
Ons Endocannabinoïde systeem uitgelegd 
Net als in het geval van het opioïde systeem dat reageert op opioïden (morfine, codeïne), 
heeft de mens een apart receptorsysteem voor cannabinoïden. Het endocannabinoïde 
systeem bevat cannabinoïde receptoren en beïnvloedt de activiteit van vele andere 
lichaamssystemen. De fytocannabinoïden van de cannabisplant werken op een 
vergelijkbare manier als onze natuurlijk geproduceerde endocannabinoïden. 

Cannabinoïde receptoren 
De menselijke hersenen en andere organen bevatten natuurlijk voorkomende 
cannabinoïde (CB)-receptoren en de chemische stoffen die zich daaraan binden. Dit wordt 
het menselijke endocannabinoïde systeem (ECS) genoemd. De rol van dit systeem is het 
vermogen van ons lichaam om normaal te functioneren in stand te houden door de 
werking van andere systemen te beïnvloeden. Het speelt een cruciale rol in ons 
zenuwstelsel, en reguleert meerdere fysiologische processen. Dit omvat de aanpassing 
van onze reactie op pijn, eetlust, spijsvertering, slaap, stemming, ontsteking en geheugen. 



Het endocannabinoïde systeem beïnvloedt ook de aanvalsdrempels (bijv. bij epilepsie), de 
coördinatie en andere processen zoals het immuunsysteem, de hartfunctie, zintuiglijke 
integratie (tast, evenwicht, gevoel van ruimte), vruchtbaarheid, botfysiologie, het centrale 
stressresponssysteem (het HPAA), de neurale ontwikkeling en de oogdruk. 

Cannabinoïde receptoren 
Endocannabinoïden 
Mensen produceren hun eigen cannabinoïden, de endocannabinoïden. Deze 
endocannabinoïden werken in op, of stimuleren, de cannabinoïdereceptoren. Deze 
verbindingen werken op een soortgelijke manier als de fytocannabinoïden, die zich ook 
aan de receptoren binden. De plantaardige cannabinoïden worden fytocannabinoïden 
genoemd. Het zijn de unieke bestanddelen van de cannabisplant. Tetrahydrocannabinol 
(THC) en cannabidiol (CBD) zijn de belangrijkste bestanddelen. Er zijn nog andere 
cannabinoïden, maar daarover is momenteel veel minder bekend. 

Zo bevindt de CB1-receptor zich in een aantal gebieden van de hersenen die 
verschillende lichamelijke en gedragsfuncties controleren. Als gevolg daarvan beïnvloeden 
cannabinoïden de sensorische en motorische reacties (beweging), de hartslag, emotionele 
reacties, eetlust en misselijkheid/overgeven, gevoeligheid voor pijn, leren en geheugen, en 
het nemen van beslissingen op hoog niveau. Naarmate onze kennis van het menselijke 
endocannabinoïde systeem toeneemt, zal ook ons begrip van de werking van de 
fytocannabinoïden, THC, CBD en andere cannabinoïden toenemen. Dit inzicht zal leiden 
tot betere geneesmiddelen. 

Endocannabinoïden Systeem (EDS) 
GPCR’s  
Cannabinoïdereceptoren zijn G-eiwitgekoppelde receptoren (GPCR's). GPCR's bevinden 
zich op het oppervlak van onze cellen. Van deze receptoren wordt gezegd dat ze 'fungeren 
als een inbox voor berichten, die praten met cellen en dus met ons lichaam'. GPCR's 
hebben een groot aantal functies in het menselijk lichaam. Als gevolg daarvan werken veel 
geneesmiddelen, waaronder medicinale cannabis, op GPCR's. Mensen produceren 
endocannabinoïden die interageren met de GPCR's CB1 en CB2. We weten het meest 
over de endocannabinoïden anandamide (AEA) en 2-arachidonoylglycerol (2-AG). 

Our Endocannabinoid system explained 
Like in the case of the opioid system reacting to opioids (morphine, codeine), humans 
have a distinct receptor system for cannabinoids. The endocannabinoid system contains 
cannabinoid receptors and influences the activity of many other body systems. The 
phytocannabinoids of the cannabis plant work in a similar way to our naturally produced 
endocannabinoids. 

Cannabinoid receptors 
The human brain and other organs contain naturally occurring cannabinoid (CB) receptors 
and the chemicals that bind to them. This is called the human endocannabinoid system 
(ECS). The system’s role is to maintain our body’s ability to function normally by 
influencing the functioning of other systems. It plays a critical role in our nervous system, 
and regulates multiple physiological processes. This includes the adjustment of our 
response to pain, appetite, digestion, sleep, mood, inflammation, and memory. 



The endocannabinoid system also influences seizure thresholds (i.e. in epilepsy), 
coordination, and other processes such as the immune system, heart function, sensory 
integration (touch, balance, sense of space), fertility, bone physiology, the central stress 
response system (the HPAA), neural development, and eye pressure. 

Cannabinoid receptors 
Endocannabinoids 
Humans produce their own cannabinoids, the endocannabinoids. These 
endocannabinoids act on, or stimulate, the cannabinoid receptors. These compounds act 
in a similar way to phytocannabinoids which also bind to the receptors. The plant 
cannabinoids are called phytocannabinoids. They are the unique constituents of the 
cannabis plant. Tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) are the main 
constituents. There are other cannabinoids, but currently far less is known about them. 

For example, the CB1 receptor is located in a number of regions of the brain which control 
various physical and behavioural functions. As a result, cannabinoids influence sensory 
and motor responsiveness (movement), heart rate, emotional reactions, appetite and 
nausea/vomiting, sensitivity to pain, learning and memory, and high-level decision making. 
As our knowledge of the human endocannabinoid system develops so will our 
understanding of how the phytocannabinoids, THC, CBD and other cannabinoids work. 
This understanding will lead to better medicines. 

Endocannabinoid System (EDS) 
GPCRs  
Cannabinoid receptors are G-protein-coupled receptors (GPCRs). GPCRs are found on 
the surface of our cells. These receptors are said to ‘act like an inbox for messages, 
talking with cells and therefore our body’. GPCRs have a great number of functions in the 
human body. As a result, many medicines, including medicinal cannabis, work on GPCRs. 
Humans produce endocannabinoids which interact with the GPCRs CB1 and CB2. We 
know the most about the endocannabinoids anandamide (AEA) and 2-
arachidonoylglycerol (2-AG).


