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Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Gesondheet weiderzeleeden.

Duerch d’Gesetz vum 20. Juli 2018 iwwert de Verkaf vu medikamentéise Substanzen ass 
den Asaz vum medezinesche Cannabis no joerzéngtelaangen Diskussiounen endlech 
eng Realitéit ginn. Fir Mënsche mat chronescher Péng stellt d’Anhuele vu 
cannabishaltëge Produkter eng raisonnabel Alternative zu anere Medikamenter duer.
Nom Gesetz dâerf de Cannabis nëmme vun Doktere verschriwwe ginn, déi eng 
Formatioun am Ëmgang mam Cannabis gemaach hunn an de Krees vu méigleche 
Patienten ass bis elo op Persoune mat méi grave Krankheete limitéiert. De 
Koalitiounsaccord mentionnéiert, dass zwee Joer no dem Aféiere vum medezinesche 
Cannabis eng Evaluatioun soit realiséiert ginn, wat nâchst Joer de Fall wâr.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen;

1. Bewâert de Gesondheetsministère d'Atéierung vum medezinesche Cannabis am 
lëtzebuergesche Gesondheetssystem bis ewell als Erfolieg? Wéi eng positiv 
Léieren zitt de Gesondheetsministère aktuell aus der Legaliséierung vum 
medezinesche Cannabis?

2. Wâert d'Regierung de Krees vu Krankheeten, déi mat medezineschem Cannabis 
kënnen traitéiert ginn, an de nàchste Joren erweideren?

3. Ass de Gesondheetsministère der Meenung, dass d'Behandlung mat medezinesche 
Cannabis ausgebaut an egalitâr, bzw.prioritàr, zu de klassesche Schmerzmëttele 
soll agesat ginn?

4. A senger Àntwert op meng parlamentaresch Fro n°447 schreift de Minister, dass 3 
Produite vun enger kanadescher Societéit zu Lëtzebuerg erhàltiech sinn. Wéi eng 
Firma ass dat an ëm wéi eng 3 Produiten handelt et sech? Wâerten an noer Zukunft 
méi Produkter zu Lëtzebuerg ugebuede ginn?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L- 2338 Luxembourg

Luxembourg, le 19 décembre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1499 du 20 novembre 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen 
Réf. : 829x5b4ae

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 1499 du 20 
novembre 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen concernant le "Cannabis médical".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre de la Santé,

Anne CALTEUX
Premier Conseiller de Gouvernement
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n‘ 1499 du 20 novembre 2019 de 
Monsieur le Député Marc Goergen concernant le "Cannabis médical".

Bewaert de Gesondheetsministère d'Aféierung vum medezinesche Cannabis am lëtzebueraesche 
Gesondheetssvstem bis ewell o/s Erfollea? Wéi ena positiv Léieren zitt de Gesondheetsministère aktuell aus der 
Leaaliséieruna vum medezinesche Cannabis?

Déi éischt Verschreiwungen vu medezinesche Cannabis sinn ab Februar 2019 erfollegt. En éischte Bilan soll ugangs 
2021 gezunn ginn.

En elektroneschen Enregistrement vun der Ausgab vum medezinesche Cannabis erlaabt et awer zur Zait d' 
Rezepter ze kontrolléieren an ze verfollegen. Aktuell féieren 80% vun de Patienten, déi d' Behandlung mat 
medizineschem Cannabis ugefangen hunn, se weider.

Zousàtziech schafft d'Divisioun vun der Pharmacie an den Medikamenter vun der Gesondheetsdirektioun enk 
mat Acteuren vum Terrain zesummen fir d'Patienteversuergung ze sécheren an z'optimiséieren.

Waert d'Reaieruna de /Créés vu Krankheeten, déi mat medezineschem Cannabis kënnen traitéiert ainn, an de 
nachste Joren erweideren?

Eng Erweiderung vun den Indikatiounen misst op Basis vun wëssenschaftiech erwisenen Argumenter geschéien. 
Leider ass fir vill méiglech Indikatiounen dès Basis nach net existent, oder d' Informatioune sinn deelweis 
vwidderspréchlech. Et sinn international awer nach vill Studien am gaangen, sou dass een domat rechnen kann, 
dass do relativ schnell nei Erkenntnisser kommen waerten. An deem Fall géif d'gesetziech Basis fir d'Indikatioune 
fir de medizineschen Cannabis natierlech adaptéiert ginn.

Ass de Gesondheetsministère der Meenuna, dass d'Behandluna mat medezinesche Cannabis ausaebaut an elitar, 
bzw. orioritar, zu de klassesche Schmerzmëttele soll agesat ginn?

Behandlung mat medizineschem Cannabis erganzt, parallel oder nom Versoen vu „konventionellen" Therapien, 
aner Schmerzmëttel an der Behandlung vu fortgeschrattenen oder terminalen Krankheeten déi chroneschen Péng 
verursaachen. Et ass awer oft net méiglech d'Reaktiounen vu Patienten op d'Behandlung mat medizineschem 
Cannabis virauszesoen, well d'Aktioun vum Cannabis patientenofhàngeg and ganz variabel ass. Dofir muss ail 
Patient individuell agestallt ginn op eng eventuell Cannabistherapie. Et ass awer kaum ze erwaarden, dass de 
Cannabis elo aner Medikamenter komplett ersetzt.
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

A senaerÀntwert oo mena oarlamentaresch Fro n°447schreift de Minister, dass 3 Produite vun enaer kanadescher 
Societéitzu Lëtzebuerg erhaltlech sinn. Wéi ena Firma ass dat an ëm wéi eng 3 Produiten handelî etsech? Waerten 
an noer Zukunft méi Produkter zu Lëtzebuera uaebuede ainn?

D'Produkter kommen vu Spectrum Pharmaceuticals, eng Divisioun fir medizinesche Cannabis vun der kanadescher 
Firma Canopy Growth. Et handelt sech dobai ëm gedréchent Cannabis Bléien mat verschiddenen 
Konzentratiounen vun THC an CBD. Dës Firma gouf gewielt op Basis vu virgeschri\«wenen Critèren 
(pharmazeutesch Qualitéit, Prais, Liwwerungsfristen, Lagerungsquantitéit, Pharmacovigilance System, etc.) via 
eng Europaesch Ausschreiwung.

D' Méiglechkeet aner Produkter, wéi gedréchent Cannabis Bléien, zur Verfügung ze stellen gëtt am Kader vun der 
Evaluatioun vum Gesetz weider gepréift. D' Décisioun, weider Produkter unzebidden, hankt deelweis vun der 
Disponibilitéit vun den Produkter mat pharmazeutscher Qualitéit of an awer och vun reglementareschen 
Contrainten am Zesummenhang mam Medikament an vum narkoteschen Status vun dëse Produkter.
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