NVGO-congres 2018

“Cannabis: wiet, wet en wetenschap”
Datum:
Locatie:
Adres:
(Locatie-info:

1 en 2 juni 2018
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Deurne.
Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.
https://www.fletcherkloosterhotel.nl/nl/)

Cannabis staat meer dan ooit in de belangstelling als mogelijke toepassing bij
uiteenlopende aandoeningen. Van oudsher een traditioneel gebruikt geneeskruid in
diverse culturen overal ter wereld, heeft het zich nu een plek veroverd in de westerse
wetenschap. De wetenschappelijke interesse in cannabis als mogelijk medicijn lijkt
inmiddels haast doorgeslagen tot een heuse hype, waarbij allerhande heilzame
eigenschappen en toepassingen aan dit kruid worden toebedeeld. En dit heeft onder
andere geleid tot tot het op de markt komen van veel nieuwe (OTC)producten die
afkomstig zijn van deze interessante plant. Hierbij is het natuurlijk wel van belang om de
kwaliteit en werking daarvan scherp in de gaten te houden.
Tijdens de symposiumdag van het jaarlijkse NVGO-congres 2018 zal worden getracht het
kaf van het koren te scheiden en een waarheidsgetrouw beeld te geven van de stand van
zaken rondom de medicinale toepassingen van de hennepplant en zijn inhoudsstoffen.
Hierbij zal niet alleen aandacht zijn voor de wetenschappelijke aspecten van de
toepassing van cannabis, maar ook de juridisch- en sociaal-maatschappelijke kanten
zullen worden toegelicht.
Kortom, een leerzame dag met afwisselende sprekers, die de mogelijkheid biedt om alle
informatie te vergaren, die de mogelijke rol van cannabis en zijn actieve verbindingen
weergeven naar de huidige stand van de wetenschap.

(Voorlopig) Programma: vrijdag 1 juni
09:45 - 10:20: Ontvangst met koffie
10:20 - 10:30: Opening en inleiding door drs. Sander Garritsen, voorzitter NVGO
10:30 - 11:15: Drs. Lisette Wijnkoop (Stichting WIC - Wetenschappelijk Informatiecentrum
Cannabis)
Inleiding in medicinaal gebruik van cannabis.
Over wat het is, hoe het werkt, wat mag en mogelijk is.
11:15 - 12:00: Dr. Marco van de Velde, MBA (CIBG-ministerie VWS, Farmatec, BMC)
Programma Medicinale Cannabis: wet- en regelgeving en het daaraan gekoppelde
uitvoeringsbeleid.
12:00 - 12:45: Drs. Wouter Dijkstra (Bedrocan B.V.)
Gestandaardiseerde cannabis als GMP-API, een nieuwe benadering van een oud
plantaardig medicijn.
12:45 - 14:00: Lunch
14:00 - 14:40: Drs. Paul Lebbink, apotheker (Transvaal Apotheek, Den Haag)
Cannabisolie als apotheekbereiding: productie, inhoudsstoffen en kwaliteitscontroles. *
14:40 - 15:20: Dr. Jocelijn Meijerink (Nutrition and Pharmacology, Division of Human Nutrition,
Wageningen University & Research)
Endocannabinoïde-achtige stoffen en hun effecten op ontsteking, metabolisme en pijn.

15:20 - 16:00: Dr. Janna Cousijn (Developmental Psychology, Universiteit van Amsterdam)
Cannabis en het brein: lange-termijn effecten.
16:00 - 16:20: Pauze
16:20 - 17:00: Prof. Dr. Mario van der Stelt (Moleculaire Fysiologie, Universiteit Leiden)
Therapeutische toepassingen van (endo)cannabinoïden.
17:00: Afsluiting en borrel

Programma: zaterdag 2 juni
Ochtendexcursie naar natuurgebied de Groote Peel met afsluitende lunch.

* Voorlopige werktitel / omschrijving van onderwerp van de lezing

