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1. VOORWOORD 

 

Amsterdam, 16 maart 2013 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica is in een stroomversnelling aan het raken. 

Vanuit universiteiten en onderzoeksgroepen van over de hele wereld worden de 

resultaten van studies met psychedelica gepubliceerd. Engeland, de Verenigde Staten, 

Canada, Zwitserland, Spanje, Brazilië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Israël; steeds meer landen 

worden op dit gebied actief.  

 

Psilocybine, ibogaïne en ayahuasca worden onderzocht voor de behandeling van 

drugsverslaving, MDMA voor de behandeling van PTSS en sociale angst bij volwassenen 

met autisme, en zowel LSD als psilocybine worden onderzocht als hulpmiddel bij het 

verminderen van de angst voor de dood bij terminale patiënten. Daarnaast wordt er ook 

vanuit de neurowetenschap, antropologie en diverse andere disciplines steeds meer 

onderzoek gedaan naar psychedelica. 

 

Aanleiding genoeg om OPEN’s tweede grootschalige internationale congres te 

organiseren: The Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research. Meer dan 400 

onderzoekers, studenten, therapeuten en wetenschappers kwamen in Amsterdam bijeen 

om te luisteren naar lezingen, variërend van fMRI-onderzoek met psilocybine, filosofische 

discussies over de rol van psychedelische ervaringen tot een debat over de plaats en het 

nut van MDMA in psychotherapie. Voor de VPRO was dit aanleiding om een aflevering van 

wetenschapsprogramma Labyrint aan onderzoek naar psychedelica te wijden. Deze 

aflevering werd in samenwerking met Stichting OPEN gecreëerd en grotendeels gefilmd 

tijdens het congres.  

Halverwege 2012 bestond Stichting OPEN vijf jaar. In deze vijf jaar heeft OPEN veel 

bereikt en is het uitgegroeid tot een organisatie met een uitgebreid netwerk van 

wetenschappers en therapeuten van over de hele wereld. Er is daarom besloten dat het in 

2013 tijd is voor een interne focus. Doelen voor de komende jaren zullen worden 

geformuleerd, en stappen tot verdere professionalisering zullen concreter worden 

gemaakt.  

 

Erwin Krediet 

Secretaris Stichting OPEN 
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2. PROJECTEN / ACTIVITEITEN 2012 

Het jaar 2012 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de organisatie van OPEN’s 

tweede internationaal wetenschappelijk congres, the Interdisciplinary Conference on 

Psychedelic Research. Daarnaast heeft OPEN een bijdrage geleverd aan een aflevering over 

wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica voor VPRO’s wetenschapsprogramma 

Labyrint. Tot slot is er samengewerkt met collega’s aan de Vrije Universiteit Brussel bij de 

organisatie van de lezing ‘(Hoe) werken psychedelica?’.  

 

2.1. INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON PSYCHEDELIC RESEARCH  

Op 6 en 7 oktober 2012 vond OPEN’s tweede grote internationale congres plaats in 

Amsterdam: the Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR). In de 

uitverkochte Mozes en Aäronkerk kwamen meer dan 400 onderzoekers, studenten, 

therapeuten en wetenschappers bijeen om te luisteren naar lezingen, variërend van fMRI-

onderzoek met psilocybine, filosofische discussies over de rol van psychedelische 

ervaringen tot een debat over de plaats en het nut van MDMA in psychotherapie. Naast 

een kwalitatief hoogstaand congres met vele interessante lezingen, heeft ICPR ook tot de 

nodige media-aandacht geleid.  

 

http://www.stichtingopen.nl/eerdere-evenementen/icpr-2012-2/
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2.2. AFLEVERING PSYCHEDELICA WETENSCHAPSPROGRAMMA LABYRINT  

Op 19 december 2012 zond Labyrint TV een aflevering uit over 

grensverleggend onderzoek naar het gebruik van psychedelica 

als hulpmiddel binnen psychotherapie. Deze aflevering werd in 

samenwerking met Stichting OPEN gecreëerd en grotendeels 

gefilmd tijdens the Interdisciplinary Conference on Psychedelic 

Research.  

2.3. LEZING VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 

Op 3 december 2012 heeft OPEN in samenwerking met Studiekring Vrij Onderzoek voor 

het eerst een lezing in België georganiseerd. Neurowetenschapper Dr. Hylke Vervaeke gaf 

een soortgelijke lezing als ze in 2010 aan diverse universiteiten in Nederland gaf: een 

overzicht van actueel onderzoek naar psychedelica, klinische trials in de 

gezondheidszorg, en de werking van psychedelische middelen in het brein. 

2.4. MAANDELIJKSE BORREL 

Ook in 2012 werd elke eerste dinsdag van de maand weer de ‘OPEN Borrel’ georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden op informele wijze met de mensen 

achter Stichting OPEN in contact komen en andere mensen met een interesse in 

wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica ontmoeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2012/december/Geestverruimende-therapie.html
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3. FINANCIËN 

In 2012 zijn er inkomsten gegenereerd doormiddel van de kaartverkoop van ICPR. Dit 

congres werd volledig vanuit de kaartverkoop gefinancierd, en aangezien het congres 

uiteindelijk was uitverkocht, is er een aanzienlijk bedrag aan dit congres verdiend. De 

gemaakte kosten voor dit congres worden hieronder nader gespecificeerd. Verder zijn er 

in 2012 diverse donaties binnengekomen. Zowel vanuit organisaties die financieel aan 

ICPR hebben bijgedragen, als vanuit individuen.  

 

3.1. OVERZICHT FINANCIËN ICPR 

 

 Inkomsten Uitgaven (incl. BTW) Uitgaven (excl. BTW) 

Inkomsten kaartverkoop € 26891,74   

Reiskosten sprekers  € 1492,44 € 1492,44 

Hotelkosten sprekers  € 1725,30 € 1631,86 

Kosten locatiehuur  € 9435,40 € 9435,40 

Promotiekosten  € 959,67 € 791,02 

BTW afdracht (2013)   € 3423,00 € 3423,00 

Overige kosten  € 3435,25 € 2797,41 

Totaal  € 26891,74 € 20471,06 € 19753,13 

 

3.2. OVERZICHT FINANCIËN 2012 

 

 Inkomsten Uitgaven (incl. BTW) Uitgaven (excl. BTW) 

Opbrengst ICPR (incl. BTW) € 9843,68   

Donaties los en ICPR € 2917,55   

Rente spaarrekening € 42,78   

Diverse administratiekosten  € 240,97 € 211,21 

Kosten rekening/administratie  € 120,85 € 120,85 

Totaal  € 12804,01 € 361,82 € 332,06 
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3.3. BALANS PER 1 JANUARI 2013 

 

Banksaldo spaarrekening € 52,89  

Banksaldo lopende rekening  € 19541,99  

Paypal account € 10,54  

Totaal € 19605,42  

 

 

 

 

 


