
business farma

C
annabis telen en verkopen is 
nog des duivels in ons land. 
Componenten van de canna-
bisplant gebruiken als basis 
voor geneesmiddelen is dat al 

lang niet meer. Maar het onderwerp 
blijft wel verwarring, verdeeldheid en 
oppositie veroorzaken, zoals het jonge 
Limburgse bedrijf Cannovex heeft on-
dervonden.

Cannovex wilde, onder zijn vorige 
naam Rendocan, de grootste kwekerij 
en het grootste onderzoekscentrum 
voor medicinale cannabis van conti-
nentaal Europa bouwen. Het zou 
80 miljoen euro ophalen en investeren 
in die vestiging, en tot 800 banen creë-
ren. “We kregen de goedkeuring tot op 
het allerhoogste niveau”, zegt CEO en 
medeoprichter Steven Peters. Maar de 

weerstand tegen de Limburgse canna-
bisdroom bleek te groot. De ambitie 
moest worden teruggeschroefd. Er was 
even hoop, toen een jaar geleden de 
wet werd aangenomen om een Bureau 
voor Medicinale Cannabis op te rich-
ten. Dat moet de kweek, de handel en 
de export van cannabis organiseren, en 
vooral vergunningen uitreiken aan kan-
didaat-telers zoals Cannovex.

Helaas stokt het sindsdien opnieuw, 
tot grote frustratie van Peters, die 
noodgedwongen het geweer van schou-
der heeft veranderd. “Ik heb in mijn 
hoofd de switch gemaakt van een 
maak- naar een kennisbedrijf”, zegt hij. 
Het telen blijft een droom, maar Can-
novex gaat voluit voor de ontwikkeling 
van medicijnen op basis van de canna-
binoïden THC en CBD, de twee be-

kendste en meest onderzochte compo-
nenten van de cannabisplant. THC, dat 
verantwoordelijk is voor de psychoac-
tieve high, is in veel landen verboden. 
Het niet-psychoactieve CBD wordt een 
groot therapeutisch potentieel toege-
dicht. Het is vrijwel nergens verboden 
als geneesmiddel en werkt bovendien 
temperend op THC. 

Die medicijnen op basis van THC en 
CBD wil Cannovex samen met univer-
sitaire ziekenhuizen testen, in door het 
Europese geneesmiddelenagentschap 
gereguleerde klinische proeven. “De 
resultaten moeten leiden tot samen-
werkingsakkoorden met farmabedrij-
ven, om de dure laatste klinische testen 
op grote groepen patiënten te doen en 
onze producten wereldwijd te com-
mercialiseren”, legt Peters uit. ≤

DE CANNABISSTRATEGIE VAN CANNOVEX

‘Wij bieden een oplossing 
voor de opiatencrisis’
Het Limburgse Cannovex wil medicijnen op basis van cannabis ontwikkelen. Een beursgang 
staat op het programma, maar de overheid moet eerst orde op zaken stellen in de regel
geving. “Als we de nood bij de patiënten zien en als we de vragen van artsen horen, zou ons 
project vleugels moeten krijgen”, zegt CEO Steven Peters. Bert Lauwers
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“Ik wil eind volgend jaar 10 à 15 miljoen euro ophalen en  
probeer eind 2022 klaar te zijn voor een beursgang,  
waarbij we 50 à 60 miljoen willen inzamelen”

STEVEN PETERS
“Er is een enorme lobby  
om cannabis recreationeel  
ter beschikking te stellen.”
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