betekenen voor de 

zorgverzekeraars 
=> N=1 trial, een korte studie met 50-60 patiënten zou een goede eerste stap zijn. 
=> Geeft aan dat er onderzoek gedaan kan worden dat niet WMO-plichtig is 

=> Hard klinisch bewijs is nodig om het Zorginstituut te overtuigen cannabis te 
vergoeden. 

▪ De studie moet goed opgezet zijn om uitkomst conclusief te laten zijn. 
=> Op termijn een 'enrichment design studie'? 
▪ Punt van aandacht is dat patiënten cannabis graag gebruiken omdat het ook een 

'andere' werking heeft. Hiermee moet rekening worden gehouden. 

• De grootste groep patiënten die medicinale cannabisolie gebruiken zijn patiënten met 
epilepsie en migraine. 

c=> Bij het aannemen van een recept voor medicinale cannabis wordt gevraagd wat de 
indicatie is. Over het algemeen wordt deze informatie gegeven door de patiënt. 

▪ De patiënten geven toestemming voor het gebruiken van hun gegevens. 
• Zorgverzekeraar CZ vergoed medicinale cannabis voor terminale zorg 
=> Met de beschikbare gegevens zou een studie gedaan kunnen worden om meer inzicht 

te krijgen in de verschillende patiëntengroepen en gebruik. 

Ook bekend met onderzoek waarin 
genexpressie in bloedcellen wordt gemeten bij MS-patiënten die Sativex krijgen. 
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.=> De SFK database is ook een bron die gebruikt kan worden -> verschil in kosten voor 
en na het gebruik van medicinale cannabis bij 4000 pijnpatiënten. 	is op dit 
moment met zo een onderzoek bezig. 
Het is cruciaal dat zve kiezen voor een (zeer) beperkt aantal producten en aandoeningen, en 
alle aandacht daar op focussen om in ieder geval tot enige vergoeding te komen. Het probleem 
is namelijk dat patiënten en verkopers van bv. CBD olie in zeer algemene bewoordingen over 
cannabis praten: cannabis geneest kanker, CBD is goed voor het zenuwstelsel, etc. Aan de 
andere kant zvillen verzekeraars en artsen juist zeer specifieke gegevens over bepaalde ziekten 
bij gebruik van exact bepaalde stoffen. Hoe algemener er wordt gesproken over de werking van 
cannabis, hoe minder je de professionals dus meekrijgt. 
Advies: kiezen voor de meest acceptabele toedieningsvorm (olie) en de meest bewezen indicaties 
(chronische pijn, palliatief, spasmen) en daar alle aandacht op te vestigen. Daarmee laat je 
vergoeding van bv. Cannabis flos vallen, maar het was altijd al het idee dat flos ooit zou 
verdwijnen als er betere toedieningsvormen zouden komen. Met een dergelijke stap laat je zien 
dat BMC ook meebeweegt met de tijdgeest. 

n> Zoals gezegd is exact dezelfde beweging ook in Canada aan de gang: de Canadian Medical 
Association (CMA) heeft aangegeven zijn handen van cannabis af te trekken als het legaal 
wordt. De reden is hetzelfde als wat ik hierboven schets: er mist focus en cannabis wordt voor 
'alles' gebruikt in alle vormen. Artsen zvillen daar niet langer in mee gaan want het staat 
haaks op hun normale zverkwijze met medicatie. 

geeft als suggestie mee om een symposium te organiseren om medicinale 
cannabis onder de aandacht te brengen en wellicht ideeën te verzamelen voor studies 
/ onderzoek. 

Andere ideeën en gedachten die de revue zijn gepasseerd: 
- Medicinale cannabis olie van de (Transvaal) apotheek zien als magistrale bereiding 

Ik heb op de directie nagevraagd of dit inderdaad mogelijk is, helaas: Apotheekbereidingen 
komen niet standaard voor vergoeding in aanmerking, maar uitsluitend wanneer er wordt 
voldaan aan de eis van «rationele farmacotherapie». Zorg wordt vergoed door 
zorgverzekeraars, mits de zorg voldoet aan het criterium «stand van de wetenschap en de 
praktijk» en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering. Indien 
zorgverzekeraars twijfels hebben of er sprake is van rationele farmacotherapie kunnen zij zich 
wenden tot Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) voor een advies. 

- Het zorginstituut neemt in overweging het bewijs op grond van de wetenschap en 
praktijk.  Een studie op grond van gegevens uit de praktijk kan dan wellicht uitkomst 
bieden. 
Zou er een zorgverzekeraar (CZ?) bereid zijn om aan een pilot mee te werken? 

'> Uit innovatiepotje van zorgverzekeraars? 
- Het verzamelen van data inzake gebruik, indicatie, dosering, variëteit, etc is van 

groot belang om meer inzicht te krijgen te gaan verzamelen => is het een optie om 
een register te realiseren waarin data verzameld kan worden. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

alleen 10.2.e 

Velde. M.J. van de (Marcol 

Subsidieaanvraag onderzoek SEIN medicinale cannabis 
dinsdag 28 mei 2019 18:56:00 

Doc. 6. 

Beste collega's, 

Ik ontving zojuist het bericht dat ZonMW en het Epilepsiefonds de subsidieaanvraag van SEIN 
voor het translationele onderzoek met medicinale cannabis (CBD) in de laatste selectieronde 
hebben afgewezen. Dit komt als een verrassing omdat de referenten zeer positief waren in de 
eerste selectieronde. In januari jl. heeft VWS voor dit onderzoek een subsidie van €750.000,-
euro toegezegd. SEIN gaat contact opnemen met ZonMW en op zoek naar mogelijke andere 
`grants'. Als ik meer weet informeer ik jullie nader. 

Groet Marco 

dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

Farmatec 1 BMC 
Agentschap CIBG 1 Uitvoeringsorganisatie van VWS 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
Nederland 

M: (0031)-6, 
T: (0031)-70- 4 

(minvws.n1 
www. armatec.nl   
www.can na bi sbu rea u.n1  



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e tenzij anders 
vermeld 

"111111.111111111 RE: MOTIE BERGKAMP appreciatie 
dinsdag 12 juni 2018 08:48:47 
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Hoi 

Allereerst Vera stelt deze vragen n.a.v. een gesprek met BMC. Voor ons zijn alle punten niet 
nieuw. Wij zijn ze al aan het oppakken of gaan ze op korte termijn oppakken. 

Individuele indicaties 
Volgens ons bedoelt Vera Bergkamp met Individuele indicaties specifieke ziekte beelden. Het is 
logisch dat er onderzoek wordt gedaan naar specifieke ziektebeelden. Je kan niet alle 
ziektebeelden tegelijk onderzoeken. 
Voor de vergoeding is het basispakket betekent dit het volgende: 
Medicinale cannabis in een niet geregistreerd geneesmiddel. Het is nog maar de vraag of dit 
ooit gaat gebeuren. 
Om medicinale cannabis te vergoeden moet onderzoek zijn gedaan op basis van de criteria voor 
rationele farmacotherapie (stand van de wetenschap en praktijk). 
Indien het Zorginstituut op basis van de onderzoeken zegt dat het daar aan voldoet (zal dus 
altijd gaan om specifieke ziektebeelden) dan kan het worden vergoed voor die ziektebeelden. 
Medicinale cannabis valt dan onder aanspraak farmaceutische zorg. De minister hoeft hier 
verder niets voor te doen. Omdat het een niet-geregistreerd geneesmiddel is komt het ook niet 
in het GVS. 
Dit alles is dus een heel ander verhaal dan Fampyra e.d. 

Mbt onderzoek: 
Bij motie 1 staat onderzoekstaak van BMC. 
In de spreektekst staat nu uitgelegd wat de onderzoekstaak is van BMC. Zij faciliteren en doen 
dus zelf geen onderzoek 
Bij motie 2 staat wel " onderzoek doen", maar wij en ook BMC doen geen onderzoek maar 
faciliteren. Wij wille 	verder helpen. 

Qua geld zit het als volgt. 
Door de verkoop van medicinale cannabis aan andere landen haalt BMC geld binnen. Door deze 
inkomsten zijn de prijzen van medicinale cannabis gedaald. 
Daarnaast is er nog geld beschikbaar voor onderzoek. Dit is niet voldoende voor al het onderzoek 
dat nodig is, maar helpt wel. 

Is dit helder zo? 

Vriendelijke groet 

1111 

Van: 
Verzon en: 	2018 22:37 
Aan: 
Onderwerp: : 	 MP appreciatie 



Aan: 
Onderoverp. MP appreciatie 

.1.1; W1,1,  

G 

18 16:52 

Doc. 7. 

En over de onderzoeksmoties. Daar staat dat de regering onderzoek moet doen. Dat is niet zo gelezen 
in de eerdere brief. En hebben we daar dan geld voor? Dat doen we toch bij andere medicijnen? 

Hierbij de aangepaste teksten van de moties. De spreektekst is ook aangepast. Wil je die ook? 
Groet 
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anders vermeld 

Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

Re: verslag overleg verkenning mogelijk onderzoek met medicinale cannabis van 14 mei. 
maandag 2 juli 2018 08:56:32 

Dag 	en anderen uit de overleg groep, 
Het heeft even geduurd voordat ik tijd had om het verslag te lezen. Dank voor het toesturen daarvan. 
Het is een goede weergave van ons gesprek, denk ik. Wel mis ik een van mijn opmerkingen die ik 
zelf als cruciaal zie. Namelijk dat we in mijn ogen moeten kiezen voor een (zeer) beperkt aantal 
producten en aandoeningen, en alle aandacht daar op focusen om min ieder geval tot enige 
vergoeding te komen. Het probleem is namelijk dat patienten en verkopers van bv. CBD olie in zeer 
algemene bewoordingen over cannabis praten: cannabis geneest kanker, CBD is goed voor het 
zenuwstelsel, etc. Aan de andere kant willen verzekeraars en artsen juist zeer specifieke gegevens 
over bepaalde ziekten bij gebruik van exact bepaalde stoffen. Hoe algemener er wordt gesproken 
over de werking van cannabis, hoe minder je de professionals dus meekrijgt. 

Als advies had ik daarom om in deze discussie te kiezen voor de meest acceptabele toedieningsvorm 
(olie) en de meest bewezen indicaties (chronische pijn, palliatief, spasmen) en daar alle aandacht op 
te vestigen. Daarmee laat je vergoeding van bv. Cannabis flos vallen, maar het was altijd al het idee 
dat flos ooit zou verdwijnen als er betere toedieningsvormen zouden komen. Met een dergelijke stap 
laat je zien dat BMC ook meebeweegt met de tijdgeest. 
Zoals gezegd is exact dezelfde beweging ook in Canada aan de gang: de Canadian Medical 
Association (CMA) heeft aangegeven zijn handen van cannabis af te trekken als het legaal wordt. De 
reden is hetzelfde als wat ik hierboven schets: er mist focus en cannabis wordt voor 'alles' gebruikt in 
alle vormen. Artsen willen daar niet langer in mee gaan want het staat haaks op hun normale 
werkwijze met medicatie. 

Graag zou ik deze opmerking nog in het verslag verwerkt zien. Kan dat? 

Groet, .ghl 	
dubbel met document 5, 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

alleen 10.2.e 

verslag gesprek SEIN 2 juli 
maandag 2 juli 2018 14:40:12 

Doc. 9. 

Samenvatting gesprek SEIN 

ZonMW translationeel onderzoek in dit geval in samenwerking met het Epilepsiefonds 

TKI subsidie 

Sein (derde lijnscentrum) wil het inzetten als last resort binnen de epilepsiegroep. Ze willen een slimmer design 
van de studie bij last resort patiënten. Nu nog geen gebruik van cannabis door patiënten. 

Patiëntengroep die geincludeerd zijn moeten ook na de studie beschikbaarheid over de medicatie. Je kan dit via 
METC regelen dat er wel een bepaald effect minimale moet worden gemeten. Circa 100 patienten / duur studie 
6 maanden 
Patiënten moeten gefaald hebben op bepaalde medicatie en geen operatie mogelijk 
Niet placebogecontroleerd omdat het niet past bij de patiëntengroep. Daarnaast al vel gedaan in wetenschap en 
veel meer overlijdens in placebogroep met epilepsiepatienten, dat is niet ethisch verantwoord. Met blinderen en 
randomiseren. 

Intentiebrief naar ZonMW vanuit SEIN in augustus. 

Goed idee om Zorginstituut erbij te betrekken. 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: g 	 'as sein.nl] 
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 14:39 
Aan: [ 
Onderwerp: RE: CBD Onderzoek 

Beste 

Dat is een mooi snel antwoord. Aankomende twee weken is 	op vakantie. Misschien kunnen we elkaar 
al snel treffen voordat de vakanties uitbreken. Ik zou bv as maandag kunnen (2juli) om 13:00. Is dat wat? Ik kan 
dan in VWS afspreken. 
Beste groet 

neuroloog 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (S.E.I.N.) 
Achterweg 5 
2103 SW Heemstede 
tel. 023 
fax 
e-mail: 	@sein.n1 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 14:19 
Aan: 	 @sein.nl> 
CC: 	 @sein.nl> 
Onderwerp: RE: CBD Onderzoek 

@minvws.nl> 
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Beste 

Zeker weten. Als BMC willen we, mede op verzoek van de Kamer, meer faciliteren m.b.t. klinische studies. 
Laat even weten op welke termijn jullie in gesprek willen? 

Met vriendelijke groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 @sein.n111~11@sein.nt>> 
Datum: dinsdag 26 jun. 2018 2:16 PM 
Aan 	 minvws.n1 
Kopie: 	 sein.nt>> 
Onderwerp: CBD Onderzoek 

Bestel_ 

aminvws.nl>> 

Nadat onze eerste subsidieaanvraag over CBD onderzoek is afgewezen, zien we nu goede nieuwe 
mogelijkheden om een CBD onderzoek op te starten. We merken ook dat de interesse en druk vanuit de 
patiënten alleen maar toeneemt. Ook zijn nu ook goede subsidiemogelijkheden via ZonMW. 

Is er vanuit VWS nog steeds interesse om hierbij een rol te spelen en de plannen te faciliteren? Zo ja maken we 
graag binnenkort een afspraak voor een verkennend overleg. Ik betrek hier graag 	 als klinisch 
hoofdonderzoeker bij. 

Vriendelijke groet, 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp 
Bezoekadres: Achterweg 5, 2103 SW Heemstede 
T: 023 - 
F: 023 - 	(rechtstreeks nummer) 
F: 023 - 
E: 	@sein.nl@sein.nl> 

[cid:image001.png@O1D0D2E0.4F98B6E0] 



Ministerie van VWS 
Directie GMT 
K: A 09.032 

070 340 dubbel met document 5 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 	RE: verslag overleg verkenning mogelijk onderzoek met medicinale cannabis van 14 mei. 
Datum: 	 woensdag 1 augustus 2018 14:38:00 
Bijlagen: 	 180528 Verslag RondeTafel opmerking!.  toegevoegd.do  

Beste allen, 
Op verzoek van 	 heb ik nog iets toegevoegd in het verslag. 
Zie onder zijn naam cursief de toegevoegde opmerkingen. 
Met vriendelijke groeten, 

Doc. 10. 
10.2.e tenzij 
anders vermeld 
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VWS GGG BMC cannabis research programma 

Hypothesen 

1. Hypothese: Cannabidiol vermindert de psychotrope effecten van THC en er is een verhouding 
THC:CBD die optimaal is wat betreft verhouding werking:bijwerking. 
Toelichting: Dit wordt wel gehypothetiseerd in de literatuur (zie bijv. Does Cannabidiol Protect 
Against Adverse Psychological Effects of THC? Niesink RJ, van Laar MW. Front Psychiatry. 2013 
Oct 16;4:130), maar als je leest waarnaar de auteurs verwijzen dan is de "evidence" zeer indirect 
op zijn best en niet gebaseerd op humane studies (zie Alger 8E, Kim J. Supply and demand for 
endocannabinoids. Trends Neurosci (2011) 34(6):304-1510, en Ligresti A, Cascio MG, Pryce G, 
Kulasegram S, Beletskaya 1, De Petrocellis L, et al. New potent and selective inhibitors of 
anandamide reuptake with antispastic activity in a mouse model of multiple sclerosis. Br J 
Pharmacol (2006) 147(1):83-9110). 
Een zeer recente review van de literatuur over interactie tussen THC en CBD (Clinical and 
Preclinical Evidence for Functional Interactions of Cannabidiol and 49-Tetrahydrocannabinol. 
Boggs DL, Nguyen JD, Morgenson D, Taffe MA, Ranganathan M. Neuropsychopharmacology. 
2018 Jan;43(1):142-154) concludeert: "Further, there is a paucity of research on the interactive 
effects of THC and CBD, and several studies compare the effects of THC and CBD rather than 
their interactive effects." 
Wanneer CBD de pyschotrope effecten van THC zou verminderen, zou dit een belangrijke reden 
kunnen zijn om een mix van THC en CBD, zoals van nature aanwezig in cannabis, te gebruiken in 
de behandeling van bijv. chronische neuropathische pijn, en niet THC alleen. Bovendien kan een 
dergelijke interactie studie een onderbouwing leveren voor een bepaalde optimale THC:CBD 
verhouding. 

2. Hypothese: Cannabidiol is een CYP3A remmer en beïnvloedt de farmacokinetiek van 
veelgebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van neuropathische pijn zoals amitriptyline, 
duloxetine en tramadol. 
Toelichting: Het is bekend dat CYP3A4 en CYP2D6 remming door cannabidiol optreedt en dat dit 
de farmacokinetiek beïnvloedt van veelgebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van 
epilepsie zoals clobazam, topiramaat en zonisamide (Interactions between cannabidiol and 
commonly used antiepileptic drugs. Tyler E. Gaston , E. Martina Bebin, Gary R. Cutter, Yuliang 
Liu, and Jerzy P. Szaflarski for the UAB CBD Program; Epilepsia, 58(9):1586-1592, 2017). Het is 
goed mogelijk dat CBD ook een significante invloed uitoefent op de farmacokinetiek van 
geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van neuropathische pijn, zoals 
amitriptyline, duloxetine en tramadol, maar dit is onbekend. Er is nooit een goede drug-drug 
interactie studie verricht naar de effecten van CBD op de farmacokinetiek van amitriptyline, 
duloxetine of tramadol. Daar staat tegenover dat als cannabis (of pure CBD) gebruikt wordt door 
patiënten met neuropathische pijn, er een reële mogelijkheid is voor een klinisch relevante 
mate van beïnvloeding van de plasma concentraties van die geneesmiddelen. 

3. Hypothese: THC heeft analgetische eigenschappen op sommige typen pijn, maar niet op andere. 
Toelichting: Onlangs werd een studie uitgevoerd met verschillende typen cannabis, met 
verschillende THC:CBD verhoudingen, in patiënten met fibromyalgie. In deze patiënten werden 
significante effecten aangetoond op pijndrempels in deze patiënten. Dit type onderzoek werd 
nog niet uitgevoerd in patiënten met chronische neuropathische pijn en heeft implicaties voor 
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het kiezen van een THC:CBD combinatie en patienten-subgroepen (zoals vermeld hieronder, 
punt 5). 
Het CHDR heeft een test-batterij voor pijn-onderzoek waarmee pijndrempels van een brede 
range aan pijn-mechanismen onderzocht kan worden in gezonde proefpersonen en patiënten 
met pijn. Deze zou gebruikt kunnen worden om verschillende THC:CBD verhoudingen te 
onderzoeken tav analgetische eigenschappen. 

4. Hypothese: Er is een subgroep van patiënten met neuropathische pijn die gunstig reageren op 
behandeling met cannabis. 
Toelichting: In een recente Cochrane review wordt geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is 
voor positieve effecten van cannabis op neuropathische pijn, met name ook door de slechte 
kwaliteit van de studies (Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. 
Mcke M, Phillips T, Radbruch L, Petzke F, Htiuser W. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 
7;3:CD012182.) Een recente literatuur review over de effecten van cannabinoiden in de 
behandeling van neuropathische pijn concludeert dat er aanwijzingen zijn voor geringe 
analgetische effecten, maar dat er een grote mate van heterogeniteit was in de verschillende 
studie-populaties (Selective Cannabinoids for Chronic Neuropathic Pain: A Systematic Review 
and Meta-analysis. Meng H, Johnston 8, Englesakis M, Moulin DE, Bhatia A. Anesth Analg. 2017 
Nov;125(5):1638-1652.) In de laatste jaren wordt vaker geopperd dat negatieve trials in 
neuropathische pijn te maken hebben met heterogeniteit van de studie-populatie omdat er 
weliswaar etiologisch een homogene populatie wordt geincludeerd, die echter wat 
pathofysiologische pijnmechanismen betreft waarschijnlijk heel heterogeen is. Beter zou het zijn 
om trials uit te voeren in een pathofysiologisch-mechanistisch homogene populatie. Dit wordt 
"mechanism-based pharmacology" genoemd en krijgt steeds meer navolging (Peripheral 
neuropathic pain: a mechanism-related organizing principle based on sensory profiles. Baron R, 
Maier C, Attal N, Binder A, Bouhassira D, Cruccu G, Finnerup NB, Haanpiiti M, Hansson P, 
H11emann P, Jensen TS, Freynhagen R, Kennedy JD, Magerl W, Mainka T, Reimer M, Rice AS, 
Segerdahl M, Serra J, Sindrup S, Sommer C, Mie T, Vollert J, Treede RD. Pain. 2017 
Feb;158(2):261-272; Mechanism-based treatment for chemotherapy-induced peripheral 
neuropathic pain. Sisignano M, Baron R, Scholich K, Geisslinger G. Nat Rev NeuroL 2014 
Dec;10(12):694-707). Een dergelijke aanpak is nog nooit verricht voor cannabinoiden in 
neuropathische pijn. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

-Wt3-5:45 
RE: Update BMC en klinisch onderzoek 
dinsdag 25 september 2018 09:01:16 

Van: 
Datum: dinsdag 25 sep. 2018 8:35 AM 

(minvws.nl> 

Aan: @minvws.nl>, 

minvws.nl>, 
minvws.nl> 

minvws.nl>, 
invws.nl>, 

@minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Update BMC en klinisch onderzoek 

Ominvws.nl>,  

10.2.e tenzij 
anders vermeld Doc. 12. 

Beste 

Onderzoek via Zonmw hoeft niet te worden aanbesteed. Ik zal bij PG nagaan hoe het geld 
te zijner tijd aan Zonmw bevoorschot kan worden. Gaat naar mijn idee deel uitmaken van 
een van de grotere programma's zoals goed gebruik of doelmatigheidsonderzoek. 

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Hoi 
Wij zijn akkoord met de reservering van 4 ton. Ik zou graag het advies van 	 2-17 willen 
hebben t.a.v. de aanbesteding als het niet hoeft dan hoeft het wat mij betreft niet. Maar als het 
om een aanbesteding gaat volg ik wel graag de regeltjes voor dat we problemen krijgen met de 
ADR en dergelijke. 
Vriendelijke groet 

Van: 
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 15:45 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: Update BMC en klinisch onderzoek . 
Beste 
In juni zijn de drie moties van Vera Bergkamp aangenomen inzake het faciliteren van klinisch 
onderzoek met medicinale cannabis door BMC. Zoals jullie weten heeft BMC al een aantal 
stappen (samen met GMT) gezet. De afgelopen weken is herhaaldelijk contact geweest met 
SEIN. Vrijdag 14 september hebben we in Heemstede een gesprek gehad met SEIN en het AMC-
UVA over verdere uitwerking van het onderzoek. Het klinisch onderzoek krijgt een 'case-based 
design' met meerdere metingen per deelnemer. 

10.1.c 
en 
10.2.g 



Doc. 12. 

10.1.c 
en 
10.2.g 

10.1.c 
en 
10.2.g 

. De patiënten zijn en blijven onder behandeling tijdens 
de studie. Weglaten van medicatie is ethisch niet te verantwoorden.~~ 

Het onderzoeksvoorstel wordt op dit moment geschreven door SEIN. Het voorstel moet uiterlijk 
27 september bij ZonMW worden ingediend voor een eerste beoordelingsronde. Hierbij moet 
BMC - VWS aangeven wat en hoe zij gaat faciliteren. Vooralsnog willen we 4 ton voor dit 
onderzoek beschikbaar stellen op een totale winst van BMC in 2018 van 6-8 ton. De toezegging 
moet worden opgenomen in het onderzoeksvoorstel van 27 september. 
Onze vraag is of jullie akkoord gaan met deze 'financiële reservering' voor bovenstaand 
onderzoek? 
Als het onderzoeksvoorstel door de eerste ronde komt zal het voorstel verder worden 
uitgewerkt en eind van het jaar meedoen in de tweede ronde. Als ook deze positief uitpakt zal 
het onderzoek in het najaar van 2019 van start gaan. Vanwege de bijzondere patiëntenpopulatie 
zal de inclusie gefaseerd gaan en enige tijd in beslag nemen. 
Gisteren hebben 	 , de financiële afdeling van het CIBG en ik gesproken over 
hoe t.z.t. het geld daar te krijgen Deze week spreekt het CIBG met de ADR om de mogelijkheden 
hiervoor te verkennen. Daarna weten we meer. 
ZonMW heeft in samenwerking met het CHDR en het LUMC een eerste verkenning gedaan voor 
een 'cannabis research program'. Hierin zijn diverse hypotheses opgenomen die verder 
uitwerking behoeven. Ik zal hiervoor' 	van ZonMW benaderen. 
Een punt van aandacht is dat BMC en GMT geen brede uitvraag hebben gedaan en andere 
instellingen hebben benaderd met het verzoek onderzoeksvoorstellen in te dienen bij BMC. BMC 
zou dan deze kunnen beoordelen en toetsen of deze voorstellen/onderzoeksresultaten een 
bijdrage kunnen leveren aan de beantwoording van de moties. BMC heeft geen idee of dit 
verplicht/nodig/wenselijk is. Dit zal namelijk veel tijd en capaciteit van BMC vragen en die BMC 
heeft niet. 
Hoe kijken jullie hier tegen aan? Moet BMC dit alsnog gaan doen (los van bovenstaande 
onderzoeksvoorstellen/richtingen)? 
Ik hoor graag van jullie. 
Groet 

Van: Velde, M.J. van de (Marco) 
Verzonden: donderdag 16 augustus 2018 12:26 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: Update BMC en klinisch onderzoek 

Ha 
Zoals je weet zijn in juni de drie moties van Vera Bergkamp aangenomen die betrekking hebben 
op het faciliteren van klinisch onderzoek door BMC. Ik wil je even een korte update geven van de 
stappen die BMC aan het zetten is. Ten eerste hebben we (BMC en GMT) op 3 juli jl. een gesprek 
gehad met ZonMW. Dit gesprek wordt komende maandag vervolgd in aanwezigheid van het 
CHDR. Ten tweede is BMC in overleg met de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) 
over het uitvoeren van een klinisch onderzoek met patiënten 	 . SEIN is een 
zorgorganisatie gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met ernstige vormen van 
epilepsie. Afgelopen dinsdag heeft BMC hierover een tweede gesprek gehad met SEIN. 

. We 
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hebben gesproken over de patiëntengroep, de te meten uitkomstmaten, de dosering, het 
studiedesign, financiering (subsidie; ZonMW), startdatum, etc. Het onderzoeksvoorstel moet 
eind 2018-begin 2019 ingediend worden waarna in mei 2019 een definitief besluit wordt 
genomen. Start van de studie is dan najaar 2019. Zowel SEIN als BMC pakken een aantal 
actiepunten op. Daarvoor heeft BMC komende maandag een gesprek bij de Transvaal apotheek 

om de (kosten van de) productie van de cannabisolie inclusief placebo te 
bespreken en hun ervaringen met patiënten met epilepsie te delen. Wij willen ze graag 
betrekken bij het onderzoek ook omdat Vera Bergkamp refereerde aan de Transvaal apotheek. 
We houden je op de hoogte over de vervolgstappen en de wens van BMC om ook het 
Zorginstituut te vragen om het onderzoeksvoorstel te toetsen. Daar hebben we jullie zeker bij 
nodig. 
BMC heeft bij de financiële afdeling van het CIBG de vraag neergelegd hoe we de 'winst' van 
BMC over 2018 (e.v.) kunnen reserveren voor het faciliteren van klinisch onderzoek met 
cannabis van BMC. Zij zijn daarover in gesprek met FEZ. Ik hoop jullie daarover z.s.m. meer te 
kunnen vertellen. We willen immers niet dat de winst 2018 in de schatkist verdwijnt en niet 
wordt bestemd voor onderzoek/ patiënt. 
Tot zo ver even. 
Groet Marco 
Met vriendelijke groet, 
dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

Vertrouwenspersoon CIBG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T-mob: (0031) 
T: (0031)-70~ 

Rminvws.n1  
www.cibg.n1  
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Beste 

deze mail heb ik in reactie op de vraag van neuroloog 	geantwoord. 
groetjes, 

	Door estuurd bericht 	 
Van 1<directie.transvaal inter.nl.net> 
Datum: 26 september 2018 om 11:40 
Onderwerp: bedrolite aan kinderen 7  
Aan: 	1@sein.n1  

Beste collega x. 

gisteren spraken we elkaar telefonisch over een mogelijk vergelijkingsonderzoek naar het 
gebruik van CBD bij kinderen. Synthetische CBD en CBD uit natuurlijke bronnen. Uw 
vraag was hoeveel THC een kind mogelijkerwijze toegediend krijgt.wanneer een gelijke 
hoeveelheid CBD van verschillende bronnen wordt gegeven. 

In de Bedrolite olie, die wij bereiden, meten we ook de hoeveelheid meegekomen THC. 
Die blijkt in de orde van <0,5% te zijn. Waar de olie 10% aan CBD bevat. 

Wanneer we dus volgens de aanwijzingen een kind van 20KG zouden willen behandelen 
met CBD en er 20mg/kg lich.gew. gedoseerd gaat worden, kom je uit op 400mg CBD en 
20mg THC. 

Dit lijkt heel hoog, en is ook heel hoog, wanneer vergeleken wordt met bijvoorbeeld 
Bedica® of Bedrocan® olie met 2% THC, die feitelijk per druppel gedoseerd worden. 
(Volwassen) patiënten krijgen dan in de orde van 2-6 mg THC per dag binnen en, dat is 
veel minder dan de 20mg die in 4ML Bedrolite 10%CBD-olie aanwezig is. 

Tegelijkertijd hoeven we hier ook niet zo bang voor te zijn. Inmiddels hebben we de 10% 
Bedrolite olie aan behoorlijk wat kinderen verstrekt (ik realiseerde me eerder niet, dat er 
zoveel THC in zit), zonder dat dit tot problemen geleid heeft. Sterker nog: bij sommige 
kinderen wordt momenteel additioneel Bedica 2% THC olie gegeven naast de Bedrolite 
10% CBD, dus wordt nog extra THC toegediend. 

Hopelijk is dit antwoord op de vraag. 

Hartelijke groeten, 
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Wil 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

CIBG BMC 

FW: onderzoek medicinale cannabis bij PTSS 
woensdag 28 november 2018 07:22:35 

Tkn 

Groet, 

Van: Vermetten, H.G.J. 	 @unncutrecht.ni] 
Verzonden: woensdag novem er 	:53 
Aan: geneesmiddelen@zonmw.nl  
CC: CIBG BMC 
Onderwerp: onderzoek medicinale cannabis bij PTSS 

Beste 

Ik bezocht vrijdag jl. het Bureau Medicinale Cannabis van dr> 	 i Doel was 
verkenning over mogelijkheden om medicinale cannabis te onderzoeken voor behandeling van 
PTSS, in bijzonder bij Nederlandse veteranen met PTSS. In mijn rol als hoofd onderzoekscentrum 
MGGZ en hoogleraar LUMC is er behoefte om kennisassessment, voorschrijfgedrag en empirisch 
onderzoek te doen naar effectiviteit van medicinale cannabis. 
Snel werd ook duidelijk om op advies van 	contact met u op te nemen met de vraag op 
welke wijze we op deze behoefte kunnen acteren. Er zou een mogelijkheid zijn om gealloceerde 
gelden te mogen aanspreken op dit gebied via GGG van ZonMW. Ik zou graag horen op welke 
manier we ons hierop kunnen oriënteren. 

Met vriendelijke groet, 
Eric Vermetten 

Prof dr kol-arts HGJM (Eric) Vermetten, psychiater 
Afdeling Psychiatrie, LUMC 1 Arq Psychotrauma Expert Groep 1 Gaststaf Psychiatrie UMC Utrecht 1 Adjunct 
Professor New York UMC, NY, USA 
Hoofd Onderzoekscentrum MGGZ 1 Ministerie Defensie 1 Lundlaan 1 1 3584 EZ Utrecht 
T: +3130 	1 F: +31 30 250 2288 1 El: 't'x'Zr'::''°M;MV`ICb mind ef. n I I E2 	1Plumc.n11 
Afspraken: 	 Rmindef.nl, aanwezig mawomodo 
AGB-Code: 3101137 1 ORCID ID orcid.org/0000-0003-0579-4404  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht 
onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retoumeren. 
Bet Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W (Wet Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197. 

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt. 

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message 
unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht 
is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197. 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

@minvws.n1>; @minvws.nl> 

Onderwerp: 	RE: Memo Winstbestemming BMC 
Datum: 	 woensdag 28 november 2018 12:33:28 
Bijlagen: 	 Memo Winstbestemming BMC.docx 

Hoi 

Ik heb met 	 gesproken en zij is akkoord met de memo. 	 gaat wel proberen om 
contact te krijgen met de accountant omdat het om met 	 te speken niet kan zijn dat 
tegenvaller voor rekening komen van VWS en meevallers voor het CIBG. 
Haar advies is dat ik dit ook met 	bespreek. 

Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 28 november 2018 10:58 
Aan: 

CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Memo Winstbestemming BMC 

Beste collega's, 

De afspraken omtrent de winstbestemming van BMC zijn nooit schriftelijk vastgelegd, vandaar 
deze memo. 
Graag ontvang ik jullie instemming/opmerkingen/aanvullingen. 

Grts. 

Met vriendelijke groet, 

CoOrdinerend Senior Adviseur 

Home Jaarverslagen Zorg 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Hoftoren 
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag 

T: (0031)V 
• minvws.nl  
www. armatec.nl   
www . ca n na bi sbu rea u .n1 
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memo 

Beste collega, 

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is in januari 2001 opgericht als 
regeringsbureau in de zin van het Enkelvoudig Verdrag van de VN inzake 
verdovende middelen. Het BMC is de organisatie van de Nederlandse overheid die 
verantwoordelijk is voor de productie van cannabis voor medicinale en 
wetenschappelijke toepassingen. Uit naam van de minister heeft het bureau het 
monopolie in Nederland over de import, export en verkoop van cannabis. 

Na een initiële periode van voorbereiding is cannabis van farmaceutische kwaliteit 
in september 2003 beschikbaar gekomen. In de apotheek wordt medicinale 
cannabis op recept van een arts afgeleverd aan een patiënt. 
En tweede taak van BMC is om de medicinale cannabis beschikbaar te stellen voor 
wetenschappelijk_onderzoek en voor het ontwikkelen van geneesmiddelen op basis 
van de inhoudsstoffen van cannabis (cannabinoïden). 

Bij de oprichting van het BMC was één van de beleidsdoelstellingen dat medicinale 
cannabis op een kostendekkende wijze beschikbaar zou worden gesteld. 
De prijs van de cannabis is opgebouwd uit de productiekosten en de operationele 
kosten. 

Pas in 2009 heeft het BMC daadwerkelijk kostendekkend kunnen draaien; tot die 
tijd heeft de beleidsdirectie GMT de exploitatietekorten van het BMC betaald. 
(variërend van € 250.000 in 2005 tot € 150.000 in 2008). 
De (apotheekinkoop)prijs die BMC tot dan toe heeft gehanteerd voor de 
medicinale cannabis is onder de kostprijs geweest. 
Er is door de Minister diverse malen gecommuniceerd in de Tweede Kamer dat in 
het geval dat de inkomsten de exploitatiekosten overstijgen door toename van het 
omzet dit ten goede moet komen aan de zorg cq. aan de patiënt door verlaging 
van de (apotheekinkoop)prijs. 

In overeenstemming hiermee is, na onderlinge afstemming met de beleidsdirectie 
GMT, de apotheekinkoopprijs de afgelopen jaren diverse keren verlaagd, te weten: 

- Van €8,25 naar €7,60 per gram in juli 2013; 
- Van €7,60 naar €6,90 per gram in december 2015; 

Van €6,90 naar €6,20 per gram in augustus 2016. 
Van €6,20 naar € 5,80 per gram in januari 2018 
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In mei 2018 heeft D66 in de persoon van Vera Bergkamp moties (29 477, nr. 484 
485 en 486) ingediend waarin zij de minister vraagt om BMC een faciliterende rol 
te laten spelen bij het uitvoeren van klinisch onderzoek naar de therapeutische 
effectiviteit van medicinale cannabis bij specifieke patiëntgroepen. De Tweede 
Kamer heeft de moties aangenomen waarop GMT in gesprek is gegaan met BMC. 
Daarbij is afgesproken dat de winst van BMC mede zal worden gereserveerd voor 
het financieel ondersteunen van klinisch onderzoek. 

Met vriendelijke groet, 

M.J. van de Velde 
afdelingshoofd 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 	overschot BMC 
Datum: 	 woensdag 28 november 2018 14:01:17 
Bijlagen: 	 Motie van het lid Berokamo over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis.odf 

Beste M, 

Er is enige discussie over de overschotten van het BMC. Ik begrijp dat jij de pSG hierover 
adviseert. De overschotten bij het BMC zijn ontstaan doordat de inkomsten van het BMC tijdelijk 
hoger zijn als gevolg van export van cannabis naar overige landen die nog geen eigen 
productiefaciliteit voor medicinale cannabis hebben. Deze extra inkomsten verdwijnen in 
2020/2021 als de landen waar de export naar toe gaat zelf in hun behoefte kunnen voorzien. 

GMT is voornemens bij Budgetrapport 2020 (in het voorjaar van 2019) een claim in te dienen om 
de middelen die dan als overschot in de algemene reserve van het CIBG zitten toe te voegen aan 
de budgetten van GMT met eveneens een verzoek een kasschuif toe te passen zodat een 
voorgenomen en door de Kamer gewenst onderzoek naar de effecten van cannabis bij Zonmw 
kan worden uitgevoerd. 

Naar verwachting ontstaat ook in 2019 , doordat het niet gewenst is de tarieven in 2019 tijdelijk 
fors te verlagen in de volgende jaren weer fors te verhogen. Daarom zal in dezelfde claim ook 
worden verzocht dit overschot in de kasschuif mee te kunnen nemen. Ter motivatie om de 
kosten van onderzoek in de tarieven voor medicinale cannabis op te nemen kan gezegd worden 
dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is met productontwikkeling en gebruik 
samenhangende kosten in de prijsstelling van een product op te nemen. Met de overschotten 
van 2018 en 2019 kan een meerjarig onderzoeksprogramma worden bekostigd. 

'4•;19•:••• 

• 
	•,•• 
	 • 	 • ," 

Ter informatie voeg ik nog bij de motie die door de Kamer is aangenomen. Marco van de Velde 
van CIBG die verantwoordelijk is voor het Bureau voor Medicinale Cannabis bij het CIBG en 

(beleid GMT) kunnen indien gewenst nog nadere inhoudelijke toelichting 
geven. 

Laat svp weten of dit voldoende informatie voor jou bevat. 

Met vriendelijke groet, 

1 Senior financieel adviseur, directie Geneesmiddelen en Medische 
Technologie 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
'M (070) 	 A 09.20  1 
E 	(minvws.n1 1 www.rijksoverheid.nl  1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

11111.111~~~1~ RE: Onderzoek medicinale cannabis 
maandag 12 november 2018 13:59:49 

Beste, 

Volgens mij hoeft het formuleren van de brief nu niet in een groot gezelschap. Ik heb net ook 
nog even met ZonMw 	) gesproken. 

Volgens mij is de onderzoeksvraag helder. 

Als wij scherp hebben hoeveel budget we hebben, en een goede formulering waarom we dit 
onderzoek willen doen, dan zijn we al een heel eind. 
Het onderzoek kan lopen onder de vlag van GGG. 

: zullen wij dinsdag even de (contouren van de) concept brief schrijven? Of samen 
met een collega van CIBG? En dan kunnen we die naar ZonMw sturen voor commentaar. En als 
er dan nog grote hiaten zijn, dan kunnen we altijd even kijken of we bij elkaar moeten zitten of 
niet. 

OK? 

Groeten 

strategisch adviseur kennis & onderzoek 

Mob: +31 

(afwezig op woensdagen) 

Van: 
Verzoilielnovember 2018 9:05 
Aan: 
CC: 

n erwerp: : n erzoe medicinale cannabis 

Beste allen, 

Graag wil ik op korte termijn een overleg plannen om onderstaande onderzoeksvragen 
gezamenlijk te bespreken, zodat VWS een passende opdracht kan formuleren voor onderzoek 
naar medicinale cannabis via ZonMw. 

Ik stel voor om dit keer bij ons in de Hoftoren af te spreken. 

Graag hoor ik van jullie welke datum en tijd de voorkeur heeft: 
Vrijdag 9 november 12:00 — 13:00 uur 
Dinsdag 13 november 09:00 — 10:00 uur 
Dinsdag 13 november 13:00 — 14:00 uur 
Vrijdag 16 november 12:00- 13:00 uur 



@zonmw.nl] 
018 9:28 

?-1 
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Vrijdag 16 november 13:00- 14:00 uur 
Vrijdag 16 november 14:00- 15:00 uur 

Met vriendelijke groet, 

e ewer er Be an e en en •ntwikkelen 

BMC 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 12515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 12500 BC 1 Den Haag 

Caminvws.n1 
ttp: www.ci•g.nl  

infofacannabisbureau.n1   

Dinsdag, woensdag en vrijdag zijn mijn werkdagen. 

Let op: vanaf 1 januari 2018 wordt u verzocht alle e-mail naar de bovenstaande dienstpostbus 
(infoacannabisbureau.n1) te sturen. 

n erwerp: 	n erzoe me 'anale cannabis 

Beste 72 

Ik dacht dat we het volgende tot nu toe hadden besproken wb onderzoeksvragen; 
1. Vermindert.cannabidiol de psychotrope effecten van THC? Welke verhouding THC:CBD 

is optimaal wat betreft verhouding werking:bijwerking 
2. Is er sprake van klinisch relevante interactie van cannabidiol op de farmacokinetiek van 

veelgebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van neuropathische pijn zoals 
amitriptyline, duloxetine en tramadol? 

3. Heeft medicinale cannabis analgetische eigenschappen op sommige typen pijn, maar 
niet op andere? Wat is een optimale THC:CBD verhouding voor wat betreft analgetisch 
effect? 

4. Is er een subgroep te identificeren van patiënten met neuropathische pijn die gunstig 
reageren op behandeling met cannabis? 

Bijgevoegd het document met wat meer achtergrond wat je eerder al hebt gehad. Is dat wat je 
nodig hebt of wil je daar zelf nog zaken aan toevoegen/afhalen? 

Groeten, 

Van: Velde, M.J. van de (Marco) 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 09:02 
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Aan: 	 @zonmw.nl> 
CC: 	 @zonmw.nl>; 

minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Onderzoek medicinale cannabis 

Beste M, 

Gisteren hebben we intern (BMC, GMT incl. 	) overlegd. Naar aanleiding van dat gesprek 
wil ik je vragen om aan de hand van de voorliggende hypotheses onderzoeksvragen te 
formuleren. Deze willen we vervolgens onderling bespreken. 	zal nog contact met je/jullie 
opnemen over het programma waar het onderzoek(en) het beste ondergebracht kan worden. 

Ik hoor graag van je. 

Groet Marco 

dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

ome Jaarverslagen Zorg 

Farmatec 1 BMC 
Agentschap CIBG 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T-mob: (0031 	2154t, 
T: (0031)- 

:•••• 
www.  armatec.nl   
www .ca n na bisb u rea u.n1 

Van: 
Verzon en: woens•a 	o o•er 
Aan: 
CC: 
On erwerp: n• erzoc me• icina e cannabis 

@zonmw.nl] 

ik dat jullie het onderzoek naar medicinale cannabis willen uitzetten via ZonMw, 
Beste 
Vang'  
en niet direct naar de betreffende partijen. 



Goed Gebruik Geneesmiddelen 
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Ik zou graag met je afstemmen hoe die opdracht er vanuit VWS uit ziet. 
Dat doen wij voor alle opdrachten van GMT in afstemming met de betrokken VWS 
contactpersoon, 
Wij bespreken gezamenlijk de conceptteksten voordat deze formeel worden verstuurd. 
Op deze manier kunnen we gezamenlijk borgen dat de passende voorwaarden in de VWS 
opdracht naar ons worden opgenomen zodat wij vervolgens zo efficiënt mogelijk het gewenste 
onderzoek kunnen uitzetten. 

Is het een idee dat we een keer (telefonisch) overleg hebben om dit te bespreken? 

Groeten 

>1.  

Informatie over het GGG-programma via: www.zonmw.nl/ggg  

ZonMw 
Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag 
Postbus 93245, 2509 AE Den Haag 
www.zonmw.nl   
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Klinisch onderzoek medicinale cannabis SEIN - BMC 
vrijdag 7 december 2018 12:06:29 

Geachte heer 	,g? - 

De voorwaarden van Topsector LSH en ZonMw zijn grotendeels gelijk. De Topsector LSH heeft 
striktere eisen wat betreft subsidiabele kosten en verantwoording tijdens de looptijd van het project. 

Met vriendelijke groet, 

Van: Velde, M.J. van de (Marco) 	w @minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 december 2018 12:00 
Aan: Ë 	 t," 	zonmw.ni> WES5 

CC: MVE; 1@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Klinisch onderzoek medicinale cannabis SEIN - BMC 

Beste mevrouw 

Hartelijk bedankt voor de informatie. Wat betekent het als het project onder voorwaarden van 
ZonMw wordt gehonoreerd? Wat is anders dan wanneer het project als Topsector-LSH-project 
wordt gehonoreerd? 

Met vriendelijke groet, 

dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

Home Jaarverslagen Zorg 

Farmatec 1 BMC 
Agentschap CIBG 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
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Van: 	 @zonmw.nl] 
Verzon en: on era 	ecem er 	:22 
Aan: 
CC: 	 Translational 
On erwerp: : inisc on erzoe me icing e cannabis SEIN - BMC 

Geachte heer 

Ik kreeg uw vraag doorgestuurd door 	 , het project is ingediend bij het programma 
Translationeel Onderzoek 2. Waarvan ik de verantwoordelijke programmasecretaris ben. 

Dat het project in behandeling is genomen als ZonMw project heeft wat het project betreft geen 
financiële gevolgen. Het betekent alleen dat het project wanneer wordt gehonoreerd dit onder 
voorwaarden van ZonMw gebeurt. Voor zover ik weet zijn er geen consequenties voor de financiering 
vanuit BMC. 

Met vriendelijke groet, 

Senior programmasecretaris Translationeel Onderzoek 

Bent u geïnteresseerd in nieuws rondom translationeel onderzoek? Abonneer u dan nu op de 
nieuwsbrief Translationeel onderzoek. 

Vgl 
ZonMw 1 Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE 1 Postbus 93245, 2509 AE 1 Den Haag 1 Nederland 
www.zonmw.n11 T+31 70 1 	,Pzonmw.n1  

Van: Velde, M.J. van de (Marco) 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 5 december 2018 15:10 
Aan: 

	

	 _@zonmw.nk 
@zonmw nl> 

CC: 	 Prninvws.nl>; 	 ... . . 	.111WWWW 
@minvws nl>; 	 @minvws.n1>;~ 

@minvws.n1>;  ~WOW Rminvws.nl> 
Onderwerp: Klinisch onderzoek medicinale cannabis SEIN - BMC 

Beste 

Afgelopen zomer heeft Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) contact opgenomen met 
het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van VWS met het verzoek te overleggen over klinisch 
onderzoek met medicinale cannabis bij patiënten met refractaire epilepsie. Na intensief overleg 
met SEIN en AMC heeft SEIN eind september 2018 een projectidee Programma Translationeel 
Onderzoek 2 - Bench to Bedside 2018 ingediend (Dossier 40-44600-98-332) waarin BMC als 
mede financier is opgenomen. Medio november heeft de commissie Translationeel Onderzoek 
een positief advies over het projectidee uitgebracht. De Commissie liet wel weten dat BMC een 
onderdeel van het ministerie VWS is en daardoor niet als private partij kan worden gezien. De 
aanvraag wordt daarom in behandeling genomen als ZonMw project en niet als Topsector LSH-
project. Kunnen jullie aangeven wat dit precies betekent voor het project en wat de gevolgen 
(financieel, etc) zijn voor zowel het project als de financiering vanuit BMC? 
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Het is goed te weten dat dit project (vooralsnog) losstaat van de drie onderzoeksprogramma's 
voor onderzoek met medicinale cannabis die vallen binnen het ZonMw GGG-programma 
waarvoor VWS recent budget beschikbaar heeft gesteld en waar zij ZonMW schriftelijk om heeft 
verzocht. 

Graag verneem ik jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

Home Jaarverslagen Zorg 

121 

Vertrouwenspersoon CIBG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Hoftoren Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T-mob: (0031) 
T: (0031)-70-34 

(minvws.n1 
www.ci  sg.nl  
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Bestel., 

Ik heb netel. gesproken en ik ben helemaal gerustgesteld 0. Het klopt zo. 
Groeten 

lagneuroloog 
psie Instellingen Nederland (SEIN) 

Achterweg 5 
2103 SW Heemstede 
tel. 023p

., 

 
far.023 
email: 

"1.11111111111111~111.1@""'"'nl>  
Verzonden: zaterdag 8 december 2018 17:45 
Aamill~s@sein.nl> 
CC 1111~~111.11111@rnin"'"i>  
Onderwerp: RE: 40-44600-98-332 - Positief advies projectidee Programma Trandationeel Onderzoek 2- Bench to Bedside 2018 

Beste.. 

Wij hebben mailcontact gehad met®  Zij  is®  Translationeel Onderzoek. Ik heb onderstaand de mailwisseling in gekopieerd. We begrijpen heel goed dat je volledige duidelijkheid wil 
hebben. Mocht je daarom nog aanvul lende vragen hebben dan kunnen wij die aai." stellen of je kan haar zelf benaderen. laat even weten. 

Van: 	 0--sein n.11 
Ven 	. 	 201815:32 
Aan: 
CC: 
0 	. 	 Posibef advies projectidee Programma Trandalmseel Onderzoek 2 - Bench to Bedside 2018 
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Ik ben nog niet helemaal gerust. Deelname van een bedrijf zou ons meer budget geven. Hebben ze nu gezegd dat jullie een bedrijf zijn? Weet het programma team van Translationeel dat? 
Groeten 

MEI 

Van: Velde, rdl. van de (Marco)11.11  Orninvm ni> 
Verzonden: vrijdag 7 december 201812:09 
Aan:11111.11111111111.  (asein nt? 

Ceill~~~1~1 	vis  
Onderwerp: RE: 4044600.98-332- Positief advies projectidee Programma Translationeel Onderzoek 2- Bench to Bedaide 2018 

Wij hebben contact opgenomen met ZonMw. Dj geven aan dat het project in behandeling is genomen als ZonMw project en dat dit wat het project betreft, geen financiële gevolgen heeft. Het betekent alleen dat het 
project wanneer wordt gehonoreerd dit onder voorwaarden van ZonMw gebeurt. De voorwaarden van ZonMw en Topsector 15H zijn grotendeels gelijk. De Topsector 15H heeft striktere eisen wat betreft subsidiabele 
kosten en verantwoording tijdens de looptijd van het project. 

Groet Marco 

dr. MJ. (Marco) van de Velde HBO 
Afdelingskoord 

Neme Jaarverslagen Zeeg 

Fermst.' BMC 
Agentschap C1BG 
Rgnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T.tnotx (0031)-615035167 
T: (0031)-70-3407330 

mud vsata•BrninxviS.Ill 
1,Aws fa rmater rl 
ermv-r.annabisturebi  nl 

"1 	all ' Vera 	. 	 ben 2018 17:16 

otinelipefflereá32 :~11P1MatiliZtjraamnin'  'a tred isersuite&011utrriiti 2,  OHM tO iiedlide 2018 

Beste allen, 

We zijn door naar de 2.  ronde! Belangrijkste punt is wel dat BMC niet gezien wordt als een private partij. Ik moet er nog eens rustig naar kijken maar ben wel bang dat dit consequenties heeft voor het budget. ij 
had dit toch al kort gesloten met ZonMW? Verder zijn er wat vragen over het preparaat zelf. Die had ik al uitstaan bij .1k houd jullie op de hoogte van het vervolg. 
Beste groet 

MMO 
• Van: Translational <lians1iftioftrift1170,9m2enlb 

Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:55 

m^11.3111111.1651 	 
Onderwerp:40-44609-98-332 - Positief advies projectidee Programma Translationeel Onderzoek 2 - Bench to Bedside 2018 

Datum 21-11-2018 
Dossiemummer 40-44603-98-332 
Correspondentienummer 2018/2551320NMW 

Projecttitel 	  

Geachte  heelal. 

Op 27 september 2018 heeft u bij ZonMw een projectidee ingediend met bovengenoemde projecttitel. Met genoegen laat ik u weten dat de commisrie Translationeel Onderzoek een positief advies over uw projersidee heeft 
uitgebracht Uw projectidee behoort hiermee tot de 47% van de in totaal 38 ingediende projecbdeeen die een positief advies hebben gekregen. Ik nodig u graag uit uw wojectidee uit te werken in een subsiebeaawraag. In deze e-
mail leest u meer over het advies en wat ir moet doen om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen Ik wijs u erop dat het positief advies een eerst» slap is in het selectieproces en dat alle uitgewerkte subsidieaanvragen 
opnieuw op relevantie en kwaliteit worden beoordeeld. De commissie toetst bij de relevantie van de subsidieaanvraag onder meer in welke mate onderstaande aanwijzingen door u zijn venverkt. 

Beoordeling 
Na inefiening zijn de projectideeen beoordeeld door het desbetreffende gezondheidsfonds op relevantie ten opricht° van hun eigen onderzoeksagenda. En zijn de lekensarnewatlingen beoordeeld op relevantie voor de parieer 
door het eivaringsdeskundigenpanel. De eenmissie beoordeelde alle projectideeen op relevantie oom het programma en globaal op le.Irteit Daarnaast woog de commissie ook de scores van het ervaringsdeskundwenpand om 
tot haar positief advies te komen. 

De commissie en het betreffende fonds achten uw projectidee vooralsnog rele.nt voor het programma en op basis van de globale kwaliteastoetsing van voldoende kwaliteit De volgende opmerkingen zijn hierbij van belang: 

Het enraringedeskunergenpaner is positief over het projectidee. Medicinale cannabis is neg niet bij een brede groep patiënten onderzocht terwij er wel veel belangstelling voor is. In incidentele gevallen zijn er goede resoneren 
gemeld. Het is belangrijk dat de breed wordt onderzocht en dat als de resultaten goed zijn, de behandeling ook maatschappelijk wordt geaccepteerd. 

De commissie geeft de onderzoekers de volgende punten mee: 
• De commissie vindt het een ...bef onderzoeken...tiet met een grote Idinische relevantie. 
• De commissie heeft vragen bij het product en de .m.werldngspartner. In de definitieve aanvraag dient meer informatie over het product gegeven te eerden (neerhaal, IP, Patent). Daamaast dient de samenwerking 

tussen Sein en de a.dernie nader te worden toegelicht 
• Bureau Medicinale Cannabis. onderdeel van het ministerie WIS en daardoor geen private partij. De aanvraag wordt in behandeling genomen als ZonMve project en niet als Topsector LSH-project 

Wat moet u doen? 
U bint uw aanvraag verder uitwerken door in te loggen op Mos /rzoiecheit ?onmw ni  Uw projectidee is al omgezet naar een subsidieaanvraag en staat klaar om bewerkt te word._ In het overzicht van uw aanvragen enen u uw 
subsideaanvraag met de status 'Niet ingediend'. Deze kunt u uitwerken en indienen. 
De oproeptekst en benodigde formulieren vindt u op onze mbeidiekalender  onder Incienen op uarridiging1 

Na het indenen moeten de hoofdaanvrager en de bestuurlijke verantwoordelijke een verldaring ondertekenen waarbij zij aangeven beide akkoord te gaan niet het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag. U wordt na 
inlenen op deze verklaring geattendeerd. Meen na ontvangst van deze verklaring kunnen wij uw aanvraag verwerken_ 
Let op: het budgetbedrag in de subsidieaanvraag mag maximaal 15% afwijken van het gevraagde bedrag in het projectidee. 

ZonMw moet de uitgewerkte subsidieaanvraag uiterlijk op 29 januari 2019 om 14.00 uur hebben ontvangen. Rond 1 maart 2019 ontvangt u vervolgens de beoordelingen van de externe referenten. U heeft daarna tot 14 maart 
2019,12.00 uur de tijd om hierop te reageren. In mek 2019 informeren wij u ever de uitkomst van de beoordelbgaprocedure. 

Projecten die subsidie ontvangen, mogen pas van start gaan als alle benodigde oordelen en vergunningen ovedegd zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan een positief oordeel van een erkende medisch-ethische betsingscommissie 
(METC), de CCMO, of een projectvergunning van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), of een vergunning krachtens de Wet bevolkingsonderzoek (VMO). U moet zelf nagaan of voor uw project een dergelijk oordeel of 
vergunning nodig is en dit aangeven in uw subsidieaanvraag. Ik raad u aan hier tijdig aandacht aan te besteden. Meer informatie vindt u op W'eZo zonrmv rilrsitiedieveënmarien. 

Referentsugandeb 
U hijgt tevens de mogelijkheid oer maximaal vijf suggesties voor referenten te doen. ZonMw kan uw sugg.bes gebruiken tb.v. het beoordelingsproces. 
Voorwaarden voor referentsuggestes: 

• de aanvrager verstrekt in het bijgevoegde Excel formai minimaal de volgende informatie: volledige naam (ind. voodetters en eet tussenvoegsels). tatilatuur, expertise, organisatie en ennailadres; 
• de gesuggereerde referent is de afgelopen drie jaar geen oe-auteur van public:dies geweest 
• de gesuggereerde referent is niet werkzaam aan hetzelfde instituut ris de aanvragen 
• er zijn op dra moment geen lopende of recent afgesloten samenwerkingsverbanden met de gesuggereerde referent 
• in de aanvraag is melde gesuggereerde referent geen enkele vorm van deelname of samenwerking voorzien. 

Wj vragen u geen contact op te nemen melde voorgestelde referenten. ZonMw is niet werplicht de door u voorgestelde referenten ook daadwerkelip te raadplegen. Naast de voorgestelde referenten betrekt ZonMw ook altijd 
andere referenten bij het selectieproces. Om belangenverstrengeling te voorkomen. vraagt ZonMw patent°le referenten bij een mogelijk belangenconfirst NIET te refereren. 

Eventueel kunt u aanvullend een opgave doen van maximaal drie deskundigen die ir uit overwegingen van concurrente als referent Mit uitsluiten. Bij adequate toelichting respecteert ZonMw deze opga.. 
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Uw opgave verwachten wij per e-mail (y-anabonaleaonmw nl)  in het daarvoor bedoelde format in de bijlage uitadijk op 78 november 2011,  Referentsuggesiies niet meestaren met uw aanvraag in ProjectNet (dan komt het bij de 
referenten terecht!). 

Tot slot wijs ik u er nu .st op dat u na honorering van uw subsidieaanvraag en vb4r de start van het project een datamanagernentplan moet opstellen in samenwerking met een data-expert Het is raadzaam om de data-expert al 
bij de subsidieaanvraag le babokken en na te gaan hee rekening gehouden kan worden met de vereisten in het ZonMw-datarnanagementplan (www zonmw nettch 

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op. ik verzoek u vriendelijk in uw communicatie met ZonMw steeds het projectnummer te vermelden. 

Mede namens de commissie wens ik u veel succes met het uitwerken van uw voorstel. 

Met vriendekke groet. 

111.11~ Trenslati..1 Onderzoek 
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10.2.g 
X € 1.000 

-3.200 Bijdrage aan 
moederdepartement 
2018 en 2019 

200 Naar bijdrage zbo 
2.1 

Groet, 

2021 2020 2024 2019 2023 2022 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: kasreeks BMC onderzoek bij Zonmw 
Datum: 	 dinsdag 8 januari 2019 14:37:07 
Bijlagen: 	 Prognose BIG.msq 

Hallo 
Bijgevoegd de mail met prognose BMC die eind oktober aan w 	is verstuurd. 
Hierin een prognose over 2018 en 2019 van in totaal € 3,0 mln. 
Het bedrag van € 1,4 mln. voor 2018 is misschien wat aan de hoge kant. 
Geen idee dus hoe 	 nu opeens aan € 3,2 mln. komt. 
Volgens mij echter een verschil van 2 ton en niet van 5 ton. 
Nu is niet meegenomen dat we in 2020 ook nog winst maken. 
In de prognose van oktober is deze € 0,3 mln. en dit was ook nog eens zeer conservatief geschat 
(aanname dat Duitsland gaat zelf telen per 1/1/2020, terwijl dit wrs in de loop van 2020 is). 
Kortom, een totaal bedrag voor onderzoek van € 3,2 mln. lijkt mij geen verkeerde inschatting. 
Groet, 

Van: Of."Ziit ) - .i el:;.Verzon. 	 januari 2019 8:58 
Aan: Alk:  
Onderwerp: 	asreeks BMC onderzoek bij Zonmw 
Ha M, 
Zie onderstaande mail van';VIM% inzake de kasreeks besteding opbrengsten BMC 2018 en 
2019. De 3,2 miljoen is wel een o,5 milj hoger als dat wij hadden geprognotiseerd. Hoe kijk jij 
hier tegenaan? 
Graag een reactie ivm voorstellen naar DG. 
Groet 

Van: 11.1111~111.) 
Verzolid uari 2019 17:54 
Aan: 
CC: 
On erwerp: asree 	onderzoek bij Zonmw 
Hoi 
Allereerst de beste wensen voor jou en jouw gezin voor 2019. 
Daarnaast zijn we natuurlijk druk bezig met de claims. Voor BMC ga ik er vanuit dat we in 2018 
en 2019 € 3,2 miljoen kunnen ramen voor de opbrengsten buitenland voor 2018 en 2019 
Zou onderstaande kasreeks de behoefte dekken qua onderzoek bij Zonmw denk jij? Uitgaande 
dat Sein begint in 2019. Op zich heb ik wel moeite met een volledig aflopende reeks. Moeten 
maar eens kijken of we structureel uit de reguliere programma s tenminste een onderzoek per 
jaar kunnen financieren, maar weet niet wat  . daar van vindt. 
Kun jij uiterlijk morgen reageren. Voorstellen moeten woensdag naar de DG. 
Onderzoeksprogramma BMC met kasschuif 



Resultaat in C mln. 2018 

Opbrengsten 13,7 14,2 

Kosten 11,5 11,8 

Vpb 2017 0,4 

2,2 Resultaat voor vpb 

2019 2021 2022 2020 Totaal 

46,2 

40,6 

5,6 

0,4 
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Dado-van der Pligt, A.W.E. (Astrid) 

Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 26 oktober 2018 11:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
	

Prognose BIG 

Dag 

Hieronder de prognose van het resultaat voor BIG voor de jaren 2018 t/m 2022. 
Zoals je ziet loopt het resultaat vanaf 2020 aanzienlijk terug, omdat er vanuit wordt gegaan dat Duitsland dan zelf gaat telen. 
Deze prognose laat zien dat het nu verlagen van de prijs eigenlijk geen optie is, omdat je dan vanaf 2020 in de rode cijfers komt. 

Belangrijk om te vermelden dat het maken va een betrouwbare prognose lastig is vanwege de vele onzekerheden die er spelen zoals: 
• De landen die in de komende jaren gaan afnemen van Nederland; 
• De mate waarin de betreffende landen gaan afnemen van Nederland; 
• Uitkomst aanbesteding en de hieraan gerelateerde inkoopkosten; 
• Uitkomst pilot experiment recreatieve teelt; 
• Vergoedingsstatus. 

Neem jij op basis hiervan contact op met Financien? 

Groeten, 

10.2.g 



1,6 
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Resultaat na vpb 
	

1,4 

Vpb lopende jaar 	 0,6 
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1,5 

3,7 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e tenzij 
anders vermeld 

RE: kasreeks BMC onderzoek bij Zonmw 
woensdag 9 januari 2019 13:46:42 
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Dank je voor de update. 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 11:51 
Aan: 

	

	 @minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

CC: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: kasreeks BMC onderzoek bij Zonmw 

10.1 c 
en 
10.2.g 

De WUR is de Wageningen Universiteit die samen met ons (en 
) en mogelijk ander bedrijf cq. onderdeel WUR) onderzoek wil gaan 

doen. Een ander contact die we hebben lopen is met het LUMC en betreft de behandeling van 
veteranenn met PTSS. Is nog erg pril overigens. 

Het klinische onderzoek ism met SEIN ligt nu ter beoordeling van Zonmw. 

Wij hebben recent Zonmw benaderd over de stand van zaken. Zij zijn de opdrachtbrief aan het 
herformuleren en komen daar deze week op terug. 

Groet k< 

Van: 
Verzon 	woens•á• anuari 2019 11:18 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	asree 	MC onderzoek bij Zonmw 

Hoi 

Wat is de WUR voor instelling. 
En kunnen jullie aangeven in welk stadium de onderzoeksvoorstellen die bij ZonMW / CHDR zit. 

Naar aanleiding van het bericht over het onderzoek dat het LUMC gedaan heeft wil ik n1 
informeren zodat hij het in de Curestaf kan meedelen. 

Met vriendelijke groeten, 

Van: 	 l@minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 07:56 
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Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 k mi nvws.n1>; 

@minvws.nl>; 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: kasreeks BMC onderzoek bij Zonmw 

Ik heb het ook even bij 	neergelegd. Met de kennis die we nu hebben is de 3,2 miljoen een 
goede inschatting. We zijn nog druk met het verwerken van de cijfers over 2018. Mogelijk dat de 
opbrengsten nog hoger uitvallen. Dat is natuurlijk positief. 

Wat betreft SEIN (toezegging €4 ton): als zij door de volgende beoordelingsronde komen en het 
klinische onderzoek gaat door zal inderdaad eind 2019/begin 2020 gestart worden met de 
inclusie van patiënten. Het onderzoek loopt door tot 2023 schat ik in. Zonmw is het ons 
onduidelijk wat de voorgestelde onderzoekslijnen gaan kosten. Daar hebben ze nog niets over 
laten weten. Ik heb in de zomer van 2018 aangegeven dat we ca. €1,5 milj beschikbaar hebben. 

Los van bovenstaande is BMC nog in gesprek met een tweetal instellingen voor klinisch 
onderzoek met medicinale cannabis waaronder de WUR. Zij willen onderzoek doen naar 

Dat heeft grote impact op hun kwaliteit van leven. 

Groet 
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epilepsie 

10.2.g 

Eplilepsie is een ernstige neurologische aandoening die zich in verschillende vormen kan uiten. 
Cannabidiol (CBD), een cannabinoïde die voorkomt in bepaalde cannabisvariëteiten, blijkt een 
positief effect te hebben bij de behandeling van patiënten met epilepsie. 

BMC heeft samen met SEIN en het VU-
AMC een onderzoeksvoorstel ingediend bij ZonMW voor het uitvoeren van klinisch onderzoek naar 
het effect van de cannabisvariëteit Bedrolite op het verminderen van het aantal epileptische 
aanvallen bij genoemde patiënten. 

Onderzoeksprogramma medicinale cannabis (ZonMW) 

VWS heeft met ZonMW gesproken over het inrichten van een onderzoeksprogramma naar het 
therapeutisch effect van medicinale cannabis. In het programma worden onderzoeken uitgevoerd 
die antwoord moeten geven op de volgende hypotheses: 

• Wat is het effect van medicinale cannabis op de farmacokinetiek van geneesmiddelen die 
gebruikt worden voor de behandeling van neuropathische pijn; 

• Zijn er specifieke THC:CBD verhoudingen met analgetische eigenschappen voor de 
behandeling van verschillende neuropathieën; 

• Zijn er subgroepen van patiënten met neuropathische pijn te onderscheiden die goed 
reageren op de behandeling met medicinale cannabis; 

• Is het juist dat cannabidiol (CBD) de psychotrope effecten van THC vermindert en er is een 
verhouding THC:CBD die optimaal is wat betreft verhouding werking:bijwerking. 

Ziekte van Parkinson 

10.1.c 
en 
10.2.g 

PTSS-syndroom 

Nederlandse veteranen hebben na terugkeer regelmatig psychische- en stressgerelateerde 
problemen veroorzaakt door traumatische ervaringen uit het verleden. Deze klachten maken 
onderdeel uit van het PTSS-syndroom. BMC is in contact met een bijzonder hoogleraar van het 
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LUMC, prof. Eric Vermetten, die onderzoek doet met PTSS-patiënten en die regelmatig veteranen 
spreekt die medicinale cannabis gebruiken om hun ziektegerelateerde symptomen te helpen 
onderdrukken cq. verminderen. Een onderzoeksvoorstel is in ontwikkeling en zal in het voorjaar 
meer vorm en inhoud krijgen. 
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Aannames cannabis programma 

opdracht voor 5 jaar 2019-2023 in totaal 2 mil (excl progr kosten); looptijd medio 2019 - medio 2024; (rekening houdend met uitloop/later starten) 
toewerken naar een vraaggestuurde bottom-up ronde waaruit 1 groot project wordt gefinancierd 
verwachting dat er gedurende project veel media aandacht zal zijn en vragen van extern en tweede kamer 
6000 gealloceerd C&I budget voor inhuur schrijver artikelen over project en resultaten gedurende het traject 
commissiekosten voor beoordeling aanvragen + begeleiding gehonoreerd project 5 cieleden 5x vacatiegeld per bijeenkomst (€ 1.500) over looptijd project 
coordinatiekosten op basis van begroting, jaarlijkse monitoring, incl aanloop begeleiding en communicatie ondersteuning 

Versie: 17FEB15 



2021 2022 2023 
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Cannabisprogramma binnen Goed Gebruik Geneesmiddelen2 (progr.nr. 84800.0000) 
Datum 17-1-2019 
1.Verplichtingen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 
Cannabis programma 
Projectgelden 2.000.000 2.000.000 
Commissiekosten (reiskosten 
en vacatiegelden) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 
Communicatie (extern) 2.000 2.000 2.000 6.000 
Coordinatiekosten programma 22.200 6.500 6.600 6.600 7.500 7.600 57.000 

Totale Verplichtingen 2.025.700 8.000 10.100 8.100 9.000 11.100 2.072.000 

2.Liquiditeitsoverzicht 2019 2020 2024 Totaal 
Cannabis programma 
Projectgelden 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 
Commissiekosten (reiskosten 
en vacatiegelden) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 
Communicatie (extern) 2.000 2.000 2.000 6.000 
Coordinatiekosten programma 22.206 6.456 6.532 6.658 7.534 7.618 57.004 

Totaal liquiditeiten 	 425.706 407.956 	410.032 408.158 	409.034 11.118 	2.072.004 

3. Bevoorschotting Opdrachtgever 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 
Gewenste bevoorschotting door opdrachtgever 425.706 407.956 410.032 408.158 409.034 11.118 2.072.004 

425.706 407.956 410.032 Liquiditeitsprognose ZonMw (totaal tabel 2) 408.158 409.034 11.118 2.072.004 
Verschil = Overlooppost 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Letter of Commitment Candle trial SEIN 
Datum: 	dinsdag 29 januari 2019 13:48:37 
Bijlagen: 	190129 letter of commitment SE.odf 

Hoi 

Bij deze het getekende letter of commitment. Als ZonMW akkoord is met het 
onderzoeksvoorstel graag contact opnemen met VWS 

Met vriendelijke groeten, 

Mw. 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VK 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
(070) 340 	1 06 

Caminvws.ni 1 www.rijksoverheid.n11 

Van: Velde, M.J. van de (Marco)r 	minvws.nl> a  
Verzonden: zondag 27 januari 2019 12:43 
Aan: ,,, ,,,,t: , -,' 	,,..  .,-,-44-",> -t1-14. ::-1.f.}:" .r ,,..kn,.., - --- ,,, 	_. 	'-' VP:%t Fli,t:445--3 ,̀,v ,-, --- 	@minvws.nl> 
Onderwerp: Letter of Commitment Candle trial SEIN 

, • 	' • 4,11"» 

Hierbij stuur ik je de 'Letter of commitment' voor de Candle trial waarbij medicinale cannabis 
(Bedrolite-olie) in een klinische setting gebruikt gaat worden door patiënten met focale 
refractaire epilepsie. Wil jij deze invullen en door  —4-5.:,m) laten tekenen? 

Alvast bedankt. 

Groet Marco 

Met vriendelijke groet, 

dr. M.J. (Marco) van de Velde MBA 
Afdelingshoofd 

Home Jaarverslagen Zorg 

Eil 

Vertrouwenspersoon CIBG 

Registers en Knooppunten 
Agentschap CIBG 
Hoftoren - Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 
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Postbus 540 
2130 AM Hoofddorp 

29 January 2019 

alleen 10.2.e 

LETTER OF COMMITMENT 
for the 

Cannabidiol in drug refractory epilepsy: a translational approach to understand antiseizure 
mechanisms: the CANDLE trial project 

Dear professor ! ,  

I, dr. M.T.M. van Raaij, in my capacity of Director of the Department of Pharmaceutical 

Affairs and Medical Technology at The Ministry of Health, Welfare and Sports hereby 

confirm that the Ministry of Health, Welfare en Sport, department of Drugs and Medical 

Technology is committed to contribute to the "Cannabidiol in drug refractory epilepsy: a 

translational approach to understand antiseizure mechanisms: the CANDLE trial project", on 

the condition that ZonMw grants the subsidy as applied for by the main applicant, 

neurologist at SEIN submitted to ZonMw on 29/01/2019, with ZonMw reference N°40-

44600-98-332. 

The Ministry of Health, Welfare en Sport, department of Pharmaceutical Affairs and Medical 

Technology will contribute € 150.000 in cash towards the project costs in accordance with 

the budget in the full project proposal. 
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Nanie: dr. M.INL.verfRaaij 

Yours sincerely, 

The Ministry of Health, Welfare en Sport, department of Pharmaceutical Affairs and Medical 

Technology will contribute € 750,000,- either in cash or in-kind which will be used for trial 

medication (Bedrolite oil for the preclinical and the clinical trial), drafting of an IPMD and 

CBD blood level measurements, representing a monetary value of at least 750.0001  and 

further detailed in the full project proposal. 

Position: Director of the Department of Pharmaceutical Affairs and Medical Technology 

Date: 29 January 2019 

We assume that all 40 participants will complete the CBD trial, 20 are willing to enter the second extension trial and that 10 of those will 
complete the full year while 10 will discontinue after 6 months. This wilt equal to 340 months of CBD treatment with the maintenance 
dose (assumption: titration phase on average 50% of the maintenance dose (40x0.5x2=40 months); CBD maintenance phase (40nx3=120 
months); extension phase (10x12)+(10x6)=180; total 40+120+180=340). If we assume a conservative estimate of an average dosage of 
4mg/kg CBD, 30 days per months and an average weigth of 65 kg per participant(children 45 kg; adults 85 kg) this will translate to 
2.652.000 mg CBD; with an average dosage of 6 mg/kg CBD this would translate to 3.978.000 mg CBD 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Bedrolite reserveren 
woensdag 27 februari 2019 07:07:00 

Volgens mij hebben wij voor het MS-onderzoek inderdaad gen toezeggingen gedaan. Geef aan 
dat we het op dit bedrag houden welke al veel lager ligt dan de kostprijs. Als de AC's er zijn kan je 
ze sturen. 

Geef maar het mailadres van 	door. 

Groet 

Van' Priïr - 	 --, 
' b, Verzon eri: Maan ag 

Aan: 
Onderwerp: i-w: bedroute reserveren 

.„ — 
Hoirt:, 	, 

Ik kan me niet herinneren dat we toegezegd hebben de cannabis gratis aan te bieden. 
Volgens mij heb je dat in het midden gelaten bij zowel het MS onderzoek als de Parkinson studie. 

ebruari 2d19 14:50 

10.2.g Dus gewoon op MW:' 

studie? 
3 houden? Kunnen we al dingen toezeggen voor de Parkinson 

Kan ik de AC's van Proxy van de betreffende batches naar hun sturen? 

Wat zal ik adviseren mbt het benaderen van NI A? Zijn mailadres geven zodat ze zelf een 
telefonische afspraak of iets dergelijks kunnen maken? 

Groeten 

Van: 	 @phytonext.nl] 
Verzon 	 uari 2019 14:28 
Aan: 	

jJ CC: 
Onderwerp: 	e • ro i e reserveren 

Beste 

Goed om te horen dat we voor eind maart 3 batches niet doorstraalde Bedrolite kunnen 
ontvangen. Zouden wij de batchnummers vast kunnen weten want dan kunnen wij online de 
CoA's erbij zoeken. 

Wat ons wel heeft verrast is de prijs. Uit onze voorgaande gesprekken hebben wij de conclusie 
getrokken dat BMC het aandeel medicinale cannabis zou sponsoren, kortom de benodigde 
cannabis in zijn geheel (kostenloos) beschikbaar zou stellen. Mogelijk geldt dit alleen voor het 
Parkinson Disease onderzoek, waar de medicinale kosten ca 200.000 bedragen. 
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Het zou een mooie meevaller zijn voor het MS onderzoek als we het gehele bedrag voor de 
medicinale cannabis kunnen uitsparen, omdat we hiermee het MS Fonds dan zo min mogelijk 
belasten. 

Fijn dat 	geinformeerd is, we zouden hem graag direct benaderen maar wij weten niet 
hoe wij dit kunnen doen. Wat raden jullie aan? 

Met vriendelijke groet, 

Business Developer 
Rphytonext.n1  

Phytonext BV 
Agro Business Park 10 
6708 PW Wageningen 

+31(0)  
+31(0)  
id:image001.jpg@01D38E06.5A660620 

Disclaimer  
The information contained in this message may contain confidential information; disclos ure, duplication and/or distribution of this 
message, without the consent of Phytonext b.v., is prohibited. If you are not the intended recipient of this message please do not use 
the content, notify the sender by returning the message and destroy all copies. In no event will Phytonext b.v. be liable for any losses 
or damages, of whatever nature, which is the direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the 
information contained in this message. 

From: ht ,,  ,,,,   . 4 	@ m i n vws . n I> 

	

, 	 , 	.._„,,  
Sent: Monday, 25 February 2019 10:53 

	

To: r.,-. 	ps7''' @phytonext.nl> 
c: ,m..,..4 — • gkr. er 	@phytonext.nl> 4 	

-:j-4,. 	,t 
-,, 

, 
@minvws.nl> 

Subject: RE: Bedrolite reserveren 

Beste 

Bedankt voor je mail. 
Het is mogelijk om voor eind maart 3 x 2kg Bedrolite te ontvangen (uit 3 verschillende batches), 
niet doorstraald. 
We hebben hiervoor 1 batch beschikbaar bestaande uit 250 grams zakken en 2 batches 
bestaande uit 400 grams zakken. Jullie zouden dan dus 8 zakken van 250 gram en 2 x 5 zakken 
van 400 gram krijgen. Zijn jullie daarmee akkoord? 

10.2.g We kunnen deze bestelling leveren voor een gereduceerde prijs van 
Wanneer zouden jullie de bestelling (ongeveer) willen ontvangen? 

heeft 	 geïnformeerd dat Phytonext met de WUR klinisch onderzoek wil gaan 
doen en dat cannabis van BMC zal worden gebruikt. Als jullie contact met hem opnemen weet 
hij er dus al van. 



Van p ,. phytonext.nl] 
Verzon. 	 • 	ruari 2019 9:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: e ro i e reserveren 

Doc. 27. 

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

Mes ewer er Be an e en en intwikkelen 

BMC 
Agentschap CIBG 1 Dienst voor Registers 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC 1 Den Haag 

T 070 34 
M 06 

caminvws.n1 
ttp: www.ci.g.nl   

infocannabisbureau.n1  

Maandag, dinsdag en woensdag zijn mijn werkdagen. 

Beste 

Vlak voor de kerst hebben wij een positieve beschikking van het Nationale MS Fonds ontvangen; 
zij financieren het gehele klinische onderzoek. Het onderzoek start in september 2019 (en loopt 
tot september 2021). Wij zijn op dit moment het voortraject aan het vormgeven waaronder de 
GMP-productie van de Bedrolite-extracten; per september 2019 willen we starten met de 

1 0.1 .c 
	

inclusie van de MS-patiënten via 	 Onderdeel van het voortraject is dat we 
aantoonbaar constante kwaliteit extracten maken. Dit is uiteraard wel eerder uitgebreid getest, 
maar specifiek voor Bedrolite willen we dit nogmaals aantonen met gevalideerde 
analysetechnieken. 

Omdat je hebt aangegeven dat BMC graag materieel wil bijdragen in ons klinisch onderzoek met 
cannabis (MS en PD) zouden we bij deze willen vragen of er een mogelijkheid is om eind maart 3 
batches van 2 kg Bedrolite te ontvangen op onze locatie binnen onze Opiumontheffing. De 
vraag om verschillende batches komt voort uit het feit dat ook mogelijke variaties in 
samenstelling tussen de batches niet mogen leiden tot variaties in de extracten. Dit moet in het 
hele GMP-traject geborgd zijn. Wij preferen ondoorstraalde batches in verband met mogelijke 
effecten op de samenstelling. 

Verder komen wij binnenkort met een mail waarin we de benodigde Opiumontheffingen op een 
rij hebben gezet voor alle betrokken partijen in het klinische onderzoek en zullen wij een draft 
versie van het eerder besproken plan voor een Cannabis Kennis centrum bijvoegen. Ik heb 
recentelijk gesproken met 	 van ZonMW. We hebben een goed gesprek over 
medicinale cannabis gehad en de rol van ZomMW daarin. Wat vooral naar voren is gekomen dat 
er veel vragen bij hen liggen, waarmee zij alle hulp van harte verwelkomen, al dan niet in de 
vorm van een kennis centrum. 
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In het vorige gesprek gaf je aan dat het goed zou zijn om in deze fase in contact te komen met 
IGJ 	 Heb jij nog contact met hem gehad of kan/wil je ons met hem in contact brengen? 
Alvast bedankt. 

Uiteraard kunnen we e.e.a. in detail toelichten mocht dit nodig zijn, ook voor andere vragen 
omtrent cannabis onderzoek zijn wij natuurlijk te bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

Business Developer 
l@phytonext.n1 

+31(0)~ 
+31(0)3 
id:image001.jpg@O1D38E06.5A660620 

Ei 

Phytonext BV 
Agro Business Park 10 
6708 PW Wageningen 

Disclaimer  
The information contained in this message may contain confidential information; disclosure, duplication and/or distribution of this 
message, without the consent of Phytonext b. v., is prohibited. 1f you are not the intended recipient of this message please do not use 
the content, notify the sender by returning the message and destroy all copies. In no event will Phytonext b.v. be liable for any losses 
or damages, of whatever nature, which is the direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the 
information contained in this message. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: BMC vraag Fin 
donderdag 21 maart 2019 08:44:00 

Van:  ge.t 	•—p 
Verzon 
Aan• 
Onderwerp: L vraag Fin 

20 maart 2019 15:48 

Beste 

Even ter info. 4, 	van FEZ heeft met Financiën gesproken over het bestemmen van de 

winst van BMC voor wetenschappelijk onderzoek (zie onderstaande mail). Financiën wil dat de 

'winst' van BMC wordt gebruikt om de apotheekinkoopprijzen te verlagen. Als wij daar in 

meegaan zal Financiën mogelijk akkoord gaan met de winstbestemming voor onderzoek IM . Ik 

ga de moties van mei 2018 met onze antwoorden nogmaals inbrengen als onderbouwing van het 

VWS-beleid. Ik verwacht dat ondanks deze aanvullende onderbouwing Financiën niet akkoord zal 

gaan. Als ik meer info ontvang zal ik jullie nader informeren. Zijn jullie in de gelegenheid om hier 

een sturende rol in te spelen richting Financiën (al of niet via FEZ)? 

Groet 

Hoi 

Net 	aan de lijn. Ik hoop dat ik hem een beetje heb kunnen overtuigen om de winst BMC 
voor G v te behouden. Zij zagen de koppeling met het gewenste onderzoek niet direct. De 
vraag was nog wat jullie insteek is voor de tarieven BMC 2020ev. Fin wil niet dat deze hoger 
worden gehouden dan noodzakelijk om andere BMC producten mee te financieren. Ik heb 
gezegd nog even te checken bij jullie hoe het zit maar volgens mij zit een structurele daling er 
niet in omdat Duitsland na 2020 hun voorziening rond medicinale cannabis ook op orde hebben. 
Dat zou betekenen dat er minder Nederlandse productie nodig is en de eenheidsprijzen weer 
moeten stijgen om kostendekkend te blijven toch? Je zou dan alleen voor 2020 de tarieven 
kunnen laten dalen tot kostendekkend niveau. Dat is wat Fin wil en die toezegging trekt hen 
mogelijk over de streep om nu akkoord te gaan met betaling aan GMT. Staat tegenover dat 
stabiliteit in de tarieven gewenst is. Jullie beogen nog steeds de huidige tarieven te handhaven 
voor 2020? Zijn daar (intussen) ook andere redenen voor? 

Er was ook nog een vraag over de leenfaciliteit, die leg ik zo terug aan 	r en jou. 

Groet 



Van: 
Aan: 

il-n iPve~ina.n  
Onderwerp: 	FW: 40-44600-98-332 Besluit over uw subsidieaanvraag 
Datum: 	 dinsdag 28 mei 2019 15:24:01 
Bijlagen: 	 40-44600-98-332.pdf 

10.2.e tenzij 
anders vermeld Doc. 31. 

10.2.g 

Dear all, 

Unfortuntately Zon MW has rejected our proposal. This is disappointing as the overall score by the 
committee is "average" while the reviewers rated it as "good" "very Bood" and "excellent". I will 
contact 	 to understand more about the review process. Some comments have been 
made in e enc osed letter. Thank you for your support and l will have a look for other granting 
opportunities. 
Best wishes 

EILL 	21 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) 
Achterweg 5 
2103 SW Heemstede 
tel. 023 
fax.023 
e-mail: 

Van: Translational <Translational@zonmw.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 12:09 
Aan: «to_ 	 @sein.nl> 
Onderwerp: 40-44600-98-332 Besluit over uw subsidieaanvraag 

Datum 28-5-2019 
Dossiernummer 40-44600-98-332 
Correspondentienummer 2019/13837/ZONMW 

Betreft: Subsidieaanvraag Programma Translationeel Onderzoek 2 

Dossiernummer; 40-44600-98-332 

Geachte heer Pta, 
Op 26 januari 2019 heeft u in het kader van het gezamenlijk Programma 
Translationeel Onderzoek 2 tussen ZonMw, Stichting LSH-TKI en de 
Samenwerkende Gezondheidsfondsen een subsidieaanvraag ingediend met de 
titel: 

Helaas moet ik u meedelen dat ZonMw en het Epilepsiefonds het voornemen 
hebben om uw aanvraag niet te honoreren. 

De afwijzingsbrief is in de bijlage meegestuurd, u kunt deze brief ook binnenkort 
per post verwachten. In deze brief leest u hoe ZonMw en het betreffende 
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gezondheidsfonds tot dit oordeel zijn gekomen. 
Met vriendelijke groet, 

Senior programma manager Translationeel Onderzoek 
Telefoon: 070 
E-mail: translational@zonmw.n1  
ZonMw 
Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag 
Postbus 93245, 2509 AE Den Haag 
www.zonmw.n  I  



Epilepsiefonds 
Dr Mátht van het Kleine kof  ZonMw 

10.2.e tenzij anders 
vermeld 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 
Meer en Bosch 
IIMENIMM 
Achterweg 5 
2103 SW HEEMSTEDE 

NedellAge Alniltie voor 
gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie 

Laan van Nieuw Oost-Indië 334 
2593 CE Den Haag 
Postbus 93245 
2509 AE Den Haag 
Telefoon 070 349 51 11 
Fax 070 349 51 00 
www.zonmw.nl  
info@zonmw.nl  

Dossiernummer 
40-44600-98-332 
Ons kenmerk 
2019/13170/ZONMW 

Datum 
27 mei 2019 

Contactpersoon 

Telefoon 070 blang 
@zonm w. nl 

Onderwerp 
Besluit over uw subsidieaanvraag, projectnummer 40-44600-98-332 

Geachte heer 

10.2.g 
Op 29 januari 2019 heeft u bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend met de 
titel: 43~ 	 Helaas moet ik u 
meedelen dat ZonMw en het Epilepsiefonds uw aanvraag niet hebben 
gehonoreerd. Dit besluit is gebaseerd op het oordeel van de commissie van het 
programma Translationeel Onderzoek 2. In deze brief leest u hoe ZonMw en 
het Epilepsiefonds tot dit oordeel zijn gekomen en waarom uw project niet voor 
subsidie in aanmerking komt. 

Beoordeling 
Uw aanvraag is beoordeeld op kwaliteit en op relevantie voor het programma en 
de subsidieoproep. Vervolgens is een rangschikking gemaakt van alle 
aanvragen die voor honorering in aanmerking kwamen. Voor deze ronde van 
het programma ontving ZonMw 22 subsidieaanvragen, waarvan er 12 worden 
gehonoreerd. De beoordelingsprocedure was als volgt: 

Beoordeling 

Kwaliteit van de aanvraag 
De commissie heeft een eindoordeel over de kwaliteit van uw subsidieaanvraag 
gegeven. Dit oordeel is gebaseerd op uw aanvraag, de beoordeling door 
referenten en uw reactie. Het eindoordeel over de kwaliteit van uw 
subsidieaanvraag luidt: Voldoende 

De commissie geeft hiervoor de volgende argumenten: 
• De drie referentrapporten zijn van goede kwaliteit en voor de commissie 

goed bruikbaar. 
• Het wederhoor van de aanvragers is voldoende maar heeft niet alle 

kritiekpunten van de referenten kunnen weerleggen. 
• De commissie is niet voldoende overtuigd van de innovativiteit en 

haalbaarheid van het project omdat vooronderzoek mist. Zoals ook 
aangegeven door referenten ligt aan dit plan geen mechanistische 
hypothese maar ligt er een sterk maatschappelijke vraag aan ten 
grondslag. In de studie ontbreekt verder een goede hypothese of 
rationale over het de gekozen methodiek. 

1/2 	 Onze hoofdopdrachtgevers zijn VWS en NWO 



ZonMw D„Msr.„11.1  
40-44600-98-332 
Ons kenmerk 
2019/13170/ZONMW 

Epilepsiefonds 
De Macht van het Kleine 

• Al met al is de commissie niet voldoende overtuigd van de kennis die 
dit project gaat opleveren. 

Daarnaast heeft het ervaringsdeskundigenpanel het voorstel beoordeeld op 
relevantie voor de patiëntenpopulatie. Het eindoordeel van het panel luidt: 
relevant 

• Medicinale cannabis is nog niet bij een brede groep patiënten 
onderzocht terwijl er wel veel belangstelling voor is. In incidentele 
gevallen zijn er goede resultaten gemeld. Het is belangrijk dat dit breed 
wordt onderzocht en dat als de resultaten goed zijn de behandeling ook 
maatschappelijk wordt geaccepteerd. 

De uiteindelijke prioritering is gebaseerd op de kwaliteitsscore van de 
programmacommissie en de relevantiescore van het ervaringsdeskundigen 
panel. Op grond van deze rangorde en het beschikbare budget kunnen ZonMw 
en het Epilepsiefonds uw aanvraag niet honoreren. 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, neemt u dan gerust contact op met 
de medewerker die in het briefhoofd vermeld staat. De praktijk wijst uit dat een 
telefoongesprek zeer verhelderend kan zijn. 
Tot slot: als u ontevreden bent over de wijze waarop ZonMw uw aanvraag heeft 
behandeld, kunt u dit signaleren of een klacht indienen (zie de website: 
www.zonmw.nhignalerenklagenbezwaarmaken).  Ik verzoek u in uw 
communicatie met ZonMw altijd het projectnummer te vermelden. 

Datum 
27 mei 2019 

Met vriendelijke groet, 

Henk J. Smid 
directeur 

Kopie 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Meer en Bosch, de heer Dr. R.D. 
Thijs MD PhD 

Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. In dat geval stuurt u binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift aan het bestuur van 
ZonMw, t.a.v. Commissie Bezwaarschriften ZonMw, Postbus 93 245, 2509 AE Den 
Haag. Meer informatie over bezwaar maken? Raadpleeg de website: 
httos://www.zonmw.nl/bezwaarmaken   

2/2 
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20190614 

Gesprek MS vereniging/BMC 

Schouten 
Ki ng ma 
Banken 

Projectgroep medicinale cannabis allen zijn participant. 

Enquête waarin vragen aan MS patiënten of zij al variëteiten van BMC hebben gebruikt. Vervolgens 
of het wel of niet voor welke symptomen het effectief is, 

Gebruikt u ook ander cannabis, wat is de naam/variëteit waar vandaan. Tegen welke symptomen 
blijkt deze effectief? Teelt u deze variëteit zelf? 

Actie: BMC formuleert vragen en stuurt deze naar Chris Schouten. 

MS: melden in vrijwiligenbrief mogelijkheid tot informatiebijeenkomsten. 

Bijdrage aan het blad MSensen 

gaat met beleidsdirectie in gesprek over mogelijk faciliteren 

Concept vragen enquête 
1 gebruikt u medicinale cannabis uit de apotheek. Zo ja, welke variëteit? Zo nee, gebruikt u 
cannabis uit de coffeeshop of teelt u de cannabis zelf? 
2 voor welke symptomen van de ziekte gebruikt u (medicinale) cannabis? 
3 hoe gebruikt u de (medicinale) cannabis: 
Thee 
Verdamper-vaporiser 
Roken 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Doc. 33 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

ZonMw 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 93245 
2509 AE DEN HAAG 

Datum 
Betreft 

14 JUNI 2019 
Toewijzing additioneel budget voor 
onderzoeksprogramma medicinale cannabis binnen 
ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
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Uw brief 

Bijlage(n) 

Geacht bestuur, 

In 2003 is het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC, onderdeel van CIBG, VWS) 
opgericht om cannabis op een legale manier en als veilig, gestandaardiseerd 
product beschikbaar te stellen aan patiënten. Medicinale cannabis van het BMC is 
op recept beschikbaar in de apotheek. Het voldoet aan strenge kwaliteitseisen en 
wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden geteeld. 

Steeds meer patiënten ervaren de positieve effecten van cannabis bij verschillende 
aandoeningen. De vraag naar medicinale cannabis stijgt daarom. Helaas is het 
wetenschappelijke bewijs voor de werking van medicinale cannabis in 
verschillende aandoeningen beperkt. Dit zorgt ervoor dat artsen terughoudend zijn 
in het voorschrijven ervan en dat zorgverzekeraars (in Nederland) het niet 
vergoeden. Dit gaat ten koste van de patiënt, die veel baat kan hebben bij 
medicinale cannabis, maar de dure behandeling ermee niet zelf kan bekostigen. 
Dit terwijl steeds meer onderzoeken wereldwijd uitwijzen dat cannabis grote 
therapeutische waarde kan hebben in een scala van aandoeningen. Meer 
wetenschappelijk onderzoek is dus nodig. 

Medicinale cannabis is nu meer dan 15 jaar beschikbaar in Nederland, maar nog 
nooit is fundamenteel klinisch farmacologisch onderzoek gedaan naar de werking 
ervan. Medicinale cannabis wordt veel voorgeschreven aan patiënten met ernstige 
pijnklachten, waarbij de reguliere therapie niet voldoende effect geeft. Cannabis 
wordt dan vaak als aanvulling gebruikt op een lopende behandeling. Omdat er 
weinig bekend is over de farmacologische werking van cannabis, is het voor een 
arts lastig te bepalen wanneer en hoe medicinale cannabis voor te schrijven. Het 
is lastig te voorspellen welke patiëntengroep baat kan hebben bij cannabis 
behandeling en welke niet. Ook over de juiste verhouding van de werkzame 
bestanddelen THC/CBD, en doseringen, is nog veel onduidelijk. Daarbij zijn artsen 
terughoudend in het voorschrijven van medicinale cannabis, omdat de interactie 
met andere medicatie onbekend is. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Directoraat Generaal 
Ik wil dan ook gericht subsidie beschikbaar stellen voor een 	 Curatieve Zorg 

onderzoeksprogramma medicinale cannabis, met als doel dat er meer kennis komt Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 

over de farmacologische eigenschappen van medicinale cannabis en de 
meerwaarde in de behandeling van (neuropatische) pijn, vanwege de 
veelbelovende resultaten in eerdere studies. Een dergelijke aanpak kan mogelijk 	Kenmerk 

leiden tot onderzoek bij andere indicaties. Het Bureau voor Medicinale Cannabis 	1519276-189712-GMT 

wil daarom graag in gesprek treden met ZonMw over een vervolgtraject. 

De volgende hypotheses moeten in samenhang worden beantwoord in het 
onderzoeksprogramma: 
1. Cannabidiol vermindert de psychotrope effecten van THC en er is een 

verhouding THC:CBD die optimaal is wat betreft de verhouding 
werking:bijwerking. 

2. Cannabidiol is een CYP3A remmer en beïnvloedt de farmacokinetiek van 
veelgebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van neuropathische pijn 
zoals amitriptyline, duloxetine en tramadol. 

3. THC heeft analgetische eigenschappen op sommige typen pijn, maar niet op 
andere typen pijn. 

4. Er is een subgroep van patiënten met neuropathische pijn die gunstig reageert 
op behandeling met cannabis. 

Dit onderzoeksprogramma wordt ondergebracht binnen het ZonMw programma 
Goed Gebruik Geneesmiddelen. 

Voorwaarden 

Voor de financiering stel ik de volgende voorwaarden: 
• Het project dient een bijdrage te leveren aan een betere medische 

toepassing van cannabis bij patiënten met (neuropatische) pijn, 
voortbouwend op resultaten van het onderzoek bij fibromyalgie. 

• Het project dient van goede kwaliteit te zijn, getoetst conform de 
procedures van ZonMw. 

• Voor dit project wordt een begeleidingscommissie ingesteld door ZonMw. 
• Het project wordt toegekend aan één partij die de beantwoording van de 

beschreven hypotheses in een geïntegreerd plan van aanpak uitvoert. 
• Het onderzoek dient te worden uitgezet bij een partij die aantoonbare 

ervaring heeft met: 
o Het uitvoeren van vroege fase klinisch farmacologisch onderzoek 

met zowel gezonde vrijwilligers als patiënten; 
o Dose-finding onderzoek op het gebied van farmacotherapeutische 

producten die een effect hebben op de neurologische systemen, in 
het bijzonder pijn; 

o Onderzoek naar farmacokinetiek en drug-drug interacties in de 
mens; 

o Onderzoek dat als oogmerk heeft om data te genereren voor de 
registratie van een nieuw farmacotherapeutisch product, inclusief 
alle daarvoor vereiste procedures en rapportage-vereisten. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 
100.000 KLZ,14 RIM € 2.000.000,- 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de di 	Ur- eneraal Volksgezondheid, 

Budget 	 Directoraat Generaal 
Het onderzoek wordt gefinancierd met aanvullend budget dat vanuit VWS/BMC 	Curatieve Zorg 

beschikbaar wordt gesteld aan ZonMw via het programma Goed Gebruik 	Directie Geneesmiddelen en 
 

Geneesmiddelen. 	
Medische Technologie 

Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma medicinale cannabis is 
€ 2.000.000,- beschikbaar. De jaarlijkse verdeling van de middelen wijkt af van 	Kenmerk 

uw liquiditeitenprognose en is als volgt: 1519276-189712-GMT 

10.2.g 

Ik verzoek u, rekening houdend met het bovenstaande, over te gaan tot 
uitvoering en daarbij in uw eerstvolgende ZonMw (voortgangs)rapportage dit 
programma zowel inhoudelijk als financieel op te nemen. Ik zal uw meerjarige 
uitgaven- en verplichtingenplafond verhogen voor dit programma. U ontvangt 
hierover een aanvullend schrijven op mijn brief van 14 december 2018, kenmerk 
1448985-184281-BPZ, inzake de goedkeuring Jaarplan en begroting 2019. Tevens 
zijn de werkafspraken planning & control VWS, NWO en ZonMw van toepassing. 

De kosten voor de productie en tijdige levering van de medicinale cannabis 
grondstof door het BMC in de vereiste doseringen en formuleringen, en de 
bijpassende placebo zoals benodigd voor het te financieren onderzoek, zijn geen 
onderdeel van deze onderzoeksfinanciering. De kosten voor het bereiden van een 
preparaat met een afwijkende vorm en dosering, dat nodig is voor het onderzoek, 
komt ten laste van de onderzoeksgroep, niet ten laste van BMC. 

Hoogachtend, 
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