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 BIJLAGE 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Om en bij de honderdvijftig van de geïdentificeerde planten van de wereldwijde flora 
bevatten wat de farmacologie psychoactieve producten  noemt - stoffen die 
overeenkomen met bepaalde biogene aminen van het menselijk lichaam die, door 
nabootsing van die aminen, gaan leiden tot  wijzigingen op het stuk van het centraal 
zenuwstelsel i, de wijze waarop een individu de wereld ziet gaan wijzigen en in 
bepaalde gevallen, die ons aanbelangen, «visioenen» veroorzakenii- en worden 
gebruikt door degenen die voordeel willen halen uit de bedwelmende bestanddelen 
ervaniii.  
In alle culturele geledingen van de geschiedenis van de mens is er vaak sprake van 
het maatschappelijk geordende gebruik van voornoemde planten in het kader van 
magisch-religieuze rituelen die een driedubbele functie vervullen, te weten op het 
vlak van godsdienst, therapie en initiatie. Zulks gebeurt naast het recreatieve of 
louter medische gebruik van voornoemde middelen. 
Hoewel het moderne Westen, dat wordt gekenmerkt door een dominant 
logocentrisme, het visioen lange tijd heeft veronachtzaamd als epistemologisch 
middeliv, kan niet worden ontkend dat de jongste decennia tal van godsdienstige of 
spirituele stromingen zijn ontstaan die deze visioenen valoriseren als bevoorrecht 
communicatiemiddel tussen de twee polen gevormd door het heilige en het profane, 
het goddelijke en het wereldlijke. 
 
Zij die belangstelling hebben voor een «visionaire trip» kunnen enkel maar 
vaststellen dat de religieuze markt in België thans tal van mogelijkheden biedt om 
aan die vraag te voldoen. Degenen die dergelijke mogelijkheden bieden, kunnen in 
twee categorieën worden verdeeld, zij het op enigszins arbitraire wijze: 
(1) enerzijds, de syncretische visionaire erediensten: groepen van Zuid-Amerikaanse 
of Afrikaanse oorsprong waarvan de doctrine en de rituelen kunnen worden 
beschouwd als een amalgaam van plaatselijke animistische tradities en het 
christendom. Sommige van deze groepen verkondigen een boodschap van 
chiliastische aard. In deze periode waarin volgens hen het einde van de wereld nabij 
is, stellen zij zichzelf voor als een snellere weg om de “spirituele perfectie” te 
bereiken en zich voor te bereiden op de “terugkeer van Christus” op aarde, op de 
“grote zuivering” en het “nieuwe tijdperk van gerechtigheid, waarheid, harmonie en 
liefde” dat erop volgt.  
(2) anderzijds, en op duidelijker wijze, actoren die neo-sjamanistische activiteiten 
ontplooien, naast andere activiteiten die passen in de diffuse, maar onderling zeer 
verbonden beweging v gevormd door de New Age.  
Dit neo-sjamanisme, een beweging die veronderstelt inheemse tradities te 
herontdekken, is een combinatie van de ecologische denkwijze, elementen van de 
moderne psychologie (transpersonale psychologie) en de populaire antropologie 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de jaren zestig in de Verenigde Staten. Alle 
actoren in deze beweging ontwikkelen een uniek discours dat hen onderscheidt van 
de anderen en stellen zichzelf voor als iemand die een "authentiek sjamanisme" 
praktiseert. Ondanks het gegeven dat het sjamanisme meervoudig is en dat de 
verschillende vormen ervan culturele producten zijn die voortdurend anders worden 
gedefinieerd vi, of op grond van de hypothese dat alle  
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sjamanistische tradities verwijzen naar dezelfde preculturele onderlaag, bewegen zij 
zich binnen een context waarvan cultureel primitivisme deel uitmaakt. Er wordt 
teruggegrepen  naar de mythe van de “goede wilde”, van "de waanvoorstelling van 
de inboorling"  en dat onderstelt de superioriteit van de ethiek van de mens die, 
anders dan in het geperverteerde Westen, nog steeds voeling heeft met een 
"natuurlijke gouden eeuw" die wordt gekenmerkt door volmaakte harmonie tussen 
de mens en de cosmos. «Die is minder beschaafd, heeft minder overbodige materiële 
middelen en kan bijgevolg misschien minder geblokkeerd en korter bij de echte 
menselijke aard zijn»vii; zijn zuiverheid zou hem de  mogelijkheid bieden de link te 
vormen tussen ieder menselijk wezen en de wereld van zijn herkomst. 
Er is dus sprake van een geromantiseerde en geïdealiseerde beschouwing viii van het 
sjamanisme die tot de verbeelding van bepaalde westerse subgroepen spreekt en, 
met de mededeling die beeldvorming te willen vrijwaren, haar hebben omgevormd 
en ingebed in hun eigen cultureel schema, te weten de radicale moderniteitix. Het 
begrip radicale moderniteit onderstelt (1) een proces van maatschappelijke 
rationalisatie gegrond op (2) een universeel, gestandaardiseerd begrip van tijd en 
ruimte en (3) meer mogelijkheden inzake godsdienst hetgeen ertoe leidt dat (4) de 
nadruk wordt gelegd op de individualisering van gedrag, keuzes, noden, voorkeuren 
en (5) de subjectivering van het religieus gevoelen, reflexiviteit, zelfobsessie; (6) 
een betoog waarin individuen de vrijheid en mogelijkheid hebben om zich te bekeren 
tot enig godsdienstig stelsel op enig moment en enige plaats omdat (7) er geen 
heilige plaats bestaat, maar enkel heilige geestestoestanden en heilige relaties met  
abstracte godhedenx. 
Het neo-sjamanisme ontdoet de "klassieke" sjamanistische uitingen, waarop het is 
gegrond,  van hun context. Twee van de grote beginselen die traditioneel ermee zijn 
verbonde,n worden overgenomen, te weten xi: 
- een dualistisch concept van de persoon en de wereld: het menselijk wezen bestaat 
uit een lichaam en uit een of meer onzichtbare bestanddelen die vaak bestempeld 
worden als de "ziel", het lichaam kunnen verlaten en de dood overleven. Ook de 
wereld is dubbel of beter, is gewrongen tussen twee polen, die elk een theoretisch 
houvast bieden die een soort van  aantrekkingskracht uitoefenen. Er is deze wereld, 
die zichtbaar, dagelijks en wereldlijk is, en de "andere geantropomorfiseerde 
wereld", die gewone mensen meestal niet kunnen zien;  
- een communicatiemiddel: de westerse maatschappijen gaan er daarentegen 
meestal van uit dat communicatie tussen deze werelden onzeker en wisselvallig is. 
Het sjamanisme veronderstelt dat sommige mensen naar believen communicatie 
kunnen opzetten met het onzichtbare. Dat zijn de sjamanen die door de "andere 
wereld" worden aangewezen en gekozen. De sjamaan wordt bemiddelaar: hij kan 
een bevoorrechte relatie onderhouden met entiteiten uit het onzichtbare of nog naar 
believen zijn geest naar de onzichtbare wereld sturen ("reizen"), teneinde er 
waardevolle informatie te verzamelen voor het dagelijks leven van de personen die 
de gemeenschap vormen.  
 
Daarna worden innoverende strategieën ingevoerd waarin de sjamaan opnieuw de 
mogelijkheid heeft om een spirituele inhoud te leveren die overeenstemt met een 
vraag van de westerse gebruikerxii:  
(1) gelet op de neiging tot universalisering, brengt hij het sjamanisme terug tot de 
algemene trekken van de leden van zijn klasse teneinde het te zien als een op deze 
gemeenschappelijke trekken gegronde techniek, een cultureel niet-contingente 
techniek die bijgevolg kan worden aangeleerd aan een westers publiek om zijn 
gevoel van "integratie" in de wereld te versterken; 
(2) neiging tot individualisering, zelfs solipsisme, zodat aanpassing aan individuele 
behoeften mogelijk is. De eerste doeleinde bestaat niet langer erin, conform de 
klassieke uitdrukkingen van sjamanisme, om de gemeenschap te beschermen xiii, 
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maar om in te gaan op het persoonlijk verlangen en dito belangen van ieder 
individu; 
(3) neiging tot psychologisering, waarbij hij psychotherapeutisch technicus wordt. 
 
In een religieus kader zijn de vaakst gebruikte procedés om de "reizen", de overgang 
van het ene bewustzijn naar het andere, te vergemakkelijken onder andere de 
mentale implicaties via het reciteren of het zingen van langgerekte liederen, het 
hanteren van diverse accessoires,  periodes van vasten en seksuele onthouding, 
periodes van afzondering en eenzaamheid. 
Het komt ook voor dat de betrokken groepen een beroep doen op psychoactieve 
stoffen, die sommigen omschrijven als (1) hallucinogene middelen, die de visuele en 
auditieve perceptie, en zeldzamer de tastzin wijzigen; als (2) psychodysleptica, die 
het zenuwstelsel verstoren; als (3) psychomimetica, die een tijdelijke of artificieel 
psychotische toestand kunnen veroorzaken; als (4) psychedelica, die de geest naar 
voren brengen of nog als (5) entheogenen, die binnen een persoon een "goddelijk 
gevoelen' vrijmaken of tot uitdrukking brengenxiv.  
Deze omschrijvingen zijn niet neutraal, want zij houden verband met een bijzondere 
kijk op de gevolgen van de stoffen, alsmede met het realiteitscoëfficiënt xv verleend 
aan het waargenomen voorwerp. 
De psychoactieve planten/substanties die worden gebruikt of gepromoot tijdens 
conferenties, stages of ceremonies die plaatsvinden in België en waarover het 
Centrum steeds meer vragen krijgt, zijn ongetwijfeld  vooral 1) ayahuasca en 2) 
iboga.  
(1) Ayahuasca is een Quichua term waarin huasca naargelang van de context staat 
voor koord of liaan en aya, voor de overledene of zijn geest. Volgens de meest 
courante etymologie is ayahuasca dus de «liaan van de doden»xvi. 
Die term verwijst zowel naar de klimmende liaan die groeit in de tropen/subtropen, 
als naar het afkookselxvii dat traditioneel wordt gebrouwd door het koken of 
macereren van deze liaan (banisteropsis caapi), met toevoeging van andere planten, 
in het bijzonder de psychotria viridis, waarvan de belangrijkste grondstof wordt 
gevormd door dimethyltryptamine (DMT). Daaraan kunnen andere planten worden 
toegevoegd: diplopterys cabrerana, brugmansia suaveolens, … 
Er wordt algemeen aanvaard dat de stof banisteropsis caapi op zich geen 
hallucinaties veroorzaakt, tenzij misschien in zeer grote doses. De stof  bevat 
evenwel MAOI (monoamine oxydase inhibatoren) waardoor de DMTdie  in de andere 
planten van de bereiding zit in de bloedbaan kan doordringen, de hemato-
encefalische barrière kan overschrijden en de hallucinogene bestanddelen ervan kan 
opwekken.   Door uitbreiding wordt de term ayahuasca soms overigens gebruikt  ter 
aanwijzing van  enige combinatie  van  MAOI met  de stof DMTxviii. 
Het gebruik van ayahuasca veroorzaakt een mentale toestand die overeenkomt met 
dronkenschap (mareacion), gekenmerkt door effecten die in twee categorieën 
kunnen worden opgedeeld: (a) perifere en (b) centrale effectenxix. 
Deze effecten doen zich voor binnen een termijn die schommelt naargelang van de 
persoon en de seances, meestal na ongeveer 20 minuten, en duren verschillende 
urenxx.  
 
(a) In tal van studies wordt aandacht besteed aan de fysiologische gevolgen van 

ayahuasca op de mens, te weten: stijging van de bloeddruk, van het hartritme, van 

het ademhalingsritme en van de lichaamstemperatuur,  mydriasis (grotere dilatatie 

van de pupil), stijging van de hormoonspiegel van cortisol, plasmatische prolactine 

en groeihormoon.  

Deze metingen blijven evenwel binnen de normale parametersxxi. 
Er is ook sprake van somatisch-dysforische gevolgen, over het algemeen wijzigingen 
van de lichamelijke gewaarwordingen en braakneigingenxxii.  Soms wordt ook het 
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woord purga («zuivering») gebruikt aangezien ayahuasca vaak leidt tot diarree en 
overgeven. Wat het metabolisme betreft, wordt zulks verklaard door de stijging van 
het serotoninegehalte na het innemen van de substantie en de stimulatie van de 
nervus vagalis met gevolgen voor het spijsverteringsstelselxxiii. Uit spiritueel oogpunt 
wordt een en ander als een zuiveringsproces beschouwd. Het kwaad moet in al zijn 
vormen worden verwijderd « (ziekte, conflicten, trauma's, emoties en negatieve 
gevolgen, bezweringen, etc.) »xxiv.  
Ook de hierna opgesomde gevolgen kunnen zich voordoen: onstabiele motoriek, 
ongecoördineerde bewegingen, trillingen,  kriebels  aan handen en voeten, zweten, 
rillingen, …xxv. 
Uit deze studies blijkt bovendien dat niet kan worden bewezen dat gezonde personen 
die gedurende lange jaren op rituele wijze ayahuasca gebruiken er lichamelijk of 
geestelijk afhankelijk van worden, en er wordt evenmin een verhoogde toxiciteit 
vastgesteldxxvi. 
Daarnaast waarschuwen talrijke bronnen tegen het "gekruiste" gebruik van 
ayahuasca met andere psychotrope stoffen (daaronder begrepen alcohol en 
geneesmiddelen) en wijzen op de gevaarlijke wisselwerking van het gecombineerde 
gebruik met andere verdovende middelen, in het bijzonder de antidepressiva gekend 
als Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), hetgeen kan leiden tot een 
serotonergisch syndroom met ernstige gevolgenxxvii, gebeurlijk de doodxxviii. 
(b) Ayahuasca heeft overigens ook het centrale en in dit geval nagestreefde effect 
dat het de mentale beeldvorming sterk stimuleert. De visioenen kunnen van 
elementaire aard zijn (waarnemingen van geometrisch en lichtgevende aard), dan 
wel uitgebreider zijn en verband houden met organische, plantkundige of 
cosmologische thema's ( bijv. beelden van de natuur die als mens wordt voorgesteld, 
dan wel beweegt, de omvorming van de eigen persoon in iets anders, het gegeven 
dat de ik-persoon voorkomt in een universum bevolkt door mythologische entiteiten, 
...) Betrokkene kan de indruk hebben dat een en ander zich voordoet buiten zichzelf, 
dan wel dat het zich in de persoon afspeelt, in welk geval zeer sterkte emoties die 
positief of negatief zijn, kunnen worden veroorzaakt. Uit de manier waarop over de 
ervaring wordt gerapporteerd, kan worden opgemaakt dat zij «moeilijk, hard, 
huiveringwekkend, en tegelijkertijd zacht, sereen en kalmerend kan zijn»xxix.   
Los van de vaststelling dat inheemse volkeren een lange traditie hebben bij het 
gebruik van ayahuasca en daaruit dus kan worden opgemaakt dat het middel op 
veilige wijze kan worden gebruikt, werden tot dusver weinig klinische gegevens 
verzameld die een solide wetenschappelijke basis vormen om te bewijzen dat deze 
bereiding geen gevaar oplevert voor de mensxxx.  
Hoewel het onderscheid tussen de lichamelijke en geestelijke dimensie van het 
individu, gesteld in punt 1 b, ons niet in staat stelt om ayahuasca als giftig te 
bestempelen, mag het bestaan van reacties die op psychopathologische wijze 
kunnen worden beschouwd, toch niet worden onderschat.  
Diverse studies opperen dat de meest voorkomende ongewenste gevolgen van het 
gebruik van hallucinogene middelen bestaan uit angstperioden, zelfs paniek en in 
zeldzame gevallen, langere psychotische reactiesxxxi. Uit andere bronnen blijkt dat 
ayahuasca in bepaalde gevallen gevoelens van wantrouwen en bedreiging kan 
veroorzakenxxxii. Anderen hebben het over de mogelijkheid van dissociatiexxxiii of over 
crises «van oneiroïde aard»xxxiv. De aard van bepaalde visioenen (bijvoorbeeld 
zichzelf zien als een dode) kan extreme angst veroorzaken waaraan bepaalde 
gebruikers zich niet verwachtenxxxv en het kan voorkomen dat zij er niet in slagen 
zulks deel te laten uitmaken van hun dagelijks leven. 
In geval van ayahuasca blijken de gevolgen van deze psychopathologische reacties 
veeleer zeldzaam te zijn bij een volwassene en zelfs bij pubers, hoewel er geen 
specifieke en gedetailleerde studies bestaan die een nauwkeurige evaluatie ervan 
mogelijk makenxxxvi.  
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In de resultaten van een in 2007 bekendgemaakte studie is er sprake van  « les 
risques de distorsion des perceptions affectives, le surinvestissement du vécu 
personnel et le primat du subjectivisme, la précarisation des instances de réalité. 
Cela favorise des fonctionnements de type paralogique, interprétatifs, intuitifs et à 
forte connotation passionnelle. Cette conviction entraîne l’adhésion des sujets les 
plus vulnérables et les plus suggestibles, une rigidification des processus psychiques, 
un appauvrissement et un rétrécissement de la vie affective autour de cet objet, 
l’ayahuasca »xxxvii.  
(2) Het middel iboga is een bereiding op grond van de schors van de wortels van een 
struik die groeit in het tropisch regenwoud in West-Afrika: Tabernanthe Iboga. Die 
struik wordt beschouwd als een heilige plant die tot openbaringen leidt in het kader 
van een inwijdingsritus ontstaan in Gabon: de Bwiti of godsdienst van Eboga. Deze 
eredienst heeft diverse functies, maar inzonderheid het herstellen van een 
bevredigende relatie met de doden en het gegeven dat aan de gelovige de ervaring 
wordt gegeven van een verscheidenxxxviii. Iemand wordt lid door tijdens de 
inwijdingsritus iboga te drinken, tijdens zijn "reis" de god Bwiti te zien en met zijn 
voorvaderen te communicerenxxxix. Tijdens deze inwijdingen wordt zoveel iboga 
gebruikt dat er sprake is van overlijdens wegens een overdosisxl.  
De stof iboga bevat verschillende alkaloïden, waarvan ibogaïne de voornaamste is. 
De fysiologische gevolgen van de substantie kunnen, naargelang van de hoeveelheid 
die is ingenomen, onder meer bestaan uit ataxie (motorische stoornis), braken en 
overgeven, gedeeltelijke gevoelloosheid met periodieke lage en hoge 
lichaamstemperatuur, ademhalingsstoornissen en hijgen, hetgeen zelfs tot 
verstikking kan leiden,xli   
___ 
De context waarin de psychoactieve substantie wordt ingenomen is van zeer 
uiteenlopende aard. De inname, eventueel voorafgegaan door een 
voorbereidingsperiode - een dieet - kan plaatshebben tijdens collectieve 
ceremonies/seances of particuliere zittingen waaraan slechts twee personen 
deelnemen. In dat geval fungeert een van beiden als "gids".  
 
Deze gids, sjamaan, nganga, of nog anders genoemd, bekleedt een cruciale functie 
in die omstandigheden. Hij is een actor die optreedt, omdat hij wordt geacht het 
volgende te kunnen: 
(1) invloed uitoefenen op de inhoud van de visioenen en de geestestoestand van de 
deelnemerxlii ; 
(2) helpen bij de interpretatie, het symbolische ontcijferen van de boodschappen bij 
deze visioenenxliii. Ter zake wijzen bepaalde bronnen xliv op de eigenschap die  
bepaalde psychoactieve  planten zouden hebben: zij veroorzaken bij de gebruiker 
een toestand van  extreme vatbaarheid voor suggestie. Deze planten werden in een 
traditionele context gebruikt om  een toestand op te wekken waarin de  waarden op 
moreel en  sociaal vlak van de etnie  makkelijker kunnen worden  aanvaard  en 
overgenomen. Deze  visioenen werden nadien geïnterpreteerd  door  de ouderlingen  
van  de gemeenschap zodat  zij strookten met  het geloof  en de specifieke waarden  
van  de maatschappij;  
(3) in bepaalde gevallen bepalen of de inhoud van de visioenen overeenstemt met de 
normen vereist door de groep en de inwijdende waarde ervan vaststellenxlv. 
Uit diverse bronnen en getuigenissen blijkt dat, hoewel die functie van gids een grote 
verantwoordelijkheid onderstelt, sommigen die blijkbaar niet kunnen dragen op de 
wijze waarop het hoort, ongeacht de redenen ervan: gebrek aan een adequate 
opleiding, onbekwaamheid, zoeken naar persoonlijk voordeel,  sjamanen die inslapen 
tijdens de seance of de deelnemer geld vragen nog voor de gevolgen van de stof 
verdreven zijn, etc…xlvi.  
De deelnemers aan dergelijke seances beschouwen de visioenen niet als hallucinaties 
in de zin van beeldwaarnemingen zonder echte betekenis, maar als de ervaring van 
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wat sommigen omschrijven als een hyperrealiteit, "xlvii, een fundamentele realiteit die 
ten grondslag ligt aan de andere realiteit van het dagelijks leven" xlviii.   
 Een dergelijk standpunt is gegrond op een  minimale aanvaarding van drie 
vooronderstellingen: 
(1) de planten die worden gebruikt hebben een geest, sommigen stellen zelfs dat zij 
gerichtheid bezitten.  De visionaire eigenschappen van de planten worden aan die 
geest toebedeeld,  en niet aan de alkaloïden die zij bevatten;  
(2) symbiotische communicatie (overdracht van kennis) tussen elementen van het 
levende is mogelijk; 
(3) er bestaat een specifieke tijdruimte waarin het tijdelijke bestek verleden-heden-
toekomst wordt afgeschaft en het klassieke westerse schema van de fasen van een 
mensenleven, van de conceptie tot de dood, tussen haakjes wordt geplaatst en 
plaats maakt voor een eeuwig heden.   
De plant is dus een middel dat toegang verleent tot een nieuwe fenomenologische 
dimensie waaruit insights (intuïties) worden ontleend die operationele begrippen 
worden, informatie die wordt beschouwd als een deel van de realiteit en die 
overigens doeltreffende gevolgen ervoor heeft xlix. Het gebeurt wel vaker dat 
revelaties die zijn ontstaan tijdens ceremonies leiden tot  "grote ingrepen in het 
eigen bestaan" (relaties worden afgebroken, ander werk, verhuizingen)l.  
Het verkrijgen van voordelen voor het dagelijks leven is een van de belangrijkste 
redenen van westerlingen om zich met dergelijke "reizen" (of staat van “bewustzijn”) 
in te laten. Die voordelen kunnen worden omschreven onder de generieke termen 
(1) persoonlijke ontwikkeling, "ontdekking van de echte en diepere ik" en (2) 
"genezing".  
(1) Deze visioenen, die voorrang verlenen aan de intensiteit van persoonlijke 
ervaringen, worden beschouwd als een weg die toegang verleent tot een ik die 
raakvlakken heeft met het universele en het primordiale, waardoor de deelnemer 
terug deel kan uitmaken van de stroom van de cosmosli.  Het gaat om een mystieke 
band met de mythische tijd, om "onderlinge verwevenheid"lii waarbij alle elementen 
van de levende zijn verbonden. De deelnemer die zijn onbewustzijn onderzoekt, 
beleeft "een ontkurken van het onderbewuste"liii, het opnieuw beleven van "de 
herinneringen van duizenden generaties die hem zijn voorafgegaan en in zijn 
individueel geheugen zijn verstopt, wat een deel is van het eeuwenoude collectieve 
geheugen" liv.  
(2) Psychoactieve planten en ayahuasca in het bijzonder worden meer dan eens 
voorgesteld als de krachtigste kruidengeneeskunde ter wereld met "mogelijkheden 
tot een onschatbaar herstel of genezing"lv; de term genezing/herstel heeft zowel 
lichamelijke als geestelijke connotaties.  
Een aantal verenigingen die gebruik maken van het internet en zich baseren op 
wetenschappelijke studies die sedert ongeveer 15 jaar worden gevoerd naar de 
geneeskrachtige mogelijkheden van sommige psychoactieve planten, maken bij hun 
communicatie gebruik van het veronderstelde therapeutisch vermogen van die 
planten. Dat vermogen zou wetens en willens worden verborgen door "de huidige 
westerse wetenschappers en vooral door de farmaceutische industrie" lvi.  
Hoewel de activiteiten van die verenigingen voor iedereen zijn bestemd,  ziet het 
ernaar uit dat sommige ervan, via de aanbod van  behandelingen, specifiek gericht 
zijn op mensen die: 
- lijden aan somatische aandoeningen. 
Er wordt gezegd dat de plant in dat geval helpt bij het stellen van de diagnose en 
zelfs diverse aandoeningen kan behandelen, bijvoorbeeld astma, diabetes, bepaalde 
kankers, AIDSlvii.  
- te maken krijgen met "psychologische trauma's". 
Volgens sommige groepen is een groot deel van het onbehagen bij een volwassene 
toe te schrijven aan een traumatische periode op jonge leeftijd, of in een vorig leven. 
Sommige psychoactieve planten zouden "regressieve uitingen" vergemakkelijken en 
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bijgevolg "de emotionele uiting bevorderen, onderdrukt onbewust materiaal weer 
aan de oppervlakte brengen, belangrijke oude herinneringen die niet langer bewust 
beschikbaar waren terugbrengen en opnieuw doen beleven" lviii. Bijgevolg zouden die 
planten een oplossing bij uitstek vormen om "onderdrukte herinneringen, vergeten 
trauma's en voorvaderlijke herinneringen" terug te brengen lix en aldus therapeutisch 
werk mogelijk te maken.  
- geconfronteerd zijn met verslavingen.  
In dat geval wordt de nadruk gelegd op het vermogen waarover  die planten zouden 
beschikken om een einde te maken aan de chemische afhankelijkheid van een 
bepaald aantal verslaving veroorzakende stoffen.  Er worden over het algemeen 
residentiële behandelingen aangeboden, waarvan de kern bestaat uit visionaire 
introspectie zodat de patiënt het gedrag uit het verleden dat tot de verslaving heeft 
geleid opnieuw kan evalueren, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de dissociatie 
van het denken, welke dissociatie eigen is aan de hallucinatielx.   
___ 
In België is het juridisch kader tot regeling van de psychotrope stoffen gegrond op 
drie wetgevende normen: 
(1) de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, 
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (en de wijzigingen 
ervanlxi) ;  
(2) het internationaal verdrag van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen 
(verdrag van Wenen)lxii;  
(3) het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige 
psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (en de 
wijzigingen ervanlxiii).  
DMT, bufotenine en ibogaïne, hun zouten en de bereidingen waarin deze stoffen 
verwerkt zijn, zijn in het koninklijk besluit van 22 januari  1998 vermeld als 
psychotrope stoffen die zonder voorafgaande algemene vergunning van de minister 
die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft onder bezwarende titel of om 
niet, niet mogen worden ingevoerd, uitgevoerd, vervaardigd, in bezit worden 
gehouden, verkocht of te koop worden gesteld, afgeleverd of aangeschaftlxiv.  
Uit strikt juridisch standpunt stelt de wet persoonlijk gebruik niet strafbaar, maar 
«het wordt articifieel gelijkgesteld met bezit, aangezien het zelfs voor een 
alleenstaande gebruiker onmogelijk is de strafbaar gestelde substantie niet in zijn 
lichaam te hebben»lxv. 
Het woord“bereiding" is niet zonder belang aangezien de voorstanders van het vrij 
gebruik van ayahuasca regelmatig het argument aanvoeren dat de daarvoor 
gebruikte planten als dusdanig niet in de lijst van het verdrag van Wenen bedoelde 
stoffen vermeld zijn  en dat het aftreksel van ayahuasca voldoende verschilt van 
DMT om niet onder het verdrag te vallen. Zij steunen op de commentaar bij het 
verdrag waarin is gesteld dat de planten waaruit de vermelde stoffen kunnen worden 
verkregen zelf niet op de lijst staan en dat geen enkele bepaling van het verdrag 
erop van toepassing is.  In een brief die de secretaris van het International Narcotics 
Control Board  in 2001 aan het Nederlands ministerie van Volksgezondheid heeft 
gestuurdlxvi, zou hij de natural materials) die DMT bevatten, alsook de bereidingen op 
basis van deze planten,  met name ayahuasca, uitsluiten van de in het verdrag 
opgesomde controlemaatregelenlxvii. 
In een in de Verenigde Staten gevonniste zaak stelt het Hooggerechtshof dat 
krachtens het verdrag een bereiding onderworpen is aan dezelfde 
controlemaatregelen als de psychotrope stoffen die zij bevat. Een bereiding wordt 
omschreven als een oplossing of mengsel, ongeacht de fysische toestand of de 
bereidingswijze ervan. De stof ayahuasca is voor het Hooggerechtshof wel degelijk 
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een oplossing die DMT bevat. Het feit dat ze wordt verkregen door infusie van de 
planten in water en niet door een meer ingewikkelde methode doet niet ter zakelxviii. 
In het verdrag van Wenen is voorts bepaald dat “elke Staat op het grondgebied 
waarvan in het wild planten groeien die psychotrope stoffen bevatten die voorkomen 
op Lijst I en die vanouds worden gebruikt door bepaalde kleine en duidelijk 
afgebakende groepen bij magische of religieuze riten (…) aangaande deze planten 
voorbehoud kan maken”.  
 
Bij gebreke van een rechterlijke beslissing in België en gelet op de globalisering - 
inzonderheid delokalisatie van handelwijzen - is het nodig aandacht te schenken aan 
een aantal rechtszaken en documenten van buitenlandse staatsorganen waaruit de 
uiteenlopende aanpak in de diverse landen duidelijk blijkt: (1) Brazilië en (2) de 
Verenigde Staten in de eerste plaats en nadien, korter bij huis (3) Nederland en (4) 
Frankrijk – de eersten gebruiken de zogenaamde «double policy»lxix, de tweeden 
hebben geopteerd voor een duidelijk repressieve optie.  
(1) Brazilië: 
In 1992 heeft de Federale Narcoticaraad (Conselho Federal de Entorpecentes) na een 
jaren durend multidisciplinair onderzoek beslist om het gebruik van ayahuasca in een 
godsdienstige context wettelijk te maken op het volledige Braziliaanse grondgebied. 
In 2004 werd deze beslissing bevestigd door een resolutie van de Nationale raad 
inzake het drugsbeleid (Conselho Nacional de Politicas Sobre Drogas), waarin is 
voorzien in de oprichting van een werkgroep belast met de uitwerking van 
ethische/deontologische beginselen die beogen enig onrechtmatig gebruik van 
ayahuasca te voorkomen, alsmede enige handelwijze die de lichamelijke of 
geestelijke gezondheid van individuen in het gedrang kan brengen. De conclusies 
van deze werkgroep, die in 2010 zijn bekendgemaakt in het Braziliaanse 
"Staatsblad" voorzien in een referentiekader voor wat als "goede handelwijzen" kan 
worden beschouwd.   
Dit kader (1) beperkt de toelating om ayahuasca te gebruiken tot godsdienstige 
ritussen op de plaatsen die de groepen die gebruik ervan maken daartoe hebben 
voorbehouden, (2) verbiedt de commercialisering van de substantie, en (3) doet de 
aanbeveling om toeristische en andere propaganda te vermijden. Bij voornoemde 
groepen wordt erop aangedrongen (4) blijk te geven van discretie en gematigdheid, 
zowel (5) bij het gebruik van de substantie als bij (6) enige mededeling over de 
eigenschappen ervan.  De zogenaamde curanderismo  levert een inbreuk op het 
Braziliaanse recht op (6) want de medische en helende eigenschappen van 
ayahuasca moeten enkel uit spiritueel oogpunt worden beschouwd, (7) waarbij enige 
publiciteit die het publiek en de overheid op het verkeerde been zou kunnen zetten, 
moet worden voorkomen. De groepen die gebruik ervan maken worden verzocht 
over te gaan tot een (8) screening van de deelnemers aan de godsdienstige 
ceremonieën voor zij ayahuasca opdrinken, teneinde te voorkomen dat de substantie 
zou worden gegeven aan personen met geestelijke kwalen of onder de invloed van 
alcohol of andere psychoactieve substanties. Ten slotte krijgen die groepen de 
aanbeveling (9) de deelnemers te informeren over het verloop van het ritueel 
(daaronder begrepen de noodzaak ter plaatse te blijven tot het einde ervan), van de 
tijdschema's en van de gebruikelijke gevolgen van ayahuasca.lxx  
(2) Verenigde Staten:  
In november 2000, nadat federale agenten een hoeveelheid ayahuasca (hier 
omschreven als hoasca) in beslag had genomen, heeft een groep B (voor wie het 
product was bestemd) klacht ingediend tegen het Amerikaanse ministerie van  
Justitie en een verzoekschrift tot "preliminary injunction" ingesteld. Dit verzoekschrift 
werd ontvankelijk geacht op grond van de Religious Freedom Restoration Act. In 
2002 heeft het federaal gerechtshof van Albuquerque de regering ertoe verplicht de 
invoer, de verdeling en het bezit van hoasca toe te laten voor gebruik bij de 
religieuze ceremonies van deze groep Blxxi.  
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In 2006 heeft het Amerikaans Hooggerechtshof zich over deze zaak uitgesproken. 
Het heeft het argument van  groep B aanvaard, te weten dat het optreden van de 
regering overeenstemt met een beperking van de uitoefening van de 
godsdienstvrijheid. De regering heeft opgeworpen dat deze beperking geen 
schending is van de RFRA en wel omdat de toepassing van de wet op de 
gecontroleerde substanties de minst ingrijpende wijze was om de dwingende 
belangen van de regering te bevorderen, te weten  (1) de bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de leden van groep B, (2) de voorkoming van een 
eventuele verduistering van de substantie voor recreatieve doeleinden en (3) de 
coherente toepassing van het verdrag van Wenen. Het Hof heeft de argumenten van 
de regering verworpen en in zijn arrest van 21 februari 2006 gesteld dat de regering 
niet erin was geslaagd om de "dwingende belangen" (compelling interest) te 
bewijzen betreffende het verbod op het gebruik van hoasca. Bovendien werd de 
teruggave van de stoffen aan groep B bevolen.  
In 2010 eindigde de zaak met de ondertekening van een akkoord tussen de partijen, 
waarin de procedures zijn opgesomd die moeten worden nageleefd inzake de invoer, 
de registratie, de inspectie, de opslag en de veilige opberging van hoascalxxii.   
In een parallelle zaak (klacht van groep A wegens beslag op ayahuasca), heeft het 
federale hof van Medford het met eenparigheid van stemmen genomen besluit van 
het Hooggerechtshof aangevoerd en van de regering geëist dat zij bedoelde groep 
toelaat om ayahuasca in te voeren en te gebruiken in het kader van religieuze 
ceremonies, zulks met inachtneming van de door het Hof vastgestelde richtlijnen 
(instemmen met een periodieke controle op ayahuasca door de Drug Enforcement 
Administration,  en de noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de 
substantie zou worden verduisterd met het oog op recreatieve doeleinden). Het hof 
is ook in dit geval van oordeel dat de regering haar dwingende belangen om 
ayahuascalxxiii te verbieden niet kan bewijzen. 
(3) Nederland:  
In oktober 1999 wordt de leidster van een groep A aangehouden en wordt een 
onderzoek ingesteld wegens het bezit van ayahascua. In 2001 wijst de 
districtsrechtbank te Amsterdam een vonnis waarin wordt gesteld dat het beginsel 
van de godsdienstvrijheid voorrang heeft op de verplichting van de staat om DMT te 
verbieden. Daarin is het volgende gesteld: aangezien het ritueel gebruik van 
ayahuascaweinig risico’s oplevert voor de gezondheid en het gaat om het 
belangrijkste sacrament binnen de groep, zou het verbod erop een zodanige 
aantasting vormen op de godsdienstvrijheid dat het niet noodzakelijk kan worden 
geacht in een democratische staatlxxiv. De districtsrechtbank van Haarlem heeft zich 
in 2009 hierop gegrond om de bewezen opzettelijke invoer op het Nederlandse 
grondgebied van ayahuasca niet als een strafbaar feit aan te merken  (tegen deze 
beslissing is beroep ingesteld)lxxv.   
In 2007 doet het Hooggerechtshof uitspraak over een nauw verwante zaak. Na 
beslag op ayahuasca heeft een persoon die lid is van een groep A beroep ingesteld 
bij het hof van beroep te Amsterdam en om de teruggave van de verbeurd 
verklaarde goederen verzocht. Het hof heeft dit verzoek afgewezen op grond van 
inzonderheid een deskundigenonderzoek waaruit bleek dat het gebruik van de 
substantie in bepaalde gevallen kan leiden tot zware "intoxicatie".  Het 
Hooggerechtshof heeft deze beslissing bevestigd. Die instantie stelt dat het beslag 
dat volgt uit de toepassing van de opiumwet inderdaad een beperking van de 
religieuze vrijheid is, maar dat zulks nodig is in een democratische samenleving 
ter bescherming van de volksgezondheid, en niet onevenredig is met betrekking tot 
die doeleindelxxvi. 
(4) In Frankrijk:  
In november 1999 werden diverse leiders van een groep A aangehouden en vervolgd 
wegens aankoop, invoer, bezit, verkoop en gebruik van verdovende middelen. Zij 
werden in eerste aanleg veroordeeld tot straffen met uitstel, maar het hof van 
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beroep te Parijs heeft het vonnis in 2005 vernietigd en bovendien bevolen dat de 
aldus in beslag genomen substanties moesten worden teruggegevenlxxvii.  
Kort nadien heeft de Franse Staat, via de ministeriële besluiten van  20 april 2005 en 
12 maart 2007, op advies van de Commission nationale des stupéfiants et des 
psychotropes en op voorstel van het Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé, aan de lijst van verdovende middelen een aantal planten en 
substanties toegevoegd die voorkomen in de samenstelling van ayahuasca  
(banisteriopsis caapi, psychotria viridis, harmine, harmaline, tetrahydroharmine, 
etc.), ibogaïne alsmede de planten tabernanthe iboga en tabernanthe manii. De twee 
bij de Raad van State ingediende verzoekschriften tot vernietiging van die besluiten 
werden verworpen. De Raad van State is in beide gevallen van oordeel (1) dat de 
verzoekers niet kunnen stellen dat de opname van deze substanties/planten bij de 
verdovende middelen volgt uit een kennelijke fout; (2) dat ingeval die opname een 
inbreuk zou vormen op de vrijheid van denken, geweten en godsdienst, deze 
inbreuken niet als overmatig en evenmin als onevenredig kunnen worden beschouwd 
gelet op de bekommernissen inzake de volksgezondheid. lxxviii.  
In een recent artikel in de Franse pers (maart 2011) is er sprake van de veroordeling 
van een osteopaat tot drie maanden gevangenis met uitstel en een boete van 2000 
euro wegens het gebruik van verdovende middelen. Betrokkene had in september 
2009 in het departement Aisne een sjamanistisch ritueel georganiseerd tijdens welk 
ayahuasca werd gebruikt. Een van de deelneemster moest naderhand worden 
opgenomen in het ziekenhuis omdat zij zich slecht voeldelxxix. 
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