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TV redacteuren RAMBAM maken documentaire over Ayahuasca

Zoeken

Hieronder een deel uit een mail naar de leden van de VLOS, de
belangenvereniging van o.a. smartshopeigenaren over het TV
programma RAMBAM die op woensdag 24 januari aandacht
besteedde aan ayahuasca. Waarom die mail gericht was aan
die belangenvereniging wordt in onderstaande mail duidelijk.
En om die mail beter te kunnen begrijpen moet je weten dat
het overheidsbeleid aangaande ayahuasca genuanceerd ligt
van dat, ondanks dat de werkzame stof (DMT) in dit middel als
harddrug op lijst 1 van de Opiumwet staat, zolang het gebruik
plaatsvind binnen georganiseerd verband ( lees, als het drinken van bijvoorbeeld thee binnen rituelen van sessies van gelijkgestemden in een afgesloten, niet publieke ruimte) dit niet
tot vervolging leidt
( n.b. het Adviesburo is al jaren adviseur gezondheidspreventie
voor deze vereniging) En weet dan dat ik bezig ben met een
meer uitgebreide/aanvullende info over dit onderwerp ( 14-022018)
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vaar/risico van een middel als uitgangspunt neemt van het rapporteren daarover met als uiteindelijke resultaat dat het bijna
altijd tot Tweede Kamervragen leidt met in 9 van de 10 gevallen een verbod op dat middel (of een hardere aanpak van dat
middel als het al verboden is). Zo,n, door de publieke media
eenzijdige, alleen op de risico,s van de stof gerichte, aandacht
gaat het al vanaf de opkomst van het druggebruik vanaf de
tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw met tien-
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tallen drugs tot zelfs middelen die om andere redenen dan typische druggebruik gerekend kan worden zoals ayahuasca. En
het is of de politie maar steeds vaker de drugshulpverlening (
met steeds meer in het kielzog de gezondheidszorg in het algemeen, de jeugdzorg/psychiatrie in het bizonder met de laatste
10 jaar de booming nieuwe discipline in de gezondheidszorg
van die van hersenonderzoekers) die bij dat waarschuwen een
sleutelrol spelen met in dit geval de Jellinek en het Trimbosinstituut die op het gevaar van ayahuasca wijzen wat met het tonen van twee negatieve ervaringen met dit middel van mensen
uit de directe omgeving van de redacteuren de leidraad vormde van de rest van de uitzending.
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Het bizarre is dat in elk middel met een psycho-actieve werking
een gevaar schuilt ( een drug zonder gevaar is geen drug!). En
laten we blij zijn met dit gevaar want als dat er niet zou zijn is
er geen grens aan het gebruik ( “een risicoloze drug is levensgevaarlijk!”). Kortom, de Jellinek en het Trimbosinstituut trappen een open deur in maar omdat zij dat doen via de publieke
media diezelfde media niets anders kan/gaat doen dan dat gevaar verder uit te diepen. En wat zie je dan in het geval van de
RAMBAM uitzending over ayahuasca dat dat gebeurt via het
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aanklagen van de overheid dat die dat gevaar niet ziet/negeert,
waarbij dus RAMBAM volkomen het genuanceerd beleid van
de overheid over ayahuasca negeert. Kortom RAMBAM als
domme kruisridder van het bezoeken van de KvK, de antikwakzalverarts, ministeries bellen, een eigen Opiumlijst 1 DMT
harddrugwinkeltje opent en de politie tart om de zaak dicht te
timmeren, undercover smartshops bezoeken en dat drie van
hun redacteuren zich begeven naar een ayahuascasessie (
maar als controlfreaks voortijdig wegglippen). Op sommige
momenten best grappig die kruistocht in beeld gebracht maar
naast bovengenoemd negeren van het beleid een ding volstrekt weglatend; EN DAT IS IN GESPREK GAAN MET DE MENSEN DIE WEL AAN DIE SESSIES DEEL NEMEN. En ondanks dat er
voldoende aan te merken valt op de zorgvuldigheid van de begeleiders van die sessies ( met dank aan RAMBAM die daar terecht op wijst) hadden zij, als zij dat gesprek waren aangegaan,
een beeld gezien van mensen uit uiteenlopende maatschappelijke kringen die om zeer uiteenlopende redenen/aanleidingen
zich welbewust overgeven aan die sessies met allemaal hun eigen voorbereiding, overtuiging en waakzaamheid. En als de
Jellinek en het Trimbosinstituut daar in hun bijdrage aan de
uitzending op hadden gewezen met o.a. een verwijzing van
nauwelijks tot geen rapportage van eerstehulpverzoeken of
andere hulpverzoeken ( lees verslavingszorg, therapieën, tot
dubbele diagnosesituaties aan toe) terwijl ayahuasca in potentie een behoorlijk emotioneel heftig middel is had de documentaire er heel anders uitgezien. Het tegendeel is gebeurd
met voor de zoveelste keer een eenzijdig, op het gevaar van
het middel, gerichte rapportage met op het einde van de uitzending een uiteraard zeer verontrust lid van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp van D,66 die toezegde hierover vragen te
stellen aan de minister. Hopelijk zal zij zich nader beraden alvorens zij die vragen stelt, maar dan heb je nog altijd die ande-
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re politieke partijen die drugs gevaarlijk vinden. En laat nou die
open deur al decennia lang de basis zijn van een andere open
deur van verbieden met als gevolg dat het gevaar van dat middel alleen maar toeneemt. Hoe dat bij ayahuasca zal vergaan
zal de tijd leren.
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Dit bericht werd geplaatst in Adviesburo Drugs, Drugsbeleid, In de
media, Smartshops op 29 januari 2018 door August de Loor.
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