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NIJMEGEN - Mogelijk worden voor het eerst

effecten van een hallucinaties veroorzakende

plant wetenschappelijk op mensen getest. Het

gaat om het middel ibogaïne.

Verslavingszorginstelling IrisZorg heeft contact gezocht met het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen

om samen met het wetenschappelijke instituut NISPA onderzoek te doen naar de effecten van het

omstreden middel ibogaïne. Dat zou mogelijk helpen om af te kicken.



Ibogaïne is een stof afkomstig uit de wortel van de West-Afrikaanse Tabernanthe ibogaplant.

Stammen in de regio gebruiken het om tijdens ceremonies met de geesten van hun voorouders in

contact te komen. Maar de plant zou ook een wonderlijk effectief afkickmiddel tegen zware

verslaving zijn, zo roepen bewonderaars al decennia. Sinds de jaren zestig is er onderzoek op

dieren voorhanden dat dit lijkt te onderschrijven, en in het alternatieve behandelcircuit

claimen behandelaars en ex-verslaafden goede resultaten, maar klinisch onderzoek op mensen is

nog nooit gedaan.



verandering



Verslavingsarts Maarten Belgers en psychiater Toon van Oosteren van IrisZorg willen daar nu

verandering in brengen. Binnen twee jaar willen ze tien tot vijftien zware drugsverslaafden zes

maanden lang onder strikte medische begeleiding een ibogaïnebehandeling laten ondergaan. Ze

hopen dat de hunkering naar harddrugs na inname van ibogaïne afneemt, om vervolgens de

bestaande verslavingsbehandeling beter effect te laten hebben. ‘Met de bestaande behandelingen

gaat afkicken vaak goed, maar daarna valt een groep die zeer ernstig verslaafd is weer in
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herhaling’, licht Belgers toe.



We willen onderzoeken of ibogaïne bij hen kan helpen om dit te voorkomen.’ Ibogaïne is

omstreden door de zware bijwerkingen, zoals sterke hallucinaties en hartproblemen. In 1993

stierf een patiënte van psychiater Jan Bastiaans kort na een experimentele behandeling met

ibogaïne, waarna de psychiater uit zijn functie werd gezet.



Sara G.



In het alternatieve circuit ging het ook mis. Begin deze maand werd het voorarrest van

natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen nog verlengd. Ze zit vast wegens verdenking van poging tot

doodslag nadat een van haar patiënten kort na een behandeling in verwarde toestand op de A2

onder een vrachtauto was gelopen. Een andere patiënt raakte tijdelijk in coma.



De onderzoekers kennen deze verhalen, en benadrukken dat medisch toezicht van groot belang is

wanneer patiënten met ibogaïne worden behandeld. Maar ze kennen ook de onderzoeken en verhalen

die positief zijn, en willen de potentie van de plant voor zware verslaafden nu eindelijk eens

wetenschappelijk tegen het licht houden. Het onderzoek richt zich echter alleen op de

neurobiologische effecten die ibogaïne teweegbrengt in de hersenen van patiënten. De

hallucinaties, die in veel therapieën en ceremonies als belangrijk onderdeel van de behandeling

worden beschouwd, zien ze als bijwerking die onder controle gehouden moet worden.



geen patent



Het kostte veel geld en moeite om het onderzoek op te zetten, en nog steeds moet er van alles

geregeld worden. Grote farmaceuten waren niet geïnteresseerd om mee te werken, en veel kwam aan

op het doorzettingsvermogen van de onderzoekers.



‘Omdat het een stofje in de wortel is, kan niemand er patent op aanvragen. Grote winsten

zitten er dan ook niet in’, zegt Belgers. ‘Alleen de kleine idealistische fabrikanten die

overtuigd zijn van de potentie van de plant houden zich er nog mee bezig.’ Het blijkt ook

lastig om aan goedgekeurde, zuivere ibogaïne te komen die goed is te doseren. Als die hindernis

is genomen, moet het onderzoek nog goedkeuring krijgen van de medisch-ethische commissie van de

Radboud Universiteit om van start te kunnen gaan.
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‘We staan echt aan het begin’, zegt Belgers. ‘Vanuit de hele wereld kijken

geïnteresseerden mee en wordt het onderzoek met blijdschap verwelkomd. Maar we zijn pas echt

blij als we daadwerkelijk van start gaan.’

3/3


