
zegt Roothans. “Ook voor de brandvei-

ligheid.” Het bedrijfsplan van Roothans, 

Schouten en Van Meel meldt een pro-

ductiefaciliteit van 12 ton cannabis per 

jaar. Een aantal plekken in Nederland 

komt in aanmerking. Diverse mensen 

in de regio hebben productiefaciliteiten 

en -ruimtes aangeboden. “De vraag is 

alleen of het ons gegund wordt”, zegt 

Ronald Roothans. Het manifest ligt nu 

bij de landelijke commissie Knottnerus. 

Naar verwachting wijst de overheid be-

gin 2019 zes tot tien gemeenten aan die 

met het vier jaar durende cannabisexpe-

riment mogen meedoen. 

Draagvlak en onderzoek
Het plan van de heren heeft draagvlak 

in Nederland, volgens Roothans. “We 

krijgen reacties als: ‘Hè hè, eindelijk 

steekt iemand zijn nek uit!’. Mensen die 

onderzoek willen doen naar MS en can-

nabis – om een voorbeeld te noemen – 

kunnen nu nergens terecht. Ze willen 

zich graag bij ons aansluiten. Maar ook 

in algemene zin zijn mensen blij dat we 

cannabis uit de taboesfeer halen. Ze 

willen weten of de CBD-olie die ze bij 

de drogist kopen, wel de juiste kwaliteit 

en verhouding heeft. Is het veilig en wat 

is het effect?”

kwaliteit en veiligheid van het product 

te verbeteren. Voorts worden door de 

werking van de wet de illegale praktij-

ken rondom de productie en levering 

van cannabis afgebroken. Het praktisch 

uitwerken van het experiment kent vele 

uitdagingen. Maar die willen de drie he-

ren wel aangaan. 

Ronald Roothans: “De overheid doelt 

in het experiment op een legale toe-

leverancier van cannabis. Oftewel, 

grote wietkwekerijen die coffeeshops 

voorzien. Net zoals in Canada en Ame-

rika. Prima idee, maar een goed beleid 

hierop is noodzakelijk. Met het manifest 

willen we hier vooraf al op insteken.”

Zorgplicht, veilig en verantwoord
Cannabis – alsook alcohol en tabak – 

dienen niet in de supermarkt te liggen, 

maar verspreid te worden via speciaal-

zaken, zegt Roothans. “Een zorgplicht 

is eigenlijk noodzakelijk voor deze pro-

ducten. Mensen moeten goed geïnfor-

meerd worden. Cannabis is er in vele 

soorten. De verhoudingen zijn verschil-

lend en daarmee ook het effect. Een 

etiket met productspecifi catie is daarom 

nodig.” 

Veilig en verantwoord voor zowel teelt 

als gebruik, daar pleiten de heren voor. 

“We moeten af van dat ‘zolderkamertje’”, 

Al zijn hele werkend leven onderzoekt 

Ronald Roothans hoe hij de maatschap-

pij en de zorg kan verbeteren. “Zie ik 

een mogelijkheid tot verbetering, dan 

wil ik dit niet tussen de vier muren van 

de spreekkamer houden, maar uitspre-

ken. Zo is ook Project C ontstaan, over 

het cannabisbeleid”, zegt de huisarts.

Situatie nu
Het huidige gedoogbeleid in Neder-

land is onderwerp van maatschappelijk 

debat. Roothans: “De gebruiker mag 

cannabis halen in een shop, maar het 

niet vervoeren. Aanvoeren van canna-

bis is strafbaar. De shop is afhankelijk 

van illegale toeleveranciers. Het crimi-

nele circuit profi teert enorm van het 

gedoogbeleid. En de gebruiker? Die 

wordt gecriminaliseerd. Tienduizenden 

mensen zeggen baat te hebben bij CBD-

olie en aanverwante producten, maar 

het is nog steeds illegaal. Terwijl tabak 

en alcohol – die veel schadelijker zijn – 

vrij te verkrijgen zijn in supermarkten, 

brengt cannabis de gebruiker in een 

‘schimmige’ situatie. Dat moet anders.”

Experiment
Begin 2017 werd de ‘Wet gesloten coffee-

shopketen’ aangenomen in de Tweede 

Kamer. Deze wet beoogt de teelt en het 

gebruik van cannabis te reguleren en de 

In 1980 zong de band Doe Maar over nederwiet; een mooie, groene, welriekende en nuttige plant. Achtendertig 

jaar later praat De Eerstelijns met huisarts Ronald Roothans uit Breda over deze wiet én het opzetten van een 

professionele wietkwekerij. Samen met advocaat Peter Schouten en SP-politicus Joep van Meel diende hij een 

manifest hierover in bij de overheid.

“We moeten af van het zolderkam ertje”

Huisarts Ronald Roothans stapt in wietteelt

Manifest Project C
Het veertig pagina tellende manifest met het volledige wie, waarom en hoe is 
te lezen op: https://www.project-cannabis.com/manifest. De productiefaciliteit, 
distributie en uitgifte, maar ook onderwerpen als duurzaamheid komen in dit 
document aan de orde. 

Veilig en verantwoord 

telen en gebruiken
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over de meest verantwoorde en veilige 

manier van gebruik. En ja, daar is nog 

veel onderzoek voor nodig.”

Met de invulling van hun bedrijfsplan-

nen geven de heren niet uit alleen uit 

zakelijke overwegingen invulling aan 

het experiment van de overheid. Der-

tig procent van de winst wordt besteed 

aan wetenschappelijk onderzoek naar 

verslaving en verantwoord medisch en 

recreatief gebruik van cannabis.

Positief
Een huisarts in de wiet. Krijgt Ronald 

Roothans in zijn praktijk daar geen vra-

gen over? Alleen in positieve zin, ant-

woordt hij. “Wat goed! Eindelijk! Be-

dankt! Dat soort reacties. Zelfs een van 

mijn oudste patiënten, een dame van 

87, is enthousiast. Ze kent Joep van 

Meel ook via-via en dat is ‘een goei 

jong’, dus ze heeft er alle vertrouwen 

in. In de media is het een beetje gek. 

De huisarts is ineens drugsdealer. Zo 

wordt het neergezet. De meeste patiën-

ten in mijn praktijk kennen mij gelukkig 

al ruim tien jaar. Ze weten wel beter. ‘U 

blijft toch wel dokter hè?’, daar maken 

zij zich drukker over.” <<

Tekst: Betty Rombout
Foto: Edwin Wiekens

Roothans vervolgt: “We geven nu het 

advies om cannabis niet onder de 

18 jaar te gebruiken vanwege het risico 

op onder andere een psychose. Hier 

tegenover staat dat cannabis een mooi 

product is. Veel mensen zeggen er baat 

bij te hebben. Deze week had ik een 

jongen aan de lijn. Hij vertelde over zijn 

moeder, die MS heeft. Ze gebruikte een 

hele hoge dosis Baclofen, een spieront-

spanner. Nadat ze begonnen is met can-

nabisolie kon ze haar dosering Baclofen 

naar een kwart terugbrengen! Deze sig-

nalen krijg ik meer. We moeten hier iets 

mee als huisartsen. Er is onvoldoende 

bewijs om cannabis voor te gaan schrij-

ven, maar laten we deze patiënten in 

ieder geval wel bijstaan met adviezen 

“We moeten af van het zolderkam ertje”

Naast zakelijke overwegingen hebben huisarts Ronald Roothans (l), SP-politicus Joep van Meel (m) en advocaat Peter Schouten (r) 

ideële motieven om in de wietkwekerij te stappen.
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