
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.

tekst Anne van Kessel foto Hollandse Hoogte

De wetenschap
triptweer

Depressieve
patiënten
lijkenmeer te
hebben aan
paddo’s dan
medicijnen
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ADVERTENTIE



HOOFDZAAK Mark van Vugt

W
at is toch dat kleine
gekke dingetje ge-
naamd liefde?
Schrijvers, zangers
en dichters hebben

zich eeuwenlangmet die vraag be-
ziggehouden zonder veel verder te
komen dan ‘Liefde is een rookgor-
dijn’ (Shakespeare) of ‘Liefde over-
wint alles’ (Deep Purple). Ook filoso-
fenmengen zich steeds vaker in het
debat, zie bijvoorbeeld het essay van
JanDrost in de bijlage Letter &Geest
van vorige week zaterdag. De kern-
vraag is of de liefde van demens ex-
clusief is –monogamie – of verdeeld
kanworden overmeerdere partners.
De wetenschap van liefde laat

zien dat demens van nature neigt
naar monogamie. Een eerste aanwij-
zing komt uit het onderzoek naar ja-
loezie van onder anderen de Neder-
landse evolutionair psycholoog
Bram Buunk. De overgrotemeerder-
heid vanmannen en vrouwen heeft
jaloerse gevoelens als hun partner
flirt met een ander. Ook ik beken
schuld. Seksuele en romantische ja-
loezie zijn demeest voorkomende
vormen. Jaloezie is een signaal, voor
jezelf en voor je partner, dat je graag
je exclusieve relatie wilt behouden.
Ook geluksonderzoek is relevant.

In een representatief onderzoek van
de economen Blanchflower enOs-
wald uit 2004werden 16.000Ame-
rikanen gevraagd naar hun seksle-
ven. Verreweg demeestemannen
(89 procent) en vrouwen (96 pro-
cent) van boven de 40 gaven aan dat
ze het afgelopen jaar slechts één
seksuele partner hadden gehad. On-
der de 40 lagen die percentages iets
lager (bij mannen 70, bij vrouwen
84 procent) maar eenmonogame re-
latie was ook daar de norm. Verder
bleek dat mensen in een exclusieve
relatie meer seks hadden.
De centrale vraag van het onder-

zoek was hoeveel liefdespartners je
nodig hebt om gelukkig te zijn.Wat
bleek?Mensen diemeer dan één
liefdespartner hadden, waren ge-
middeld ongelukkiger. De conclusie
van de onderzoekers: het aantal lief-
desrelaties dat je gelukmaximali-
seert is 1. Overigens rapporteren
mannen altijd meer sekspartners
dan vrouwen in deze onderzoeken,
wat duidt op ofwel mannelijke arro-
gantie of sletvrees onder vrouwen.
Ook de evolutionaire biologie

breekt een lans voor de exclusieve
mensenliefde. Volgens biologen is de
functie van liefde dat twee partners
blijven investeren in hun relatie om
de ouderlijke zorg te delen. Die ou-
derlijke zorg is nodig omdatmen-
senkinderen, vergelekenmet het
kroost van andere dieren, nogal hul-
peloos geboren worden. Alle zeilen
moeten worden bijgezet om van die
poepende, huilende wezentjes net-
te, verantwoordelijke volwassenen
temaken. De langdurige bijdrage
vanmoeders én vaders is essentieel.
Onderzoek van antropologen laat
zien dat een afwezige vader riskant

is voor de ontwikkeling van het
kind. Datzelfde lijkt te gelden voor
de inbreng van grootmoeders, die in
sommige culturen essentieel is voor
de overlevingskansen van het kind.
Een vergelijking tussen apensoor-

ten laat ook zien dat demens ‘mono-
gamig’ is. Daartoe kijken biologen,
niet geremd door enige schaamte,
naar de teelbalgrootte. Grote ballen
wijzen erop dat hetmannetje van
die soort veel concurrentie heeft in
de strijd om sekspartners; hun sper-
maladingmoet groot en krachtig
zijn. Bij de losbandige chimpansees
hebben demannetjes naar verhou-
ding grotere teelballen dan demens.
Een andere aanwijzing is de ovulatie
die, anders dan bij demeeste apen-
vrouwtjes, bij mensenvrouwen ver-
borgen is. Terwijl apenvrouwenmet
hun opgezwollen geslachtsdelen
hun vruchtbaarheid tonen, is het bij

mensenvrouwen gissen wanneer ze
in hun vruchtbare periode zijn.
Waarom?Volgens evolutionaire

wetenschappers dient die verborgen
ovulatie ertoe dat deman niet weet
of de vrouw vruchtbaar is. Hij moet
dus langere tijd met haar het bed de-
len wil hij zijn genetische toekomst
veiligstellen. Ook dat bewijst het
monogame verleden van onze soort.
Dit laat onverlet dat er in de om-

gangmet liefde verschillen zijn tus-
senmensen. Sommigemannen en
vrouwen zijn losbandiger dan ande-
ren, en er zijn culturen waar polyga-
mie bestaat (eenman diemetmeer
vrouwen tegelijk een liefdesrelatie
heeft). Maar de stelling: ‘anything
goes in demensenliefde’ is weten-
schappelijk onhoudbaar.

Mark van Vugt is hoogleraar evolutio-
naire psychologie en organisatie-
psychologie aan de Vrije Universiteit
en verbonden aan de Universiteit van
Oxford. Hij schreef met Ronald
Giphart ‘Mismatch’, ofwel: hoe de
mens wordt misleid door zijn oerbrein.
Van Vugt schrijft op deze plaats, om
de week, een column over opvallende
aspecten van menselijk gedrag.

OP ZOEK NAAR HETWERKINGSMECHANISME

Kim Kuypers, neurowetenschapper aan Maastricht University, is blij met de nieuwe
aandacht voor hallucinogene middelen, en enthousiast over de eerste resultaten.
“Maar ik denk dat het vanwege het stigmamoeilijk wordt deze middelen aan te prij-
zen bij patiënten. Liever zou ik het werkingsmechanisme ontrafelen en een stof vin-
den met hetzelfde effect.” Kuypers kijkt zelf naar effecten van MDMA, bekend onder
de naam xtc. “Wij zien in onze experimenten dat MDMA voor meer empathie zorgt.
We willen ontrafelen door welke receptoren en neurotransmitters dat precies komt.”

Het aantal
liefdesrelaties
dat je geluk
maximaliseert is 1

Monogamie als
genetische noodzaak
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de effecten van lsd op het brein. In een
studie die vorigemaand in het tijd-
schrift PNAS verscheen, lieten dewe-
tenschappers twintig gezonde proef-
personen twee dagen naar de kliniek
komen.Op een van de dagen namen ze
onder invloed van een injectiemet 75
microgram lsd een trip. Op de andere
dag kregen ze een placebo.Met drie ver-
schillende technieken brachten de on-
derzoekers in beeld wat er in de herse-
nen gebeurde.

Nieuwe interpretaties

Het brein is gewend aan vaste verbin-
dingspatronen tussen hersengebieden,
volgens een bepaalde hiërarchie. “Lsd
lijkt die hiërarchie onderuit te halen”,
zegt Kaelen. Normaal wordt bijvoor-
beeld informatie die via je ogen binnen-
komt, verwerkt in de visuele schors van
het brein. Onder invloed van lsd werd
dit deel zeer actief. Bovendien gingen
lagere hersengebieden zich ookmet het
verwerken van beelden bemoeien. Te-
gelijkertijd werden de verbindingen
met hoger gelegen hersengebieden, die
de lagere gebieden normaal aansturen,
zwakker. “Hierdoor komt ermeer
ruimte voor nieuwe interpretaties van
je belevingswereld”, zegt Kaelen.
Het trippende brein doet denken aan

de toestandwaarin het brein nog in
ontwikkeling is: het denkt vrij en onbe-
perkt. Mogelijk verklaren deze net-
werkveranderingen het gevoel van
‘eenwordingmet het universum’, dat
lsd-gebruikers ervaren. Experts denken
dat dit gevoel een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het doorbreken van in-
gesloten denkpatronen bij patiënten
met angst, verslaving of depressie.
In de eerste onderzoeken, in de jaren

vijftig, werd al duidelijk dat de omge-
vingwaarin de trip plaatsvindt, erg be-
langrijk is. Daarom vond het Londense

psilocybine-experiment in een huiselij-
ke setting plaatsmet warm licht, plan-
ten en decoraties. Ookmuziek lijkt een
rol te spelen; die kanmogelijk de trip
versterken. Die hypothese onderzocht
de Londense groep tijdens de lsd-expe-
rimenten. Doormuziek af te spelen ter-
wijl de trippende proefpersonen in de
MRI-scanner lagen, kwam ermeer in-
formatieverkeer tussen de visuele
schors en de parahippocampus, een ge-
bied dat betrokken is bij ondermeer het
geheugen. “De hippocampus gaat zich
vrijer gedragenwaardoor tijdens een
trip herinneringen levendig worden”,
zegt Kaelen.
Sommigemensen gaven aan dat de

muziek voor een sterkere emotionele
ervaring zorgde,maar dat effect bleek
zich niet in de hele groep voor te doen.
Mogelijk komt dit door de omgeving
van de trip; eenMRI-scanner is toch
iets anders dan een huis of club. Boven-
dienwas demuziekkeuze nietmakke-
lijk. Kaelen, zelf componist van experi-
mentelemuziek, wasmaanden bezig de
juiste nummers te kiezen. Hij koos uit-
eindelijk voor stukken van Robert Rich
enGregGaines. “Die zijn ontspannend
maar ook begeleidend, demuziek
neemt jemee op reis.”
Het Imperial College Londen gaat

het onderzoek naar psilocybine nu uit-
breiden, al dan niet in combinatiemet
muziek. Kaelen: “We gaan kijken naar
de inzet van de stof voor terminaal zie-
ke patiënten,mensenmet angststoor-
nissen en depressie.” Daarnaast kijken
dewetenschappers naar de toepassing
van lsd bij alcoholverslaving en angst bij
terminale patiënten. Kaelen ontwik-
kelt nu een platformwaar therapeuten
training kunnen krijgen in het begelei-
den van patiënten. “Zodat er wereld-
wijd consensus komt over hoe je de the-
rapie het beste vorm kunt geven.”

DEPRESSIES

Bijna 20 procent van
de Nederlanders
maakt in zijn leven
een depressie door.
Een deel van hen
heeft onvoldoende
baat bij antidepressi-
va of cognitieve ge-
dragstherapie. Moge-
lijk bieden hallucino-
gene stoffen uitkomst
voor deze patiënten.

Eerder onderzoek met
psilocybine, de werk-
zame stof in paddo’s,
liet zien dat 80 pro-
cent van de onder-
zochte rokers zes
maanden na behan-
deling nog van het ro-
ken af was. Alchol-
verslaafden dronken
acht maanden na hun
therapie beduidend
minder. Kanker-
patiënten met angst-
gevoelens hadden
voldoende aan een
enkele dosis om zich
zes maanden nadien
nog beter te voelen.
En gezonde proefper-
sonen lieten tot een
jaar na toediening
nog veranderingen in
persoonlijkheid zien.


