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1. VOORWOORD 

 

Amsterdam, 2 februari 2015 

Wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica heeft ook in 2014 niet stilgestaan. Het 

aantal publicaties blijft exponentieel stijgen en ook vanuit de media neemt de aandacht 

voor deze middelen alsmaar toe. Vooral de therapeutische potentie van psychedelica lijkt 

steeds serieuzer te worden genomen en bij een steeds groter publiek bekend te worden. 

Ook vanuit Stichting OPEN hebben we hier weer het nodige aan bijgedragen.  

Zo is er het afgelopen jaar veel tijd gaan zitten in het samenstellen van een special issue 

voor het peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift CDAR (Current Drug Abuse 

Reviews), dat volledig op de therapeutische potentie van psychedelica is gericht. Het 

eerste deel hiervan is in januari 2015 gepubliceerd, en het tweede deel zal later dit jaar 

volgen. Daarnaast is er tijdens de tweede helft van het jaar gewerkt aan een nieuwe 

website, welke in januari 2015 online is gegaan. Verder zijn er op basis van de in 2013 

opnieuw geformuleerde doelen vacatures opgesteld en nieuwe vrijwilligers bij Stichting 

OPEN betrokken. Dit heeft geresulteerd in een redactioneel team, waarbinnen diverse 

journalisten werken aan nieuwsartikelen die op de nieuwe website worden gepubliceerd 

en via sociale media worden verspreid. Tot slot is er in samenwerking met de Vrije 

Universiteit Amsterdam een lezing georganiseerd, waarin Maarten Belgers van de 

Radboud Universiteit over zijn onderzoek naar ibogaïne bij de behandeling van 

opiaatverslaving heeft verteld.  

Het komende jaar zal vooral in het teken staan van verdere professionalisering. Er zullen 

weer de nodige vacatures worden verspreid om nieuwe mensen bij Stichting OPEN te 

betrekken, en daarnaast zal een belangrijk doel het samenstellen van een 

wetenschappelijke adviesraad zijn. Met het oog op het derde grootschalige internationale 

congres dat in 2016 plaats zal vinden, maar ook met het oog op het wetenschappelijk 

onderzoek wat Stichting OPEN de komende jaren in Nederland van de grond verwacht te 

krijgen.  

 

Erwin Krediet 

Interim voorzitter Stichting OPEN 
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2. PROJECTEN / ACTIVITEITEN 2014 

Het jaar 2014 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het opstarten en afronden van 

enkele grote projecten. Daarnaast is er een lezing georganiseerd aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam, zijn er diverse studenten geholpen bij het vinden van een supervisor voor 

het begeleiden van hun scriptie, en is er weer maandelijks een bijeenkomst georganiseerd 

waar geïnteresseerden op informele wijze meer over Stichting OPEN en wetenschappelijk 

onderzoek naar psychedelica te weten kunnen komen.  

2.1. SPECIAL ISSUE CDAR 

Het afgelopen jaar is er binnen OPEN gewerkt aan het samenstellen van een special issue 

voor het peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift CDAR 

(Current Drug Abuse Reviews). Het idee voor dit special issue 

ontstond tijdens de Interdisciplinary Conference on Psychedelic 

Research, door OPEN georganiseerd in 2012. Het eindresultaat 

is een interdisciplinaire bundeling over het onderwerp 

psychedelica en geestelijke gezondheid, waarin een speciale 

focus ligt op de toepassing van psychedelica bij drugsmisbruik 

en verslaving. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar 

enkele wijdverspreide aannames over psychedelica, en worden 

er nieuwe ideeën en suggesties voor toekomstig onderzoek 

geïntroduceerd. De artikelen zijn open access en kunnen worden gevonden via de 

volgende link.  

2.2. NIEUWE WEBSITE 

Een ander groot project in 2014 was het ontwikkelen van een nieuwe toekomstbestendige 

website. Op de nieuwe website is het laatste nieuws te vinden over wetenschappelijk 

onderzoek naar psychedelica en kan een groot deel van de door OPEN georganiseerde 

lezingen worden teruggekeken. Daarnaast is er een uitgebreid doorzoekbaar overzicht te 

vinden van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties gecategoriseerd op basis van 

discipline, onderwerp en/of substantie. De website zal het komende jaar steeds verder 

worden uitgebreid en wordt op regelmatige basis geüpdatete.  

2.3. REDACTIE 

In 2014 is er een begin gemaakt aan het opzetten van een redactioneel team, met als doel 

de buitenwereld te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. Ondertussen zijn er diverse 

wetenschapsjournalisten actief die de resultaten van onderzoeken inzichtelijk maken, 

boekrecensies schrijven, en interviews afnemen bij wetenschappers en therapeuten.  

http://benthamscience.com/journal/index.php?journalID=cdar
http://www.stichtingopen.nl/eerdere-evenementen/icpr-2012-2/
http://www.stichtingopen.nl/eerdere-evenementen/icpr-2012-2/
http://www.stichtingopen.nl/special-issue-samengesteld-door-open-gepubliceerd-wetenschappelijk-tijdschrift/
http://www.stichtingopen.nl/
http://www.stichtingopen.nl/nieuws/alle-nieuws/
http://www.stichtingopen.nl/videos_nl/
http://www.stichtingopen.nl/publicaties/wetenschappelijke-papers/alle-papers/
http://www.stichtingopen.nl/nieuws/alle-nieuws/
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2.4. SPONSOR WORLD AYAHUASCA CONFERENCE 2014 

Van 25 t/m 27 september vond de World Ayahuasca Conference plaats op Ibiza. Meer dan 

100 internationale experts spraken hier vanuit verschillende disciplines over ayahuasca 

en de toekomst van dit brouwsel dat over de hele wereld steeds meer bekendheid geniet. 

Stichting OPEN heeft dit congres mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 

€850. Ook heeft een afgevaardigde van het bestuur hier een lezing gegeven over Stichting 

OPEN, waarin zowel de ontwikkelingen van de afgelopen jaren als de plannen voor de 

toekomst met een groter publiek werden gedeeld.  

2.5.  LEZING ‘PSYCHEDELICA ALS MEDICIJN’  

Op 3 februari 2014 heeft Stichting OPEN in samenwerking met de Vrije Universiteit 

Amsterdam een lezing georganiseerd met als titel ‘Psychedelica als Medicijn’. Joost 

Breeksema, de voorzitter van Stichting OPEN, opende de lezing met een overzicht van 

recent en historisch onderzoek naar de psychotherapeutische toepassingen van 

psychedelica. Daarna sprak Maarten Belgers, verslavingsarts bij Iriszorg, over het 

onderzoek naar ibogaïne bij de behandeling van opiaatverslaving, dat hij samen met de 

Radboud Universiteit in Nijmegen aan het opzetten is.  

2.6. STUDENTEN ONDERSTEUNING 

Op regelmatige basis nemen studenten contact op met Stichting OPEN in hun zoektocht 

naar supervisie. Vaak gaat dit om studenten die hun bachelor of master thesis willen 

schrijven op het gebied van psychedelica. In 2014 zijn er diverse studenten aan een 

begeleider gekoppeld. Zo is een student van de Universiteit van Amsterdam haar thesis 

onder begeleiding van een wetenschapper aan Imperial College Londen gaan schrijven 

over de werking van psilocybine in het brein, en is een student van Universiteit Utrecht 

zich gaan focussen op de therapeutische toepassingen van psychedelische middelen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aya2014.com/en/
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3. FINANCIËN 

In 2014 zijn er geen inkomsten gegenereerd. Wel zijn er enkele donaties binnengekomen. 

De kosten bestonden grotendeels uit het sponseren van de World Ayahuasca Conference 

en de ontwikkeling van een nieuwe website. Voor dit laatste is een ontwikkelaar 

ingehuurd, en is er betaald voor nieuwe websitehosting. Overige kosten werden gemaakt 

bij het laten drukken van Stichting OPEN informatie flyers en bij het vergoeden van enkele 

gemaakte kosten door vrijwilligers. Hieronder volgt een overzicht en een balans, waar de 

inkomsten en kosten nader zullen worden gespecificeerd.  

 

3.1. OVERZICHT FINANCIËN 2014 

 

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

Donaties los € 113,30 
$ 13,68 

  

Rente spaarrekening € 111,25   

Kosten promotiemateriaal  € 46,08 € 38,08 

Kosten World Ayahuasca Conference  € 850,00 € 850,00 

Kosten vrijwilligers  € 145,15 € 138,39 

Kosten administratie & website  € 842,05 € 715,35 

Kosten rekening/administratie  € 104,09 € 104,09 

Totaal  € 224,55 
$ 13,68 

€ 1987,37 € 1845,91 

 

3.2. BALANS PER 1 JANUARI 2015 

 

Banksaldo spaarrekening € 13937,28  

Banksaldo lopende rekening  € -7,61  

Paypal account $ 121,77  

Totaal € 13929,67  
$ 121,77  

 


