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1. VOORWOORD
Amsterdam, 10 maart 2014
Na een ongelofelijk druk 2012 met een zeer geslaagd congres, is 2013 vooral een jaar
geweest van bezinning en een interne focus. Er is dit jaar uitgebreid aandacht besteed
aan het formuleren van de doelen voor de komende jaren en voor de langere termijn, en
aan wat er precies voor nodig is om deze doelen te verwezenlijken.
Een centrale focus voor de komende jaren zal het faciliteren en financieren van
wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica in Nederland zijn, met als uiteindelijke
doel het oprichten van een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoeksinstituut,
gewijd aan de studie van psychedelische substanties, de publicatie van onderzoek, en
onderwijs.
Naast de focus op de toekomst, is in 2013 ook een begin gemaakt aan het samenstellen
van een interdisciplinair special issue over psychedelica voor het wetenschappelijk
tijdschrift CDAR (Current Drug Abuse Reviews), waaraan wetenschappers van over de
hele wereld een bijdrage zullen leveren. Verder is er aan de Universiteit van Amsterdam
een lezing georganiseerd met Dr. Charles Grob, waarin hij over zijn onderzoek naar de
effectiviteit van psilocybine als therapeutisch hulpmiddel binnen de behandeling van
angst bij mensen met vergevorderde kanker sprak. Tot slot heeft OPEN een bijdrage
geleverd aan een symposium over onderzoek naar psychedelica aan Imperial College
Londen, onder andere door diverse prominente Nederlandse wetenschappers uit te
nodigen.
In 2014 zal er een begin worden gemaakt aan het verwezenlijken van de doelen die in
2013 zijn geformuleerd. Er zullen vacatures worden opgesteld om nieuwe mensen bij
Stichting OPEN te betrekken, en daarnaast zullen het ontwikkelen van een nieuwe
website, het opzetten van een redactioneel team, en het afronden van het special issue
voor CDAR belangrijke doelen zijn.

Erwin Krediet
Secretaris Stichting OPEN
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2. DOELSTELLINGEN
Stichting OPEN is een non‐profit organisatie met als primaire doel het stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica vanuit verschillende disciplines. We
beogen een gezond academisch klimaat te scheppen waarin wetenschappers de
mogelijkheid hebben de werkingsmechanismen, de risico’s en de mogelijke klinische
toepassingen van deze middelen te onderzoeken. Grondig opgezette studies zijn nodig
om beter te begrijpen hoe psychedelische substanties interacteren met lichaam, brein,
psyche en cultuur, en voor het begrijpen van de implicaties voor de wetenschap en ons
welzijn – zowel op individueel als maatschappelijk niveau. We zijn van mening dat de
therapeutische potentie van psychedelica veelbelovend is en serieuze aandacht verdient.
Het verzamelen en verspreiden van objectieve en op wetenschappelijk onderzoek
gefundeerde informatie zien wij daarom als cruciaal. Een centrale focus voor de
komende jaren zal het faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar
psychedelica in Nederland zijn, met als uiteindelijke doel het oprichten van een
multidisciplinair wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gewijd aan de studie van
psychedelische substanties, de publicatie van onderzoek, en onderwijs.
Stichting OPEN beoogt deze doelstellingen te verwezenlijken door:








Het organiseren van lezingen, studiegroepen en conferenties aan universiteiten.
Het creëren van een netwerk bestaande uit academici, medici, studenten en
therapeuten, waardoor nieuwe contacten en samenwerkingen kunnen ontstaan
en waardoor men elkaar wederzijds kan inspireren.
Het assisteren van studenten bij hun zoektocht naar wetenschappelijk supervisie.
Het vormen van een platvorm voor de bundeling en verspreiding van nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen.
Door (bij te dragen aan) het publiceren van artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften.
Het bieden van financiële en logistieke ondersteuning voor wetenschappelijk
onderzoek.

2.1. DOELSTELLINGEN 2013
Na het afsluiten van een druk maar zeer geslaagd jaar, waarin OPEN’s tweede
grootschalige wetenschappelijk congres plaatsvond, en waarin OPEN haar vijfjarig
bestaan vierde, is 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.
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3. PROJECTEN / ACTIVITEITEN 2013
Het jaar 2013 heeft voornamelijk in het teken gestaan van reorganisatie en de toekomst
van Stichting OPEN. Naast een interne focus op reorganisatie en het formuleren van de
doelen voor de komende jaren, is er ook een lezing georganiseerd met Charles Grob, is
OPEN betrokken geweest bij de organisatie van een symposium over psychedelica aan
Imperial College Londen, en is er een begin gemaakt aan het samenstellen van een
special issue over psychedelica voor het wetenschappelijke tijdschrift CDAR (Current
Drug Abuse Reviews).

3.1. REORGANISATIE & TOEKOMSTDOELEN
In 2013 is er een aanzienlijke hoeveelheid tijd gestoken in het formuleren van de doelen
voor de komende jaren en voor de langere termijn. Een centrale focus voor de komende
jaren zal het faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar
psychedelica in Nederland zijn, met als uiteindelijke doel het oprichten van een
multidisciplinair wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gewijd aan de studie van
psychedelische substanties, de publicatie van onderzoek, en onderwijs. Om dit te
bewerkstelligen zullen er de komende jaren nieuwe mensen bij OPEN worden
betrokken, en om dit proces in goede banen te leiden is er binnen OPEN een Human
Resource Manager aangesteld.
3.2. LEZING: ‘PSILOCYBIN IN THE TREATMENT OF END‐OF‐LIFE ANXIETY’
Op 14 juni 2013 organiseerde OPEN aan de Universiteit van Amsterdam een lezing met
Dr. Charles Grob, professor in de psychiatrie aan UCLA school of medicine, Los Angeles
(VS). Tijdens deze lezing die door vele enthousiaste wetenschappers, therapeuten en
studenten werd bezocht, sprak dr. Grob over zijn onderzoek naar de effectiviteit van
psilocybine als therapeutisch hulpmiddel binnen de behandeling van angst bij mensen
met vergevorderde kanker. Daarnaast sprak hij ook over onderzoeken die hij in het
verleden met/naar MDMA en ayahuasca heeft gedaan.
3.3. SYMPOSIUM IMPERIAL COLLEGE LONDEN
Op woensdag 12 juni 2013 vond aan Imperial College Londen een besloten symposium
over het laatste wetenschappelijke onderzoek naar psychedelica plaats. Dit symposium
werd georganiseerd door Robin Carhart‐Harris, en was een samenwerking tussen het
Centre for Neuropsychopharmacology van Imperial College, en de Beckley Foundation.
OPEN droeg ook aan de organisatie van dit symposium bij, onder andere door diverse
prominente Nederlandse wetenschappers uit te nodigen.
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3.4. SPECIAL ISSUE CDAR
Tijdens het congres, the Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research, wat
Stichting OPEN in 2012 organiseerde, ontstond het idee om een special issue over
psychedelica samen te stellen voor een wetenschappelijk tijdschrift. In 2013 is een begin
gemaakt aan een interdisciplinair special issue over psychedelica voor het tijdschrift
CDAR (Current Drug Abuse Reviews), waaraan wetenschappers van over de hele wereld
een bijdrage zullen leveren. De verwachting is dat het special issue tijdens de tweede
helft van 2014 zal worden afgerond en kan worden gepubliceerd.
3.5. MAANDELIJKSE BORREL
Ook in 2013 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.
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4. TOEKOMSTPLANNEN
Nadat 2013 in het teken heeft gestaan van het concreter maken van de toekomstplannen
van OPEN, zal in 2014 een begin worden gemaakt aan het verwezenlijken van deze
doelen. Gezien diverse bestuursleden echter afwezig zullen zijn tijdens het komende
jaar, is besloten langzaam te groeien en voornamelijk te focussen op het opzetten en/of
afronden van een klein aantal belangrijke projecten. Het samenstellen van een special
issue voor het wetenschappelijk tijdschrift CDAR, het ontwikkelen van een nieuwe
toekomstbestendige website, en het opzetten van een redactioneel team bestaande uit
diverse wetenschappers en journalisten.
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5. FINANCIËN
In 2013 zijn er geen inkomsten gegenereerd. Wel zijn er enkele donaties
binnengekomen. Het grootste gedeelte van de kosten werd gemaakt door de organisatie
van de lezing met Charles Grob. Voor deze spreker werden vervoerskosten en
accommodatie vergoed. Daarnaast zijn de vervoerskosten vergoed van een bestuurslid
dat Stichting OPEN vertegenwoordigde op een symposium aan Imperial College Londen.

5.1. OVERZICHT FINANCIËN 2013

Donaties los
Rente spaarrekening
Omzetbelasting ICPR 2012

Inkomsten
€ 344,16
€ 123,14

Uitgaven (incl. BTW)

Uitgaven (excl. BTW)

€ 3423,00

Kosten symposium Imperial

€ 171,77

€ 171,77

Kosten lezing Charles Grob

€ 511,82

€ 492,80

Kosten lunch vergaderingen

€ 31,29

€ 31,29

Diverse administratiekosten
Kosten rekening/administratie
Totaal

€ 56,57
€ 107,33
€ 4301,78

€ 56,57
€ 107,33
€ 4280,99

€ 467,30

5.2. BALANS PER 1 JANUARI 2014

Banksaldo spaarrekening
Banksaldo lopende rekening
Paypal account
Totaal

€ 516,46
€ 15176,03
€ 76,07
€ 15768,56
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