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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1725 

Vragen van de leden Paulusma en Sneller (beiden D66) aan de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toestemming voor Australische 
psychiaters om psychedelica voor te schrijven voor patiënten met een 
behandelingsresistente depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
(ingezonden 9 februari 2023). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 28 februari 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Change to classification of psilocybin and 
MDMA to enable prescribing by authorised psychiatrics» van 3 februari 
2023?1 

Vraag 2
Kunt u een reactie geven op dit bericht? 

Vraag 3
Kunt u toelichten hoeveel mensen in Nederland kampen met behandelingsre-
sistente depressie en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS)? 

Vraag 4
Bent u het eens dat verschillende psychedelica zoals psilocybine en MDMA 
kunnen bijdragen aan nieuwe behandelingsopties voor mensen met een 
ernstige psychiatrische aandoening (EPA) waarbij de bestaande behandeling 
onvoldoende effectief blijkt? 

Vraag 5
Kunt u een stand van zaken geven met betrekking tot het toestaan van het 
voorschrijven van psychedelica in Nederland? 

Vraag 6
Kunt u toelichten of er knelpunten zijn in het verlenen van toestemming om 
dergelijke behandelingen ook in Nederland te kunnen voorschrijven? 

1 Australian Government – Department of Health and Aged Care, 3 februari 2023, «Change to 
classification of psilocybin and MDMA to enable prescribing by authorised psychiatrists» 
(https://www.tga.gov.au/news/media-releases/change-classification-psilocybin-and-mdma-
enable-prescribing-authorised-psychiatrists).
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Vraag 7
Kunt u aangeven of een classificatieverandering zoals deze is doorgevoerd in 
Australië ook in Nederland noodzakelijk is? 

Vraag 8
Kunt u een stand van zaken delen met betrekking tot het in kaart brengen van 
barrières die onderzoekers ervaren bij het inzetten van psychedelica 
gedurende de ontwikkeling van deze geneesmiddelen, aldus de motie van de 
leden Paulusma en Sneller over in kaart brengen of onderzoekers barrières 
ervaren bij het inzetten van psychedelica als geneesmiddel?2 

Vraag 9
Kunt u een stand van zaken delen met betrekking tot het nemen van een 
faciliterende rol van het kabinet om barrières zoals een taboe dat heerst op 
onderzoek naar therapeutische toepassing van psychedelica weg te nemen, 
aldus de motie van de leden Paulusma en Sneller over barrières wegnemen 
voor de toepassing van psychedelica als therapeutisch middel?3 

Vraag 10
Kunt u een overzicht geven van onderzoeken naar behandelingen met 
psychedelica die in de pijplijn zitten voor gebruik in de praktijk? Kunt u 
aangeven waar deze behandelingen zich in het proces bevinden? 

Mededeling 

De vragen van het lid Paulusma (D66) over toestemming voor Australische 
psychiaters om psychedelica voor te schrijven voor patiënten met een 
behandelingsresistente depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
(2023Z02237) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn 
worden beantwoord. 
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor-
ding meer tijd vergt. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.

2 Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 59.
3 Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 58.
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