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CANARY PETE

Biefstuk
“We zullen er geen biefstuk minder om eten”, klonk vroeger de
troostende verzuchting als het eens wat moeilijker ging. Het is een
tegeltjeswijsheid die we zo gauw mogelijk moeten vergeten. Dat 
leert het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. 
Als we niet dringend en ingrijpend onze manier van produceren en
consumeren veranderen, dreigen er al tegen 2050 voedseltekorten
op deze planeet. De wetenschappers in het klimaatpanel laten er
geen twijfel over bestaan: de mens put de aardbodem steeds meer
uit en de klimaatverandering versnelt dat nog.
Hun rapport pleit dan wel niet voor radicaal veganisme maar het
is wel radicaal in zijn conclusie:  een ommekeer  in voedingsge-
woonten is niet te vermijden. Simpel gezegd: minder vlees eten - als

we de  wereldbevolking op de
lange termijn een zekere
voedselvoorziening willen
garanderen en de opwarming
van de aarde onder de twee
procent willen houden (het
klimaatakkoord, weet u
nog?).
De  toename van de wereld-
bevolking en veranderende
consumptiepatronen in  gro-
te delen van de wereld  heb-
ben er voor gezorgd dat   land
en water  op een niet eerder
geziene schaal ‘opgebruikt’
worden. Nu al  palmen men-
sen  70 procent van het aard-
oppervlak in en  bedient de

landbouw zich van 70 procent van de voorraad drinkbaar water.
En landbouw en veeteelt produceren 23 procent van de door de 
mens veroorzaakte  broeikasgassen.
Dat cijfer geeft ook aan dat we te maken hebben met een enorm 
potentieel voor maatregelen en hervormingen. Door natuur en
bossen meer ruimte te geven, kunnen we een derde van de broei-
kasgassen absorberen, aldus het rapport. Wat een zoveelste jobs-
tijding rond klimaatverandering lijkt, uitmondend in nog maar 
eens verbodsbepalingen, kan dus een positieve boodschap wor-
den. Als we maar beseffen dat we  zuiniger, duurzamer, slimmer 
moeten en kunnen omspringen met eindige hulpbronnen. 
De eerste daarvan is de aarde zelf. Het rapport van het klimaatpa-
nel heeft de verdienste dat het de onmisbaarheid van bodem, bos-
sen, moerassen - de hele bedreigde rijkdom aan diverse biotopen
- in de verf zet. Het rapport is het resultaat van wetenschappelijke
discussie. Naar verluidt werd er tot vlak voor de publicatie over
gedebatteerd. Het verdient nu vertrekpunt van een veel groter de-
bat en hopelijk ook beleidsbeslissingen te worden. In Europa, voor
een ander, klimaatbewuster landbouwbeleid. En ook in dit land, 
waar bijvoorbeeld politieke beslissingen over het gebruik van de 
snel slinkende open ruimte steevast stranden op koudwatervrees 
van beleidsmakers.

Wat een zoveelste 
jobstijding rond 
klimaatverandering lijkt,
kan een positieve 
boodschap worden. Als 
we beseffen dat we 
zuiniger, duurzamer, 
slimmer moeten en 
kunnen omspringen met
eindige hulpbronnen
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Plots mag cannabisolie 
toch verkocht worden 
in onze apotheken

Cannabisolie was tot nu toe ille-
gaal in ons land en over het nut
ervan bestaat discussie. Toch
gebruiken mensen met epilep-
sie, MS en ALS het al langer te-
gen pijn en spasmen. Zij worden
nu uit de illegaliteit gehaald.
Tot nu toe was er in ons land 
maar één medicijn beschikbaar
op basis van cannabis: Sativex,
een spray die mensen met MS 
onder strenge voorwaarden 
kunnen krijgen. Nu komt daar
cannabidiol bij, afgekort CBD.
Meestal wordt die stof verwerkt
tot olie die via druppeltjes
wordt ingenomen. In een om-
zendbrief laat het federaal ge-
neesmiddelenagentschap deze
week weten dat het voor apo-
thekers niet langer verboden is
medicatie op basis van CBD af
te leveren.

Op voorschrift
De Belgische multinational 
Fagron, waar Marc Coucke in 
het bestuur zit, staat klaar om 
cannabidiol te leveren. “Apo-
thekers kunnen er dan zalf, olie
of pillen van maken”, zegt 
brand manager Kelly Vidts.
Cannabidiol is een van de werk-
zame bestanddelen uit de can-
nabisplant. De stof relaxeert, 
maar high word je er niet van. 

“Onze grondstof is afkomstig uit 
planten die buiten België worden 
gekweekt”, zegt Vidts. Ze bena-
drukt het grote verschil met de 
drug cannabis. “Wat wij ver-
kopen, bevat extreem lage dosis-
sen THC, de verboden stof die
roesopwekkend en verslavend is.”
De prijs voor de patiënt in de apo-
theek is nog niet duidelijk. De
apothekersbond zegt dat het om
“een paar tientallen euro’s per
maand” zal gaan. Een terugbeta-
ling is er nog niet. De cannabisolie
zal ook alleen verkrijgbaar zijn op
voorschrift. In principe, zegt Fa-
gron, kan elke patiënt het middel
voorgeschreven krijgen, áls die
een arts bereid vindt om dat te 
doen. In de praktijk zal het waar-
schijnlijk vooral gaan om mensen
met ALS, MS en epilepsie.

Geen wondermiddel
“Nu al krijgen Belgische patiën-
ten met ALS cannabisolie voorge-
schreven”, zegt Evy Reviers van
de ALS Liga. “Alleen moeten ze 
voor die olie dan naar Nederland
en overtreden ze strikt genomen 
de wet.” Volgens de Liga gebruikt
zowat de helft van de duizend
ALS-patiënten in ons land canna-
bisolie tegen pijn en spasmen.
Onder meer de Epilepsie Liga
drong al bij minister van Volksge-

HASSELT - Binnenkort is cannabisolie op voorschrift verkrijgbaar in Belgische 
apotheken. Dat zegt het farmaceutisch bedrijf Fagron, waarvan Marc Coucke 
bestuurder is, en wordt bevestigd door de apothekersbond.

De familie van Sofie Voncken 
uit Maasmechelen, een meisje 
van 10 met een zware vorm 
van epilepsie, reageert 
enorm opgelucht. 
Al jaren vechten de ouders voor 
de legalisering van CBD-olie, tot 
in de rechtbank. “De olie heeft 

Sofies leven gered”, zegt papa 
Jean-Pierre. “In tweeënhalf jaar 
had ze nog maar één aanval. 
Voordien waren dat er ontelbaar 
veel. Vroeger was mijn dochter 
haast comateus. Nu praat en 
speelt ze honderduit.” 
Tot nu toe haalt Jean-Pierre de 

olie bij bevriende kwekers. “Maar 
zodra we uit het illegale circuit 
kunnen stappen, doen we dat. Nu 
zijn we altijd bang dat er controle 
komt. Bovendien betalen we ons 
blauw aan labotests om zeker te 
zijn dat de olie voor Sofie de juiste 
concentratie heeft.”  (jom)

“Cannabisolie heeft het 
leven van Sofie gered”

XFamilie uit Maasmechelen opgelucht

Sofie (tweede van rechts) is enorm 
geholpen met cannabisolie. 
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zondheid Maggie De BLock 
(Open Vld) aan op de legalise-
ring van cannabisolie. Bij twee 
zeer ernstige maar zeldzame 
epilepsievormen bij kinderen,
kan CBD het aantal aanvallen
verminderen met 40 tot 50 pro-
cent. “De klassieke behandelin-
gen werken niet goed bij deze
vormen”, zegt neuroloog Paul
Boon, voorzitter van de Epilep-
sie Liga. “Daarom zijn ouders 
vaak wanhopig op zoek naar al-
ternatieven.” 
Tegelijk waarschuwt hij voor te
veel enthousiasme. CBD wordt
soms gepromoot als wonder-
middel, volgens Fagron kan het
zelfs helpen tegen alzheimer en 
parkinson. “Dat is compleet uit
de lucht gegrepen”, zegt Boon. 
“Al bij al is het wetenschappe-
lijk bewijs erg beperkt.”
“Dit zal nooit een middel zijn 
dat voor de minste kwaal mak-
kelijk verkrijgbaar is via de
huisarts”, klinkt het bij apothe-
kersbond APB. “Toch is de le-
galisering een stap vooruit.”
Veel apothekers waren onge-
rust over de opkomst van de
CBD-shops. “Goed dat er nu
een officieel, gecontroleerd pro-
duct is, met begeleiding van arts
en apotheker, die weten wat het
middel kan én niet kan.”

Jonas MAYEUR


