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actueel

Eind 2020 w ijdde het Tijdschrift voor 
Psychiatrie, een vakblad voor psychiaters, 
een themanummer aan psychedelica. Dat is 
tekenend. Niet alleen op illustere fora lees je 
tegenwoordig getuigenissen van gebruikers 
die na één “trip” van hun slepende depres-

sie of verslaving zijn verlost, steeds meer wetenschappelijk 
onderzoek bevestigt de heilzame werking van psychedelica. 
Toch zijn psychedelica in ons land nog steeds verboden.  

War on drugs
Het gebruik van psychedelica is eeuwenoud. De mens heeft 
altijd (psychoactieve) planten gebruikt om zichzelf te gene-
zen. Maar ook het wetenschappelijk onderzoek naar het 
therapeutische potentieel van psychedelica gaat al enkele 
decennia terug. Het werd getriggerd door de ontdekking van 
LSD in 1938 door Albert Hofmann, in die tijd onderzoeks-
leider bij farmabedrijf Sandoz. In de daarop volgende jaren 
werd LSD met succes gebruikt voor therapeutische doelein-

den, zoals de behandeling van alcoholverslaafden. Zo zou 
een hoge dosis LSD lijken op een delirium tremens, wat voor 
veel verslaafden een trigger is tot gedragsverandering. 
Het wetenschappelijk onderzoek naar LSD (en andere psy-
chedelica) kwam in een slecht daglicht te staan toen “trip-
pen” in de jaren zestig onderdeel werd van de levensstijl 
van de tegencultuur. President Nixon maakte in zijn war 
on drugs geen onderscheid tussen de “heilzame” psyche-
delica en verslavende harddrugs als heroïne en cocaïne, en 
verbande ze allemaal naar de lijst van verboden middelen. 
Ook het wetenschappelijk onderzoek — hoe veelbelovend 
ook — moest in de nasleep van dat verbod worden gestaakt. 
Hetzelfde lot viel MDMA, de zuivere vorm van ecstasy, te 
beurt. In de jaren zeventig werd MDMA nog beschouwd 
als “peniciline voor de ziel”, even later waren de financiële 
onderzoeksmiddelen opgedroogd. ‘Het was alsof je Galileo 
zou verbieden om door de telescoop te kijken’, aldus Rick 
Doblin, directeur van de Multidisciplinary Association for 
Psychedelic Studies in de Vlaamse documentaire  De psyche-
delische renaissance. 
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ES Bij psychedelica denk je misschien aan hippies of nachtenlang  
dansen. Nieuw onderzoek toont aan dat deze geestverruimende 

middelen helpen bij ernstige psychische problemen, zoals een 
depressie of posttraumatische stressstoornis. 

Tekst Katrien Elen
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Trippen als therapie
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Een Irak-veteraan 
kon dankzij een 

MDMA-behande-
ling eindelijk over 

zijn trauma’s praten. 
Het middel maakte 
hem communica-

tiever en vergrootte 
zijn empathie,  

waardoor hij zich 
veiliger voelde. 

geen stemmen te winnen.’ Toch is er 
hoop, aldus Tytgat. Jongere politici zijn 
wel mee met het verhaal, zegt hij. ‘Ik 
denk dat de geschiedenis ons binnen-
kort gelijk zal geven, zeker als andere 
landen een medicinaal gebruik zullen 
regulariseren. In de Amerikaanse 
Staat Oregon is dat bijvoorbeeld sinds 
1 februari het geval.’

Verbluffende effecten
Als je de veelbelovende resultaten over 
psychedelica leest, is het best verwon-
derlijk dat België niet mee op de kar 
springt. Zo opent de documentaire 
De psychedelische renaissance met een 
aangrijpende getuigenis van Jonathan 
Lubecky, een Irak-veteraan met een 
zware posttraumatische stressstoor-
nis. Net zoals bij veel oorlogsveteranen 
was zijn trauma zo groot dat hij de her-
innering eraan jarenlang onderdrukte, 
laat staan dat hij er in een therapiesessie 
kon over spreken. Dankzij een behande-
ling met MDMA viel die remming weg. 
MDMA maakt je namelijk communi-
catiever en vergroot je gevoelens van 
empathie, waardoor de cliënt zich veili-

sessie met psilocybine tijdens een truf-
feltherapie in Nederland (een retraite 
met magic truffels, legaal bij onze noor-
derburen, red.) voor zes maanden gehol-
pen zijn.’ 
Of psychedelica niet verslavend zijn? 
Van fysieke afhankelijkheid is alvast 
geen sprake. Alcohol en tabak scoren 
veel hoger qua verslavingsgevaar dan 
LSD. Over de psychische af hanke-
lijkheid is er een wetenschappelijke 
consensus dat dit zeer zeldzaam is. 
De praktijk leert dat gebruikers niet 
massaal naar een herhaling snakken. 
Daarvoor zijn de sessies te intens. Het 
is geen extatische walk in the park. 
‘Bovendien kunnen gebruikers na één 
sessie vaak een hele tijd verder’, zegt De 
Wolf nog. 

In de fMRI-scanner
Hoe komt het dat één sessie met psyloci-
bine een hardnekkige depressie verlicht 
en effectief blijkt bij een alcoholversla-
ving? Professor Robin Carhart-Harris 
van het Imperial College in Londen 
bestudeert in zijn labo wat er precies 
gebeurt in onze hersenen als we psilo-
cybine gebruiken. Nadat hij patiënten 
heeft geïnjecteerd met een shot psilo-
cybine, legt hij ze in de fMRI-scanner. 
En wat blijkt? Onder invloed van psilo-
cybine vermindert de werking van ons 
default-mode netwerk, het stukje van 
onze hersenen dat geactiveerd wordt in 
rusttoestand en dat onder meer verant-
woordelijk is voor ons zelfbewustzijn. 
Die verminderde activiteit gaat gepaard 

ger voelt om met de therapeut te praten. 
Lubecky is niet alleen met zijn erva-
ring. De resultaten van onderzoek naar 
het gebruik van MDMA bij patiënten 
met posttraumatische stressstoornis-
sen blijken zo indrukwekkend dat de 
MDMA-therapie in de VS momenteel 
in de allerlaatste fase voor een medische 
goedkeuring zit. 
Een ander psychedelicum, psilocybine, 
de werkzame stof in hallucinogene pad-
denstoelen oftewel paddo’s, blijkt dan 
weer bijzonder doeltreffend bij termi-
nale patiënten met existentiële angsten 
en mensen met een hardnekkige depres-
sie. Zo zou 80% al na één sessie geholpen 
zijn voor ten minste zes maanden. Ook 
bij de behandeling van tabaks- en alco-
holverslaafden levert psilocybine betere 
resultaten op dan andere vormen van 
therapie. Zo bleek na een Britse studie 
meer dan de helft van de rokers na een 
jaar nog steeds gestopt, vergeleken met 
30% bij andere behandelingen. 
Ook buiten het wetenschappelijke cir-
cuit vallen er succesverhalen te sprok-
kelen. Zo had psycho-sociaal begeleider 
Joachim De Wolf zelf een ervaring met 
psychedelica toen hij als student naar 
Peru trok voor een ayahuasca-behan-
deling op basis van een hallucinogeen 
plantenbrouwsel. Waarna hij Thank 
You Plant Medicine België oprichtte, 
een organisatie die psychedelica uit de 
taboesfeer probeert te halen. ‘Ik zag 
het als een vorm van bezinning, maar 
achteraf was het een van de meest vor-
mende ervaringen uit mijn leven’, ver-
telt hij. ‘Het leverde me belangrijke 
inzichten op over wat ik met mijn toe-
komst aan moest.’ Voor zijn organisatie 
verzamelt hij meer getuigenissen van 
gebruikers. De Wolf: ‘Wat ik hoor en lees 
is vaak verbluffend. Mensen die al heel 
lang antidepressiva slikken en na één 

3 SOORTEN
Psychedelica zijn hallucinogene 
of geestverruimende middelen 
die tijdelijk onze waarneming 
en ons bewustzijn veranderen, 
vaak met blijvende gevolgen. 
Er bestaan zowel natuurlijke als 
synthetische psychedelica. Ze 
worden onderverdeeld in deze 
drie groepen:

• Dissociatieve middelen, zoals 
ketamine, die je het gevoel 
geven dat je geest je lichaam 
verlaat, zoals bij een bijna- 
doodervaring. De werking  
hiervan is bewezen, waardoor 
ketamine in sommige landen 
wordt gebruikt bij depressies. 
• Empathogene middelen zoals 
MDMA (ook wel gekend als 
ecstasy). Deze middelen maken 
de gebruiker empathischer en 
minder angstig om te praten. 
Daardoor vergemakkelijken ze 
het therapeutische gesprek. 
Momenteel is het onderzoek 
naar het gebruik van MDMA 
bij patiënten met posttrau-
matisch stressstoornis in zijn 
eindfase.
• Klassieke geestverruimende 
middelen zoals LSD en psi-
locybine-houdende stoffen 
(de zogenaamde magic 
mushrooms). Deze middelen 
zorgen ervoor dat de gebruiker 
zich één voelt met de wereld en 
stopt met piekeren. Ze blijken 
onder meer effectief bij de 
behandeling van angststoornis-
sen en verslavingen. 

Delicate kwestie
De psychedelica gingen dus voor een 
paar decennia noodgedwongen onder-
gronds. Maar, aangedreven door de 
ontoereikende werking van traditio-
nele antidepressiva bij bepaalde aan-
doeningen zoals posttraumatisch 
stresssyndroom, is de wetenschappe-
lijke aandacht voor psychedelica sinds 
de jaren negentig opnieuw groeiende. 
Tegenwoordig doen ook gerenom-
meerde universiteiten zoals Johns 
Hopkins in Baltimore en Imperial 
College in Londen weer mee. Michael 
Pollan, auteur van Verruim je geest, 
het standaardwerk uit 2018 over psy-
chedelica, omschrijft het zelfs als een 
renaissance. 
Toch blijft het succes precair: niet alle 
geesten zijn gerijpt en regeringen aar-
zelen om psychedelica te regulariseren. 
Eén uitschuiver of één fataal incident 
kan het hele onderzoek opnieuw stil-
leggen. ‘Het ziet er allemaal veelbe-
lovend uit, maar don’t screw this up’, 
waarschuwde Thomas Insel, voor-
malig hoofd van het Amerikaanse 
Instituut voor Geestelijke Gezondheid 
dan ook botweg op de The Future of 
Psychedelic Psychiatry in 2016.
In België blijven psychedelica voorals-
nog verboden. Bovendien loopt er ook 
geen enkel onderzoek naar psyche-
delica. Volgens professor Jan Tytgat, 
hoofd toxicologie aan de KU Leuven en 
voorstander van een veilige integratie 
van psychedelica in de gezondheids-
zorg, houdt de Belgische politiek de 
rem stevig ingedrukt. ‘De grote poli-
tieke partijen willen er niet van weten 
en willen het debat zelfs niet aangaan. 
Ik merk hetzelfde in mijn strijd voor 
een medicinaal gebruik van cannabis. 
Ook dat blijkt een heel delicate kwestie 
waarmee de klassieke partijen vrezen 

 Psychedelica zorgen voor een hogere  
connectiviteit tussen je hersendelen.  

Dat verklaart wellicht waarom gebruikers 
plots tot nieuwe inzichten komen.
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met verhoogde connectiviteit en nieuwe 
communicatielijnen tussen andere her-
sendelen. Het verklaart wellicht waarom 
gebruikers van psychedelica vaak getui-
gen over de eenheid die ze ervaren met de 
wereld en dat ze plots tot nieuwe inzich-
ten komen. 
Uit die hersensca ns concludeer t 
Carhart-Harris dat psychedelica nuttig 
kunnen zijn voor mensen met rigide 
denkpatronen zoals bij een verslaving, 
een depressie of een eetstoornis. Als die 
kunnen doorbroken worden door een 
tijdelijk verhoogde connectiviteit, kan 
dit leiden tot genezing. Voor mensen 
die van nature al hypergeconnecteerde 
hersenen hebben, zoals mensen met een 
bipolaire stoornis, kunnen psychedelica 
volgens hem dan weer juist gevaarlijk 
zijn en een psychose uitlokken. 
Psychedelica zijn dus niet voor iedereen. 
Zo beleefde de gerenommeerde neuro-
loog Steven Laureys een “bad trip” in 
het labo van neuropsychofarmacoloog 
David Nutt in Londen. Hij ging zoals ver-
wacht op in de wereld om zich heen, maar 
voelde zich ook één worden met de klini-
sche machines rond hem, wat volgens 
hem verschrikkelijk voelde. ‘Ik vond het 
belangrijk om als onderzoeker psychede-
lica zelf te ervaren. Maar ik ben ook een 
controlefreak en ik kon me niet helemaal 
overgeven aan de ervaring, nochtans een 
randvoorwaarde voor een succesvolle 
trip’, vertelt hij. Behalve controledrang 
zijn ook een slechte voorbereiding, onvol-
doende zelfinzicht, ondeskundige bege-
leiding en een onveilige omgeving volgens 
experts oorzaken van een “bad trip”. Wat 
die omgeving betreft: trippen doe je best 
onder begeleiding in een ziekenhuis of 
therapeutische praktijk, en niet aan 
een kampvuur of op je studentenkot. Je 
zou de eerste niet zijn die van een grote 
hoogte springt of valt tijdens zijn trip. 

Risico op flashbacks
De psychedelica die je slikt, moeten 
ook veilig zijn. Het kan niet de bedoe-
ling zijn dat therapeuten cactussen uit 
Latijns-Amerika invoeren of zich tot 
een drugslab richten voor hun voorraad 
psychedelica. ‘De ontwikkeling van 
psychedelica zal via farmabedrijven 
moeten gaan’, zegt Tytgat. ‘Als zij een 
graantje kunnen meepikken, zullen ze 
wel meedoen. De grens tussen drugs 
en medicatie is trouwens wel vaker 
flinterdun. Denk maar aan cocaïne 
en morfine, harddrugs die eerst in de 
geneeskunde ingezet werden als res-
pectievelijk verdovend middel en bij 
pijnbestrijding.’ Toch zijn een aantal 
Big Farma-bedrijven, wiens verdienmo-
del afhangt van chronisch pilgebruik, 
nog in dubio. Een eenmalige MDMA-
behandeling zorgt namelijk niet voor 
terugkerende inkomsten. Dat verklaart 
mogelijk waarom de industrie er minder 
in geïnteresseerd is. 
Al is aan alle voorwaarden voldaan, 
toch kun je het risico dat het misloopt 
nooit honderd procent uitsluiten, 
vindt Tytgat. ‘Dat weten we uit recre-
atief gebruik van deze middelen. Het 
grootste nadeel is dat de werking van 

psychedelica zo onvoorspelbaar is. In 
tegenstelling tot bij heroïne bijvoor-
beeld, daar is er een directe correla-
tie tussen de hoeveelheid heroïne in 
je bloed en het effect. Bij psychedelica 
is het resultaat heel sterk individueel 
bepaald: genetische en omgevingsfac-
toren spelen een rol, net als je stressni-
veau. En niet alleen de positieve maar 
ook de negatieve effecten kunnen blij-
vend zijn. Zo kan het gebeuren dat je 
hersenen een serie traumatische flash-
backs gaan afspelen tijdens een psyche-
delische trip en dat die flashbacks zich 
herhalen in stresssituaties, ook zonder 
dat de drug aanwezig is in je lichaam. 
Voor je eraan begint, is het belangrijk 
om te weten dat die kans bestaat.’
Hoewel psychedelica dus (nog) niet 
zonder risico zijn én onderzoeken nog 
volop aan de gang zijn, is één ding dui-
delijk: psychedelica beleven een nieuw 
doorbraakmoment. De komende jaren 
brengen ze mogelijk een nieuwe dimen-
sie in de therapeutische wereld van 
“pillen en praten”. Mits een weten-
schappelijke validatie kunnen ze een 
verrijking zijn voor de geestelijke 
gezondheidszorg. Om in de gaten te 
houden.  •
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