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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

investigatinginvestigating the potential neurotoxicity of Ecstasy (MDMA): 
AnAn imaging approach 

1.. Personen die MDMA gebruiken lopen schade op aan serotonerge 
hersencellen.. De schade herstelt zich waarschijnlijk in de meeste 
hersengebieden. . 

2.. Bij gelijke doseringen treedt bij vrouwen vaker schade op dan bij 
mannen. . 

3.. Het gebruik van MDMA is geassocieerd met een aantal stoornissen in 
functiess waarbij serotonine een belangrijke rol speelt, zoals geheugen. 

4.. De effecten van MDMA op (serotonerge) hersencellen en geheugen zijn 
dosiss gerelateerd. 

5.. De effecten van MDMA op geheugenprestaties zijn van lange duur. 

6.. Geheugenproblemen bij MDMA gebruikers correleren met biologische 
markerss van neuronale schade. 

7.. Functionele beeldvormings technieken, zoals SPECT en MRI, zijn zoveel 
belovendd dat zij een nieuwe fase kunnen inluiden in het onderzoek naar 
dee oorzaken en gevolgen van (recreatief) drug gebruik. 

8.. Bij het bepalen van de noodzaak van onderzoek naar potentiële 
schadelijkee effecten van (recreatieve) drugs mag de legale of illegale 
statuss geen doorslaggevende factor zijn. 

9.. Het valt nog te bezien of de roes van Ecstasy het haalt bij de extase van 
dee wetenschap. 

TO.. Zoals een mens uit vele mensen bestaat, bestaat een onderzoek uit vele 
onderzoekenn (naar Adriaan van Dis). 



i l .. De komst van de beeldverwerkingsoftware stelt de wetenschappelijke 
integriteitt van een onderzoeker nader op de proef. 

12.. De Nederlandse vrouw gebruikt haar laatste ei voor haar eerste kind 
(Prof.. dr O. P. Bleker). 

13.. Tussen een tabberd en een toga zit slechts één etmaal. 

Liesbethh Reneman 
66 december 2001 


