Persbericht

De CBX-Stichting schrijft een wedstrijd uit voor studenten:
10.000 euro aan prijzen voor het beste eindexamenwerk
over de
Cannabisplant

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is cannabis meer dan alleen maar een plant om te
roken. Hoewel sommige variëteiten verboden zijn vanwege hun hoge gehalte aan
tetrahydrocannabinol (THC), een cannabinoïde met psychotrope effecten, bevat de
cannabisplant ook honderden werkzame stoffen, waarvan sommige wetenschappelijk bewezen
deugden hebben en andere nog worden bestudeerd.
Om het onderzoek op dit gebied te bevorderen heeft het Belgische bedrijf CBX Medical, dat
producten op basis van cannabinoïden ontwikkelt en in de apotheek verkoopt, de CBX
Foundation opgericht en een internationale wedstrijd uitgeschreven om studenten te belonen
die een scriptie over de cannabisplant voltooien: de Reseach Awards for Cannabis in Europe
(RACE).
"Het onderzoek naar de eigenschappen van cannabinoïden neemt wereldwijd toe en het is van
groot belang om in deze richting door te gaan en vooringenomen ideeën over cannabinoïden te
demystificeren" verklaart Lionel Quataert, medeoprichter van CBX. Hoewel ze hun naam aan de
plant ontlenen, zijn cannabinoïden niet uniek voor de cannabisplant. Deze chemische
moleculen worden ook aangetroffen in andere planten, alsook bij zoogdieren en mensen. Het
menselijk lichaam produceert ze ook op natuurlijke wijze: deze worden endocannabinoïden
genoemd.
"Wij zijn ervan overtuigd dat de cannabisplant ons leven op vele manieren kan verbeteren en
dat wij onze collectieve kennis van deze plant moeten verfijnen om de vaak onderschatte
wetenschappelijke deugden ervan ten volle te kunnen benutten. Wij bevinden ons nog in de
beginfase van het onderzoek en daarom hebben wij besloten deze RACE-wedstrijd uit te
schrijven" voegt Flora Mer, bio-ingenieur en mede-oprichter van CBX, hieraan toe.

Kandidaten voor de RACE-wedstrijd moeten aantonen hoe hun werk huidige en toekomstige
maatschappelijke problemen zal helpen aanpakken en innovatieve alternatieven zal voorstellen
voor actie en/of reflectie over de cannabisplant en de plaats of functie ervan in onze
samenleving*.
De wedstrijd staat open voor Europese postdoctorale studenten die een afstudeerproject over
de cannabisplant uitvoeren. Er wordt 10.000 euro toegekend aan de beste projecten: 2.500
euro voor elke winnaar in de vier vastgestelde categorieën (Geneeskunde, Farmacie, Bio/Agro
en Andere), geselecteerd door een jury van onafhankelijke actoren uit de sector. De uiterste
datum voor de indiening van aanvragen is 31 december 2021 via het platform
http://www.cannabis-race.eu.
*De CBX-Stichting is strikt tegen het gebruik van de cannabisplant als drug. Onderzoek met betrekking tot
psychotrope effecten, THC en het gebruik als drug komt derhalve niet in aanmerking voor de wedstrijd.

Over CBX Medical
CBX Medical is een nieuw Belgisch farmaceutisch bedrijf dat zich volledig toelegt op de ontwikkeling en
commercialisering van betrouwbare farmaceutische producten op basis van cannabinoïden, moleculen
die worden geëxtraheerd uit de cannabisplant, en meer bepaald uit hennep.
Over CBX Stichting
CBX Foundation heeft tot doel de studie en ontwikkeling van kennis en praktijken rond de cannabisplant
te bevorderen en te stimuleren. Doel is onder meer de kennis en de praktijken met betrekking tot de
hennepplant en de industriële en mogelijke gezondheidstoepassingen ervan te ontwikkelen. Het is ook
bedoeld om een ethisch verantwoord gebruik van de cannabisplant voor al zijn toepassingen te
waarborgen en elk risico van verslaving aan de plant en elke verwarring die zou kunnen bestaan over de
status van de plant als drug, te voorkomen.
Portretten van de stichters
- Flora Mer - Bio-ingenieur, afgestudeerd in 2010 aan de Université́ Libre de Bruxelles (ULB)
De afgelopen 10 jaar heeft zij zich als projectingenieur gespecialiseerd in de sectoren landbouw, milieu
en hernieuwbare energie voor particuliere en openbare instellingen. Innovatie heeft altijd centraal gestaan
in haar projecten. Vandaag wil ze een positieve impact hebben op de maatschappij.
- Jonathan Blondiau - Ingenieur beheer, afgestudeerd in 2010 aan de ULB
Sinds 10 jaar is hij een expert in management en industrieel projectbeheer, zoals de verkoop en
implementatie van productie-installaties. Dynamisch en optimistisch, is zijn levensproject om bij te dragen
tot een meer milieuvriendelijke economie.
- Lionel Quataert - Ingenieur beheer, afgestudeerd in 2010 aan de ULB
Tot 2017 was hij consultant strategie en operations, maar daarna gaf hij een meer ondernemende en
commerciële dimensie aan zijn carrière door een digitale start-up op te richten en vervolgens de rol van
international business developer voor Belgische biermerken op zich te nemen. Pragmatisch en
enthousiast, hij kijkt graag vooruit en verlegt graag de grenzen.
Voor meer informatie, klik hier.
RACE: onderzoeksprijzen voor cannabis in Europa
Website: http://www.cannabis-race.eu/
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