
ve patiënten. De eerste resultaten zijn
hoopgevend. Hetmerendeel van de
deelnemers ismaanden later nog opge-
klaard. Een deel is zelfs volledig van zijn
depressie af.
Wemaken een terugkeermee van

hallucinerendemiddelen in de kliniek.
Stoffen als psilocybine en lsd worden
niet voor het eerst onderzocht op hun
mogelijke therapeutischewerking. De
middelen die groot werden in het uit-
gaansleven, kregen hun eerste bekend-
heid alsmedicijn. In 1943 diende de
Zwitsere chemicusAlbert Hofmann,
terwijl hij bij farmaceut Sandozmedica-
tie ontwikkelde om bloedvaten te ver-
nauwen, zichzelf per ongeluk een klei-
ne hoeveelheid lyserginezuurdiethyla-
mide (lsd) toe. In zijn boek ‘LSD:mein
Sorgenkind’ omschrijft hij die eerste er-
varing als “… een opmerkelijke staat
van dronkenschap,met een enorme
verbeeldingskracht.Metmijn ogen
dicht zag ik fantastische beeldenmet
intense kleuren opme af komen.”

Lsd en psychotherapie
Hofmannwas overtuigd van dewaarde
van lsd voor de psychotherapie. Sandoz
bracht het op demarkt voormedische
enwetenschappelijke toepassingen. In
1955 opende in Engeland een kliniek
waar patiënten in een privékamer lsd
namen en na een paar uur weer naar
huis werden gebracht. In de daaropvol-
gende jarenwerd lsd voorgeschreven
aanmensenmet alcoholproblemenen
en aan terminale kankerpatiëntenmet
veel pijn. In Nederland experimenteer-
den psychiaters als Jan Bastiaansmet
hetmiddel bij de behandeling van oor-
logstrauma’s.
Maar lsd kreeg in de loop van de ja-

ren zestig een slechte naam, door het
uitbundige recreatieve gebruik en door
incidenten zoals van eenman die zijn

schoonmoeder vermoordde en beweer-
de dit onder invloed van lsd te hebben
gedaan (naar later bleekwas hij onder
invloed van slaappillen en alcohol).
Steedsmeer landen zetten het op de
lijst van verbodenmiddelen. Ermocht
nogwel onderzoek naar gedaanwor-
den,maar door demaatschappelijke
weerstandwerd dat steedsmoeilijker.
Het Imperial College in Londen

heeft –met crowdfunding – de draad
van het onderzoekweer opgepakt. Daar
laten hersenonderzoekers proefperso-
nen onder invloed van lsd en andere
hallucinogenen in een scanner liggen
om te zienwat er in hun hersenen ge-
beurt. Het is voor het eerst datmetmo-
derne technieken bekekenwordt wat
het effect is van hallucinogene stoffen
op het brein.
De onderzoeksgroep publiceerde de-

ze week de resultaten van een experi-
ment waarin twaalf patiëntenmet ern-
stige en onbehandelbare depressies op
tweemomenten een dosis psilocybine
toegediend kregen. Psilocybine heeft
praktisch dezelfde psychischewerking
als lsd, maar het effect is van kortere
duur (vier tot zeven uur, versus zes tot
twaalf uur voor lsd), waardoor het zich
beter leent voor een therapeutische
sessie, zegtMendel Kaelen, de Neder-
landse neurowetenschapper die betrok-
ken is bij het onderzoek. De eerste re-
sultaten noemt hij bemoedigend: “Pa-
tiënten ervaren een verbreding van hun
perspectief; ze kunnen anders naar
zichzelf kijken. Hetmerendeel van de
patiënten ondervindt na driemaanden
een significante vermindering van
symptomen, en vijf van de twaalf heb-
ben helemaal geen depressiemeer. De
resultaten suggereren een veel sterkere
en langduriger verbetering dan antide-
pressiva bewerkstelligen.”
Naast psilocybine kijkt de groep naar

E
r zijn eigenlijk geen
woorden om de erva-
ring te beschrijven,
maarmijn gebruikelij-
ke negatieve zelfbeeld
verdween compleet.
Hetmaakte plaats
voor een gevoel van
mooie chaos, een land-
schap van onvoorstel-

bare kleuren en schoonheid. Ik begon
in te zien dat al mijn zorgen over het

dagelijks leven niet relevant waren, dat
ze een gevolg zijn van een negatieve
spiraal. Ik leerde zonder te worden on-
derwezen,mijn intuïtie werd gevoed.
Levendige gevoelens en herinneringen
uitmijn verleden kwamen terug, die ik
vergeten leek te zijn.”
Het zijn dewoorden van een deel-

nemer aan onderzoek van het Imperial
College in Londen naar de effecten van
psilocybine, de werkzame stof uit pad-
do’s, op het brein van ernstig depressie-

HEILZAME DRUGS Lsd en andere hallucinerende stoffen waren ooit medicinale beloften,
maar kwamen door groeiend recreatief gebruik in kwaad daglicht. Ze keren nu terug in de
kliniek, als mogelijke therapie tegen depressie, verslaving, angst en pijn.
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