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Psychiatrie Onderzoek naar therapeutische toepassing hallucinogenen

Aan de lsd voor de wetenschap
Britse onderzoekers
testen de
therapeutische
eigenschappen van
hallucinogene
middelen. Een
daarvan is lsd.

Voor schizofrenen
De Zwitserse scheikundige Albert
Hoffman is uitvinder van lsd. Hij experimenteerde eind jaren dertig met de
synthetische bereiding van in de natuur voorkomende hallucinogenen en
ontdekte zo lysergeenzuurdi-ethylamide, kortweg lsd.
Het middel kwam in 1952 officieel als
geneesmiddel op de markt en zoals
met elke nieuwe stof werden er allerlei experimenten mee gedaan. Het
middel is sinds de introductie sterk
verbonden geweest met hersenonderzoek, bijvoorbeeld om meer te begrijpen over schizofrenie. Psychiaters
dachten dat lsd een toestand oproept
die lijkt op deze geestesziekte.
In de jaren zestig ontdekte de jonge
middenklasse het middel en vanaf dat
moment ging het mis. Hun gulzige gebruik leidde bij enkelingen tot ongelukken; ze dachten bijvoorbeeld te
kunnen vliegen en sprongen dan het
raam uit hun dood tegemoet. Toen
greep de overheid in en kwam lsd op
de lijst van geregistreerde middelen
terecht. Het wetenschappelijk onderzoek naar lsd is echter nooit gestaakt.

SARAH PRINS
AMSTERDAM – Lsd-therapie is niets
nieuws. Kort na de Tweede Wereldoorlog experimenteerden psychotherapeuten ook al met het middel, bij de
behandeling van mensen met een
oorlogstrauma. Een van die therapeuten was de Nederlandse psychiater Jan Bastiaans. Toen hij het middel
voor het eerst gebruikte, was het nog
niet een verboden drug, maar tegen
de tijd dat hij met pensioen ging,
stond lsd op de lijst van gereguleerde
middelen en was er een sterk verzet
tegen het gebruik van het psychedelicum. In Groot-Brittannië wordt de
draad nu weer opgepakt, zij het onder veel stringentere wetenschappelijke omstandigheden.
Onder invloed van lsd en gelijksoortige hallucinogene stoffen veranderen waarneming, emoties en bewustzijn. Gedachten worden fantasierijker en nieuwe inzichten komen op,
terwijl een activiteit als klokkijken
opeens niet meer lukt. “Dat komt
doordat lsd het filter in ons brein verruimt,” vertelt Ruud Kortekaas, als
neurowetenschapper verbonden aan
het Universitair Medisch Centrum
Groningen. “Informatie stroomt in
lussen langs verschillende hersenstations, waarbij het eindpunt feedback geeft op het beginpunt. Als je informatie rondstuurt in een lus, heb je
ook een rem nodig; anders gaat het
rondzingen en elkaar overschreeuwen – precies wat tijdens een lsd-trip
gebeurt.”
In Londen laten hersenonderzoekers proefpersonen onder invloed
van lsd en andere hallucinogenen in
een scanner liggen om te zien wat
precies in hun hersenen gebeurt. “We
doen twee onderzoeken: bij gezonde
vrijwilligers en bij mensen met depressie,” zegt de Nederlandse promovendus en neurowetenschapper
Mendel Kaelen. “Bij het onderzoek
onder de vrijwilligers kijken we naar
het acute effect van lsd op de spontane hersenactiviteit, dat wil zeggen
wanneer je niet gericht met een taak
of activiteit bezig bent.”
In rust volgt ons brein vaste verbindingspatronen tussen hersengebie-

Met een scan wordt bekeken wat het effect van lsd op de hersenen van de proefpersonen is.
den. We relateren deze patronen aan
psychologische processen zoals
identiteit en zelfbeeld. “Dat hallucinogene middelen die bewustzijnsprocessen flink veranderen, is bekend. Met beeldvormende technieken toonden we aan dat je dit ook
kunt terugzien in de zelforganisatie

‘Het middel
verruimt het filter
in ons brein’
van ons brein in rusttoestand.”
De verbinding tussen hoger gelegen
hersengebieden, betrokken bij aandacht en zelfaansturing, wordt zwakker, terwijl lagere hersengebieden
juist meer gaan communiceren. “Alsof de macht van de koning afneemt

en de samenleving anarchistischer
wordt,” aldus Kaelen.
Dat geldt onder andere voor de hippocampus, een geheugenstructuur
die zich zonder toeziend oog van de
hogere hersendelen vrijer gaat gedragen. “Verder zien we een interessante
wisselwerking tussen muziek en de
effecten van lsd. Bij proefpersonen
die tijdens de trip naar muziek luisterden, stroomde meer informatie
van de hippocampus naar de visuele
schors, wat samenhing met spontane
herinneringen die ze hadden.”
In het depressieonderzoek gebruikt
Kaelen geen lsd maar psilocybine,
een stofje dat ook in paddo’s voorkomt. “Het heeft praktisch dezelfde
werking als lsd, maar het effect is korter, zo’n vijf tot zeven uur, wat zich
beter leent voor een therapeutische
sessie. Tot nu zijn de resultaten bemoedigend. Bij depressieve mensen
zie je een sterke verbinding tussen
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hersendelen die een rol spelen bij het
ervaren van negatieve emoties. Op
hersenscans zagen we dat die connecties na de behandeling afgezwakt
zijn. Of dit op de lange termijn blijft,
moeten we nog onderzoeken. Maar
we weten al wel dat het merendeel
van de patiënten na drie maanden
nog steeds is opgeklaard.”
Ook op de gezonde vrijwilligers
hebben de psychedelica een naijlend effect. Uit persoonlijkheidsonderzoek twee weken na het experiment blijkt dat zij opener en optimistischer in het leven zijn gaan staan.
Van historicus Stephen Snelders
verscheen in 1999 een proefschrift
over lsd-therapie in Nederland na de
Tweede Wereldoorlog. “Lsd is niet zomaar een kwestie van slikken,” zegt
hij. “Subjectieve factoren zijn ontzettend zwaarwegend in de uitkomsten
van de therapie. Als de patiënt niet
gelooft dat lsd iets goeds gaat doen, is

de kans dat het effect heeft al aanzienlijk kleiner. En wanneer je karakterstructuur erg terughoudend is en
de perceptie van de werkelijkheid
gaat veranderen, zul je je daartegen
verzetten.”
Tijdens dit soort situaties heb je een
therapeut nodig die bekend is met het
middel en je door zo’n angstig moment, een bad trip, heen kan loodsen, zodat je er uiteindelijk sterker
uitkomt.
In tegenstelling tot de naoorlogse
therapieën worden de patiënten in
Kaelens onderzoek juist niet aangemoedigd te praten. Ze liggen op een
bed met een oogmasker en geluidsinstallatie op en er staan voortdurend
therapeuten paraat die de patiënt
waar nodig kunnen steunen. “Elk
half uur checken ze hoe het met de
patiënt gaat,” vertelt Kaelen. “Tijdens de sessie is het belangrijk dat de
patiënt vooral ervaart, gesprekken
vinden voor- en achteraf plaats.”
Voor deelname van dit experiment
zijn bovendien strenge criteria opgesteld. Alleen mensen met ernstige en
onbehandelbare depressies mogen
participeren en een familiegeschiedenis van psychosen, manisch depressiviteit of ernstige angststoornissen moet zijn uitgesloten. “En als er
geen klik is tussen patiënt en therapeut gaat het experiment ook niet
door.”

Het talent Maria Fleischmann

‘Ik wil graag nog meer onderzoek doen’
Ferry Koster, bijzonder hoogleraar
innovatieve samenwerking Tias
School for Business and Society,
vindt socioloog Maria Fleischmann (30), postdoc aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een
groot talent.
JIM JANSEN

‘I

k was altijd al best geïnteresseerd in wetenschap, maar
was vooral geïntrigeerd door
landen, talen en cultuur,”
zegt Maria Fleischmann. “Mijn bachelor haalde ik aan de Universiteit
van Mannheim en hoewel ik best een
serieuze student was, heb ik vooral
herinneringen aan zomerse taferelen
aan de Rijn barbecueënd met vrienden. Ik hou van reizen en wilde graag
in het buitenland studeren. Engeland was te duur en omdat mijn universiteit een uitwisselingsprogram-

ma had met de Universiteit Utrecht,
was de keuze snel gemaakt. Mijn
masteropleiding daar was in het Engels, maar dankzij mijn huisgenoten
leerde ik snel Nederlands.”
“Aan de Erasmus Universiteit ben
ik gepromoveerd. Sociologie gaat
over mensen, culturen en maatschappelijke veranderingen. Dat
vind ik heel boeiend. Ik ben als
kwantitatieve sociologe opgeleid en
vind de combinatie van wat softere
wetenschap met hardcore statistiek
heel aantrekkelijk. Sinds deze week

geef ik weer statistiekcolleges. Hierin
probeer ik mijn studenten te overtuigen dat statistiek boeiend, leuk en
nuttig is.”
“Tijdens mijn promotie heb ik onderzoek gedaan naar 55-plussers in
het arbeidsproces. Ik heb bekeken
welke individuele en organisatiefactoren, zoals motivatie of arbeidsomstandigheden, van invloed zijn op
hun arbeidsparticipatie. Omstandigheden die bijdragen aan de motivatie
van ouderen zijn bijvoorbeeld werken met leuke collega’s en goede

werktijden. Daarnaast is het van belang dat we deze ‘ouderen’ niet te
veel stereotyperen.”
“Op dit moment ben ik postdoc en
doe ik onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ik kijk
zowel naar de rol van de overheid als
naar die van grote bedrijven. Hebben
overheids- en bedrijfsmaatregelen
echt effect op de inzetbaarheid van
werknemers? Op dit moment combineer ik onderzoek en onderwijs maar
de komende jaren wil ik graag nog
meer onderzoek doen.”

