
Freek was ongeneeslijk ziek en ging toen aan 
cannabisolie (en hij is genezen verklaard)  

Freek van Eeks. Foto: Marcel Jurian de Jong  

Een tumor van 12 centimeter in de lever. Behandeling kon niet, hoorde 

Assenaar Freek van Eeks begin 2014. Hij begon cannabisolie te gebruiken. De 

kanker bleek 3,5 jaar later verdwenen. Een wonder? In ieder geval wonderlijk 

genoeg. 

Hij was echt ziek, had buikklachten en viel liefst 20 kilo af. Maag- en darmonderzoek 

leverden niks op, een scan wel. In de lever zat een tumor van 12 centimeter. Zonder 

uitzaaiingen, maar, kreeg Freek van Eeks (1932) begin 2014 te horen, een 

chemokuur zou slechts levensverlengend zijn. 

Het is december 2017 en de Assenaar is twee maanden geleden genezen verklaard. 

Mede dankzij medicinale cannabis, is zijn overtuiging. 

‘Niks meer aan te doen’ 

De tumor kon niet verwijderd worden’’, legt Van Eeks uit. ,,Het gezwel bevond zich 

op een punt waar veel bloedvaten samenkomen. Daarbij was ik te zwak en al 82. Ga 

maar naar huis, luidde het advies in het Wilhelmina Ziekenhuis. Niks meer aan te 

doen. We moesten ons voorbereiden op het einde. Onze huisarts adviseerde een 

second opinion. In het UMCG hetzelfde verhaal. We gingen al bezig om de 

begrafenis te regelen.’’ 



Kleinzoon Mark sloeg aan het speuren op internet. Van Eeks was voortdurend 

misselijk, had geen eetlust en sliep nauwelijks. De jongen zocht iets om het leven 

van opa draaglijker te maken. Hij kwam uit bij cannabisolie. Het middel is in principe 

verboden. Van het bestanddeel THC kan de mens high of stoned worden. Uitgifte 

voor medicinaal gebruik wordt echter gedoogd. 

Van Eeks: ,,Hij kocht eerst wat voor mij op het dark web, 50 euro per flesje, via sites 

en schimmige handelaren, en later via Stichting Suver Nuver in de stad Groningen. 

Daar betaal ik 10 euro per maand en als de voorraad op is, kan ik nieuwe halen. Ik 

gebruik driemaal daags twee druppels. Wat gebeurde was dat ik weer eetlust kreeg, 

de nachtrust terugkeerde en de pijn in de buik verdween. Ik begon me steeds beter 

te voelen.’’ 

Lees ook: Cannabis? Daar word je toch stoned van? Vijf vragen over 

Voor de helft verdwenen 

Een half jaar nadat de Assenaar met wietolie begon, moest hij voor controle naar de 

huisarts. In het bloed zitten markers die kunnen duiden op kanker. ,,De waarde van 

een van die stofjes was eerst 62. Bij mijn dokter bleek het ineens nog maar twee. Hij 

vroeg onmiddellijk een scan aan. Dat was begin 2015. Daaruit bleek dat de kanker 

voor de helft was verdwenen.’’ 

Hij had geen chemo gehad, was niet geopereerd, gebruikte alleen cannabisolie. 

,,Niet te veel, daar werd ik raar van. Ik ben wel genezen, maar nooit stoned geweest. 

Het advies dat ik kreeg was: vooral blijven gebruiken. Eind 2015 bleek de tumor nog 

maar 2 centimeter. Even is een operatie overwogen om het laatste stukje te 

verwijderen, maar het zat gewoon op een kwetsbare plek. In september 2017 bleek 

de tumor volledig weg en ben ik ‘genezen’ verklaard.’’ 

http://www.dvhn.nl/groningen/Cannabis-Daar-word-je-toch-stoned-van-Vijf-vragen-over-medicinale-wietolie-22722772.html


Wietolie.  

Onwerkelijk, aldus Van Eeks. De heilzame werking van cannabisolie staat voor hem 

vast: ,,Mijn vrouw Marchien is in februari dit jaar overleden. Uitgezaaide borstkanker. 

Maar ook zij heeft er baat bij gehad.’’ 

Experimenteren 

Dat cannabis daadwerkelijk geneest, durft de Assenaar niet te zeggen. Toch wil hij 

zijn verhaal vertellen. Onder meer omdat in Loppersum een poging wordt gedaan 

mediwiet gedoogd te krijgen, zoals in andere gemeenten reeds gebeurt. De overheid 

wil ook, in overleg met justitie en politie, experimenteren met het onder voorwaarden 

toestaan van kweek voor eigen gebruik. 

Van Eeks: ,,Wat waarschijnlijk is: door de wietolie ging ik me beter voelen. Dat kan 

tot gevolg hebben gehad dat het lichaam zelf weer antistoffen is gaan aanmaken. Ik 

vertel mijn verhaal, omdat ik vind dat anderen dit moeten horen. Want wat ik wel 

weet: als ik niet aan de wietolie was gegaan, had ik hier niet meer gezeten.’’ 

Leverceltumoren spontaan in regressie 

De huisarts van Van Eeks zegt vanwege het medisch beroepsgeheim niet te kunnen 

reageren. Het UMCG onthoudt zich om dezelfde reden van commentaar op dit 

specifieke geval. Een woordvoerder laat wel weten dat leverceltumoren in zeldzame 

gevallen ook spontaan in ‘regressie’ kunnen gaan, zonder cannabis-gebruik. 

Het ziekenhuis wijst op onderzoek in diermodellen waaruit blijkt dat cannabis een 

antitumor-effect heeft, terwijl er tevens onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat 

cannabis kanker juist induceert. Het UMCG laat wel weten dat, zoals in het verhaal 

van Van Eeks beschreven, cannabis in toenemende mate wordt gebruikt om 

secundaire verschijnselen van kanker te verminderen. 



KWF: Niet bewezen dat cannabis kanker geneest 

KWF Kankerbestrijding heeft – staat op www.kwf.nl – geen bezwaar tegen gebruik 

van medicinale cannabis ter bestrijding van klachten die samenhangen met 

kanker(behandeling). Mits voorgeschreven door een bevoegde arts. Cannabis(olie) 

ter behandeling van kanker wordt niet aangeraden en zelfs afgeraden boven een 

reguliere behandeling. 

Cannabis, de Latijnse naam voor hennep, is sinds de oudheid een populair 

kruidengeneesmiddel waaraan kalmerende, pijnstillende, antidepressieve, 

slaapbevorderende, misselijkheidsonderdrukkende, ontstekingsremmende, 

krampwerende en eetlust-opwekkende eigenschappen worden toegeschreven. 

KWF wijst naar het Bureau voor Medicinale Cannabis. Deze overheidsorganisatie, 

verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale doeleinden, meldt 

dat voldoende wetenschappelijke gegevens aantonen dat cannabis werkzaam is bij 

onder meer pijn bij kanker, multiple sclerose, reumatische artritis en chronische 

darmontsteking. 

Wetenschappelijke bewijsvoering 

‘Maar’, aldus KWF, ‘het is te optimistisch om te denken dat cannabis bij 

bovengenoemde klachten altijd werkt. De wetenschappelijke bewijsvoering is immers 

niet altijd even sterk en bij, bijvoorbeeld, verbetering van misselijkheid en overgeven 

bij chemotherapie zelfs zwak.’ 

Op de KWF-site staat verder: ‘Het lijdt geen twijfel dat cannabis effect heeft op 

kankercellen, maar dat wil niet zeggen dat cannabis kanker geneest. Er is namelijk 

amper onderzoek bij patiënten gedaan. De claim dat cannabis(olie) kanker geneest, 

is dus niet te onderbouwen.’ 

De verhalen en video’s op internet noemt het KWF oncontroleerbaar en ‘daardoor 

niet geschikt als bewijs’. Onmogelijk is vast te stellen of inderdaad sprake is van 

genezing en of cannabis daaraan bijdroeg. Meestal ontbreken medische gegevens. 

Bovendien blijft de grote groep gebruikers die niet geneest meestal buiten 

beschouwing. 

Goed en gedegen wetenschappelijk onderzoek blijft, aldus het KWF, de enige en 

beste manier om te achterhalen welke behandelingen veilig en effectief zijn. De 

stichting financiert op dit moment geen onderzoek, maar staat open voor elk goed 

voorstel op dit gebied. 

Lees ook: Verzoek aan burgemeester: Wij willen wiet kweken 

http://www.kwf.nl/
http://www.dvhn.nl/groningen/Verzoek-aan-burgemeesters-wij-willen-wiet-kweken-22333404.html


 


