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Life Sciences bedrijf Orexa haalt € 485.000 op met financieringsronde 

 

HERPEN - Orexa B.V., het Noord-Brabantse life sciences bedrijf dat een medicijn ontwikkelt dat de 

voedselinname stimuleert, heeft een financieringsronde van € 485.000 voltooid. De investering, die 

voor het overgrote deel bestond uit vervolginvesteringen van bestaande investeerders, zal worden 

gebruikt om te kunnen starten met Orexa’s tweede klinische fase 2a studie, in patiënten met 

Anorexia Nervosa. Samen met eerdere financieringsrondes van € 800.000 en € 1,2 miljoen heeft 

Orexa in de afgelopen 12 maanden in totaal € 2,5 miljoen aan investeringen ontvangen. 

 

De uitvinding van Orexa is een toevallige ontdekking door Prof. Dr. Ard Peeters. Hij kwam erachter 

dat de voedselinname wordt beïnvloed bij lokale toediening van (bestaande) anesthetica in de maag. 

Hij verwachtte dat de voedselinname zou verminderen, maar tot zijn verrassing aten de proefdieren 

juist meer. Inmiddels is dit concept bevestigd in tientallen studies, is het werkingsmechanisme 

gepatenteerd en heeft Orexa een gepatenteerde tabletformulering ontwikkeld en geproduceerd. 

Met de opbrengsten van de huidige financieringsronde gaat Orexa onderzoeken of het concept ook 

in anorexia patiënten werkt. 

 

“We zijn verheugd dat we straks niet in één, maar in twee indicaties patiënten kunnen behandelen, 

om zo de werkzaamheid van ons kandidaat-medicijn breder te onderzoeken”, zegt Prof. Dr. Ard 

Peeters. Hij vervolgt: “Deze tweede fase 2a studie zal worden uitgevoerd bij anorexiapatiënten die in 

de herstelfase zitten. Het doel is om uit te zoeken of anorexiapatiënten in hun herstel worden 

ondersteund door de behandeling met ons medicijn.”  

 

“We zijn dankbaar voor de grote steun van onze bestaande investeerders, die voor meer dan 80% van 

deze financieringsronde hebben ingeschreven, alsmede voor de inschrijving van nieuwe investeerders 

die er bij zijn gekomen”, aldus CEO Sake Stevenhaagen. “In slechts 4 dagen tijd hadden wij ons 

doelbedrag al gehaald, waarmee we de start van onze tweede klinische fase 2a studie hebben 

verzekerd. Dit geeft Orexa een zeer goede uitgangspositie, omdat we nu in meerdere toepassingen 

kunnen onderzoeken of het werkingsmechanisme in patiënten werkt en bij welke patiëntengroepen 

de meeste gezondheidswinst valt te behalen. Met deze derde succesvolle financieringsronde hebben 

we een solide basis neergezet, waarop we verder kunnen bouwen.”  

 

Over Orexa:  

Orexa ontwikkelt een medicijn dat de voedselinname verhoogt. De markten waar een verhoogde 

voedselinname voor gezondheidwinst kan zorgen zijn groot. Orexa richt zich in eerste instantie op 

het herstel van patiënten die een operatie hebben ondergaan, anorexiapatiënten en ouderen met 

ondervoeding. 

Voor meer informatie, zie www.orexa.eu. 


