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Cannabis olie heeft geholpen MykaylaComstock 's kanker te genezen en zette haar 
terug in het leven: Cannabis Now Magazine 
  
 

In het kielzog van de cannabidiol (CBD) rage, hebben vele conservatieve verdedigde 
staten in de V.S. CBD geneesmiddelen gelegaliseerd voor kinderen in nood. De 
wens is om kinderen van marihuana afgeleide stoffen te voorzien zonder het              
"stoned gevoel" te geven.Producten zoals Alepsia (in de vs) , die gezond en 
farmaceutische in de oren klinkt, maar omdat de meeste dokters dit niet hebben 
geleerd in hun medicijnen boek tijdens hun studie klinkt dit voor hen als “kattenpis” in 
de oren. 
 
Maar ik denk dat we een stap terug moeten gaan en de vraag stellen , wat is er mis 
met kinderen die een high gevoel krijgen? 
 
Jong en ziek zijn is alangstaanjagend . Het is moeilijk voor een jonge geest om 
zichzelf te ontwikkelen rond de werkelijkheid wanneer zij worden geconfronteerd met 
pijn, lijden, ziekte en mogelijk overlijden . 
 
Toen ik een tiener was , werd ik gediagnosticeerd met de ziekte van Crohn en heb 
nooit een gesprek in het kantoor van de arts gehad over de bijwerkingen van de 
medicijnen die zij me gegeven hebben , maar ze gaf het mij toch , zelfs als ik ze niet 
wilde, kreeg ik toch hoge doseringen van morfine en hydrocodone (vicodin) waar ik 
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dan weer de zware uitwerking van voelde na het enorme high gevoel, en dit vond ik 
niet leuk maar mijn dokter moedigde me aan om het toch te nemen. 

 
Heeft het krijgen van een enorm high gevoel door zware voorgeschreven 
farmaceutische medicijnen mij aan gespoord een leven te lijden als een junk, mij het 
gevoel te geven dat ik de medicijnen MOET hebben en anders niet kan leven? Nee 
ik wist al van kinds af aan goed het verschil tussen recreatief drugs en de verslaving 
erachter en het gebruik van medicinale drugs (drugs Engels woord voor medicijn) 
voor verbetering van mijn levens situatie. Ik heb ook al jong geleerd dat de 
farmaceutische medicijnen die mij werden voor geschreven door de doktervele 
negatieve bijwerkingen had en de pijn er niet minder op werd, en in plaats daarvan 
ben ik begonnen met het roken van medicinale cannabis waar ik geen negatieve 
neven effecten van kreeg. 

 
 
Neem bijvoorbeeld het geval van 8 -jarige leukemieoverlevende dappereMykayla . 
Toen Mykayla werd gediagnosticeerd , hebben haar ouders geen overleg gepleegd 
met de behandelend arts over dat ze er bang voor waren of Mykayla er nou wel of 
niet stoned van de medicinale cannabis zou kunnen worden, maar of hun dochter er 
baat bij zou hebben dat was het aller belangrijkst wat voor hen wat telde. Ze doen 
wat ouders doen, ervoor zorgen dat ze kunnen garanderen dat er alles maar dan ook 
alles aan gedaan wordt zodat hun kind een zo normaal mogelijk leven zou kunnen 
lijden, en spelen en opgroeien zoals ieder ander kind daar recht op heeft. 

 
 
Mykayla wordt high. Vice.com bezocht onlangs haar huis en zag datMykayla haar 
medicijn kreeg, een hoge dosering van cannabis olie compleet met THC en CBD in 
een gearomatiseerde gel capsule. De kijker moet zich afvragen wat ze het liefst 
zouden zien: Mykayla in het ziekenhuis zwak enmager aan de monitoren vast 
gemaakt om te controleren hoe het met haar gaat, en er zeker van zijn of er wel 
voldoende farmaceutische medicijnen worden in gepompt met de vrees voor haar 
leven, of dat Mykayla haar capsules neemt en lekker vrij rond speelt of blij en 
gelukkig een tekening maakt van haar favoriete ijsje? 



 

 
Is de juiste behandeling voor een kind met een levens bedreigende ziekte zoals 
kanker, een steriel ziekenhuis met kille kamers en farmaceutische medicijnen die 
haar misselijker naar buiten sturen dan dat ze al binnen kwam? Zou u niet liever zien 
dat ondanks de vreselijke ziekte en pijn die ze al hebben toch een glimlach van geluk 
zou verschijnen terwijl ze er tegen vechten. 
 
 
Terwijl marihuana , en al haar cannabinoïden (die zowel THC en CBD bevatten) , 
fysiek hebben geholpen ter genezing vanMykayla 's kanker en zette haar terug in het 
leven, zou ik pleiten dat haar mentale toestand een belangrijke rol heeft gespeeld in 
de genezing tegen deze kanker, en haar niet in de spiraal van depressie heeft 
gesleurd die diagnose voor haar en haar ouders mee  brengt, maar voor haar op een 
leuke manier een behandeling gevonden zodat ook Mykayla van de kwaliteit van het 
leven kan genieten, los van de medicinale cannabis. 

 

Dus waarom zijn we zo bang onze kinderen high te maken? Worden ze niet al high 
van alle farmaceutische (vitamine) pilletjes en fast food die voor ons al zo normaal 
zijn in ons dagelijks leven, terwijl deze ook al aangetoond slecht voor het lichaam zijn 
en medicinale cannabis niet, alleen zolang het drugs heet zullen de meeste mensen 
er meteen een negatieve gedachte bij hebben. 

 

In de VS is het ondertussen in de meeste staten gelegaliseerd en in Europa wordt 
het ook steeds meer bewezen en geaccepteerd in de maatschappij als medicijn en 
niet als recreatieve drug, omdat de meeste mensen slecht zijn voor gelicht en 
cannabis in een kwaad dag licht wordt gesteld, terwijl we er niet meer omheen 
kunnen in de krachten van medicinale cannabis, en de inzet van eenieder hiervoor 
zeer belangrijk is. 

 
Bron:cannabisnowmagazine.com 



Vertaald door : Wilco Bankers 

 


