Bekijk online

UITNODIGING
Psychedelica en wetenschap
Een interdisciplinaire benadering
Vanuit verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg, de sociale wetenschappen en de
geschiedschrijving spreken specialisten over de studie van psychedelica. Dit symposium,
bedoeld voor wetenschappers, kan de basis leggen voor een Nederlands netwerk en daarmee
effectiever aansluiten bij het internationale onderzoek op dit terrein. Het wordt georganiseerd
door de KNAW en Stichting OPEN.

Datum & tijd: maandag 25 maart 2019, 16.00 - 21.00 uur
Plaats: OBA Oosterdok, Theaterzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Meer informatie: Website KNAW

Met:

Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis, Open Universiteit – Legaal gebruik van
MDMA in de jaren ‘70 en ‘80
Joost Breeksema, directeur Stichting OPEN – Psychedelica: een introductie
Wim van den Brink, emeritus hoogleraar verslavingszorg, Amsterdam UMC, locatie
AMC, Universiteit van Amsterdam – Psychedelica en psychiatrie
Michiel van Elk, universitair docent sociale psychologie, Universiteit van Amsterdam –
Recent (neuro)wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica
Wouter Hanegraaff, hoogleraar geschiedenis van de hermetische iloso ie en verwante
stromingen, Universiteit van Amsterdam – Psychedelica in de Westerse cultuur
Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie, Universiteit Utrecht – LSD en de
farmacologische beloftenmachine
Eric Vermetten, bijzonder hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten
van psychotrauma’s, Universiteit Leiden – Psychedelica in de psychotraumatologie
De bijeenkomst wordt voorgezeten door Patricia Pisters, hoogleraar mediastudies, Universiteit
van Amsterdam.
Het programma wordt mede georganiseerd door Stichting OPEN, een ona hankelijke nonpro itorganisatie die zich sinds 2007 inzet voor het stimuleren en bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica.

Aanmelden
Kijk voor het volledige programma op de website van de KNAW. Of neem contact op met
linda.groen@knaw.nl, 020 551 0727.
U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is
noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website. Diner is op eigen gelegenheid.
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KNAW & OBA – de beste kennis
Onder de titel KNAW & OBA – de beste kennis
programmeren de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW) en de Akademie van
Kunsten van de KNAW dit jaar in de Centrale OBA.
Vrijwel wekelijks zijn er bijeenkomsten over actuele
ontwikkelingen in wetenschap en kunst of over de
wetenschap achter de actualiteit.
Kijk voor een overzicht van bijeenkomsten op de
website.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van onze mailings en zullen deze nooit
zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt uw pro iel te allen tijde inzien,
wijzigen en/of verwijderen. U kunt zich ook altijd afmelden voor onze mailings.
Zie ook onze privacyverklaring.
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