Jongen (2) met hersentumor geneest door cannabis (video)
Vrijdag, 06 mei 2011 12:07

Een vader, wiens zoontje leed aan een hersentumor, heeft onthuld dat hij hem
cannabisolie heeft gegeven tegen de pijn. Het jongetje is nu volledig genezen.

Cash Hyde was een perfect gezonde baby toen hij werd geboren in juni 2008 maar werd kort na
zijn tweede verjaardag plotseling ziek.

Hij werd in eerste instantie gediagnosticeerd met de ziekte van Pfeiffer maar zijn ouders Mike
en Kalli uit Missoula in de Amerikaanse staat Montana kregen vervolgens het nieuws dat hij een
serieuze hersentumor had.

De kleine jongen zou een zware chemotherapie moeten ondergaan om de groei te remmen,
wat bovendien drastische bijwerkingen zou kunnen hebben zoals beroertes en infecties.

De doktoren vertelden de ouders van Cash herhaaldelijk dat hij waarschijnlijk zou bezwijken
aan de ziekte omdat zijn toestand zo slecht was.

Na een dosis chemotherapie was Cash zo zwak dat hij zijn hoofd niet meer kon optillen. Mike
besloot daarop actie te ondernemen en kwam uit bij medicinale cannabis.

De doktoren van Cash weigerden om deze optie zelfs ook maar te bespreken waarop zijn vader
elders toestemming vroeg en de cannabis in het geheim toediende. Hij gaf de doktoren
opdracht Cash niet langer de cocktail van anti-braakmiddelen te geven. Hyde liet KXLY News
weten dat zijn zoon er gelijk beter uit ging zien.

1/2

Jongen (2) met hersentumor geneest door cannabis (video)
Vrijdag, 06 mei 2011 12:07

“Hij had in 40 dagen niet gegeten en het was ongelooflijk om hem zo te zien liggen,” zei de
vader van de jongen. “Het toont dat hij wil leven.”

De cannabis hielp Cash door de ziekte en de jongen is nu door de doktoren geheel kankervrij
verklaard. Hij is inmiddels weer thuis en speelt met zijn oudere broer Colty.

Medicinale cannabis is legaal in sommige Amerikaanse staten maar het gebruik voor kinderen
wordt nog slecht begrepen. De federale regering erkent het gebruik van drugs als medicijn niet
en botst vaak met verschillende staten over de kwestie.
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Verwant artikel: Cannabis remedie tegen kanker, regering weet het al 36 jaar

2/2

