Big Pharma klaar om markt voor medicinale cannabis over te nemen
Donderdag, 21 april 2011 17:27

Net nu de Amerikaanse regering het gebruik van medicinale cannabis terugdringt staat
de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA klaar om Big Pharma de markt te laten
overnemen.

In 2007 kondigde GW Pharmaceuticals aan dat het ging samenwerken met Otsuka om
‘Sativex’, of vloeibare cannabis, op de markt te brengen.

De bedrijven hebben recentelijk Fase II van de tests afgerond en zijn momenteel in overleg met
de FDA over de invulling van Fase III. Fase III wordt over het algemeen gezien als de laatste
stap voordat de substantie op de markt gebracht wordt.

GW Pharmaceuticals kondigt op woensdag aan te zijn begonnen met Fase III. Er is een klinisch
testprogramma opgezet voor Sativex om pijn te verminderen bij mensen met een
vergevorderde staat van kanker.

Sativex is de merknaam voor een medicijn wat wordt verkregen uit cannabis sativa (hennep).
Het is een extract van de hele plant, het gaat dus niet om een synthetische verbinding. Zelfs
GW definieert het medicijn als cannabis.

Terwijl de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit zich gereedmaakt het medicijn goed te
keuren voor Big Pharma liggen apotheken die medicinale cannabis verstrekken, die daar een
vergunning voor hebben en daarmee duizenden burgers helpen, onder vuur door andere
federale agentschappen.

Lynette Shaw, eigenaresse en oprichtster van de Marin Alliantie voor Medicinale Marihuana
(MAMM) in Fairfax in de Amerikaanse staat Californië was verbouwereerd toen de
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Amerikaanse Belastingdienst IRS over 2008 en 2009 miljoenen dollars aan belasting terugeiste.

De IRS verwees voor de maatregel naar § 280E van de belastingwet die stelt dat bedrijven die
zich schuldig maken aan ‘handel in verboden middelen’ niet in aanmerking komen voor
belastingaftrek.

Shaw sleept nu de IRS voor de rechter om te voorkomen dat het bedrijf de markt voor
medicinale cannabis ruïneert. Afgelopen week dreigde het Amerikaanse ministerie van Justitie
ambtenaren te vervolgen die vergunningen verleenden aan apotheken die medicinale cannabis
willen verstrekken.

In februari dit jaar waarschuwde lobbygroep NORML dat de Drug Enforcement Agency (DEA)
van plan is cannabis alleen voor Big Pharma te legaliseren.
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Verwant artikel: The Hemp Revolution (video)
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