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Samenvatting
 
Dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de specifieke (niet-acute) 
effecten van ecstasy op het neuropsychologisch functioneren. Daarbij is getracht enkele 
methodologische problemen, waar veel onderzoekers in dit veld mee te kampen hebben, 
te minimaliseren. 
 
Ecstasy is een populaire drug in het uitgaanscircuit. Tussen 2001 en 2005 steeg het 
percentage van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) dat ooit ecstasy had gebruikt van 
3,2% naar 4,3%. In 2005 waren er meer dan 40.000 actuele gebruikers. De werkzame stof 
in ecstasy is +/-3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA). Deze stof blijkt echter 
schadelijk voor het serotoninesysteem in de hersenen. Serotonine is betrokken bij o.a. het 
geheugen en concentratievermogen. Het is daarom belangrijk dat eventuele effecten van 
ecstasy op die functies onderzocht worden.  

Een belangrijk probleem in het onderzoek naar de effecten van ecstasy is dat veel 
ecstasygebruikers ook andere drugs gebruiken. In veel studies zijn de onderzoeksgroepen 
niet goed vergelijkbaar als het gaat om het gebruik van andere drugs dan ecstasy. 
Daardoor is het onduidelijk of het gevonden effect ook echt door ecstasy wordt 
veroorzaakt of door andere drugs. Een andere belangrijke beperking is dat bij cross-
sectionele studies nooit met zekerheid kan worden vastgesteld of de effecten een gevólg 
zijn van ecstasygebruik of dat de verschillen al bestonden vóór het eerste ecstasygebruik. 
Ook is het denkbaar dat bepaalde mensen kwetsbaarder zijn en meer kans lopen op 
schade na het gebruik van ecstasy dan andere mensen. Mogelijk spelen leeftijd, geslacht 
en bepaalde genotypen hierbij een rol. 

In dit proefschrift wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met belangrijke 
factoren zoals het gebruik van andere drugs, geslacht, leeftijd, intelligentie, genetische 
variabiliteit en reeds voor het eerste gebruik bestaande verschillen. De studies die in dit 
proefschrift zijn beschreven, maken deel uit van het NeXT(Netherlands XTC Toxicity)-
onderzoeksproject. Het doel van dit project is om de wetenschappelijke kennis over de 
schadelijke effecten van ecstasy op de hersenen te vergroten. De conclusies over de 
specifieke gezondheidsrisico’s, zoals neuropsychologische stoornissen of hersenschade, 
kunnen gebruikt worden voor preventiedoeleinden, klinische besluitvorming en de 
ontwikkeling van een (inter)nationaal ecstasybeleid. Ook kan het de gebruikers van 
ecstasy helpen een weloverwogen beslissing te nemen over hun recreatief gebruik.  
 
In de algemene inleiding in hoofdstuk 1 worden de geschiedenis van het gebruik van 
ecstasy en de effecten van en potentiële schade door ecstasy geschetst. Methodologische 
beperkingen van onderzoek naar de schadelijke effecten van ecstasy op 
neuropsychologische functies komen aan de orde. Hierna wordt het doel van dit 
proefschrift in het kort beschreven, gevolgd door een overzicht van de hoofdstukken.  

In hoofdstuk 2 wordt de NeXT-studie geïntroduceerd: een uitgebreid onderzoek 
naar het verloop, de causaliteit en klinische relevantie van de toxiciteit van ecstasy. De 
NeXT-studie onderzoekt de effecten van ecstasy met behulp van meerdere 
onderzoekstechnieken in verschillende substudies: (1) een cross-sectionele substudie 
onder zware ecstasygebruikers en controlepersonen, die de kennis moet vergroten over 
de effecten van ecstasy in relatie tot andere drugs en (2) een prospectieve substudie bij 
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vrijwilligers die nog nooit ecstasy hadden gebruikt (ecstasy-naïef) met een grote kans op 
toekomstig ecstasygebruik, die informatie moet geven over causaliteit van de relatie 
tussen ecstasygebruik en neurotoxiciteit. De onderzoekstechnieken omvatten scans van 
de hersenen, neuropsychologische tests en zelfrapportage-vragenlijsten. Tot dusverre zijn 
er twee dissertaties, waarbij gebruik werd gemaakt van scans van de hersenen, 
gepubliceerd: één over fMRI-data en één over SPECT/MRI data. Dit proefschrift richt 
zich op de neuropsychologische testen. Binnenkort volgt nog een vierde proefschrift uit 
het NeXT-project over de psychosociale aspecten van ecstasygebruik. 

In de literatuur is er een discussie gaande over de vraag of cognitieve stoornissen 
het gevolg zijn van ecstasy of van andere drugs, of van een combinatie van verschillende 
drugs. Daarom hebben we een groep vrijwilligers onderzocht die varieerde in type en 
hoeveelheid druggebruik, waarbij de samenhang tussen het gebruik van ecstasy en andere 
middelen relatief laag was (hoofdstuk 3). Dit maakte het mogelijk om te analyseren wat 
de specifieke effecten van ecstasy en van verschillende andere middelen waren. De 
resultaten laten een specifiek effect van ecstasy op het verbale geheugen zien, 
onafhankelijk van het gebruik van amfetamine, cocaïne, cannabis, alcohol of tabak. 

In hoofdstuk 4.1 wordt een prospectieve studie beschreven. Hierbij kon de 
invloed van reeds bestaande verschillen (vóór het eerste gebruik van ecstasy) worden 
uitgesloten. Een groep van 188 vrijwilligers die nog nooit ecstasy had gebruikt, werd 
neuropsychologisch getest. In de loop van twee jaar zijn 58 personen ecstasy gaan 
gebruiken. Deze personen zijn opnieuw getest en vergeleken met 60 van de 
oorspronkelijke 188 vrijwilligers die geen ecstasy zijn gaan gebruiken. De resultaten tonen 
aan dat zelfs heel lage doseringen ecstasy tijdens het eerste gebruik (gemiddeld 3,2 pillen 
ooit/mediaan 1,5 pillen ooit) een negatief effect kunnen hebben op het verbale geheugen. 
Deze bevindingen werden door Noorse onderzoekers bekritiseerd in een brief aan het 
tijdschrift dat onze resultaten had gepubliceerd. Onze reactie hierop, die door hetzelfde 
tijdschrift werd geplaatst, wordt beschreven in hoofdstuk 4.2. Hierin worden alle vragen 
van de Noorse onderzoekers beantwoord.  

Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor een verminderd verbaal geheugen bij 
zware ecstasygebruikers, zijn de bevindingen over een relatie tussen de hoeveelheid 
gebruikte ecstasy en de mate waarin sprake is van cognitieve stoornissen niet eenduidig. 
Deze inconsistentie in de resultaten zou het gevolg kunnen zijn van individuele 
verschillen in genetische kwetsbaarheid voor de effecten van ecstasy. Bij de deelnemers 
aan de prospectieve studie kon een variatie in het cathechol-O-methyltransferase 
(COMT) gen, het zogenaamde val158met polymorfisme, worden vastgesteld. Dit stelde ons 
in staat te onderzoeken of de schadelijke effecten van ecstasy op het geheugen beïnvloed 
worden door deze variatie in het COMT-gen. De resultaten die in hoofdstuk 5 worden 
beschreven tonen aan dat er inderdaad een genetische kwetsbaarheid is voor de negatieve 
effecten van ecstasy op het verbale geheugen, maar dat ook het gebruik van andere drugs 
een mogelijke rol speelt. 

Alle studies tot dusver richtten zich op relatief jonge ecstasygebruikers in de 
leeftijd van 18 tot 35 jaar. Daarom zijn de mogelijke lange termijn gevolgen van 
ecstasygebruik voor het verouderende brein onbekend. Met het toenemen van de leeftijd, 
neemt het serotoninegehalte in het brein af. Dit gaat samen met leeftijdsgerelateerde 
geheugenachteruitgang en toename van depressieve verschijnselen. Omdat ecstasy het 
serotoninesysteem stoort, wilden we weten of ecstasygebruik leidt tot sterkere 
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geheugenachteruitgang en meer depressieve symptomen op hogere leeftijd. Daarom 
vergeleken we in hoofdstuk 6 het neuropsychologisch functioneren van 17 ecstasy 
(polydrug)gebruikers van middelbare leeftijd met 16 ecstasy-naïeve polydruggebruikers 
van middelbare leeftijd. Deze studie laat zien dat het negatieve effect van ecstasy op het 
verbale geheugen aan de leeftijdsgerelateerde geheugenachteruitgang wordt toegevoegd, 
maar ecstasygebruik lijkt de leeftijdsgerelateerde geheugenachteruitgang niet te versnellen 
(in deze groep 40-55 jarigen).  

In hoofdstuk 7 onderzochten we of toekomstig eerste ecstasygebruik voorspeld 
kon worden aan de hand van een neuropsychologische maat voor impulsiviteit. Om dit te 
onderzoeken gebruikten we de testgegevens van een besluitvormingstaak (Iowa 
Gambling Task) die werd afgenomen bij alle ecstasy-naïeve vrijwilligers bij aanvang van 
de prospectieve studie. Een deel van deze deelnemers zou later ecstasy gaan gebruiken. 
De resultaten laten zien dat de manier waarop mensen beslissingen nemen toekomstig 
ecstasygebruik voorspelt bij vrouwelijke deelnemers. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor 
een geringere gevoeligheid voor negatieve feedback in zowel mannelijke als vrouwelijke 
toekomstige ecstasygebruikers. Echter, de verschillen waren klein en het is daarom de 
vraag wat hiervan de betekenis is voor de praktijk. 

In hoofdstuk 8 van dit proefschrift worden de resultaten geïntegreerd en 
bediscussieerd. De algemene conclusie van dit proefschrift is dat ecstasy een specifiek 
negatief effect heeft op het verbale geheugen. Deze conclusie is gebaseerd op prospectief 
en retrospectief onderzoek, onder zowel polydruggebruikers als ecstasygebruikers met 
minimaal ander druggebruik en onder zowel zware als lichte ecstasygebruikers. 
Bovendien waren er aanwijzingen voor een genetische kwetsbaarheid voor de negatieve 
effecten van ecstasy. De klinische relevantie is niet meteen duidelijk; ondanks het feit dat 
de gemiddelde testprestaties van de ecstasygebruikers lager waren dan die van de 
normpopulaties, vielen ze nog steeds binnen het normale bereik van de algemene 
bevolking. Echter, binnen de groepen van ecstasygebruikers waren er wel meer 
individuen die beneden de norm presteerden dan binnen de groepen van ecstasy-naïeve 
controlepersonen. Ook was de gemiddelde grootte van het effect van ecstasy op het 
verbale geheugen ongeveer een halve standaarddeviatie en dus niet te verwaarlozen. De 
negatieve effecten lijken bovendien lang aan te houden en zijn mogelijk permanent. 
Nadelige gevolgen op de lange termijn, zoals versnelde veroudering op latere leeftijd 
(65+?), kunnen niet worden uitgesloten. Samenvattend kan gezegd worden dat dit 
onderzoek duidelijke, maar geen dramatische, effecten vond van ecstasy op het 
neuropsychologisch functioneren, dat het een klinisch relevante achteruitgang betrof in 
een deel van de gebruikers en dat de effecten mogelijk lang aanhouden. De 
neuropsychologische resultaten worden ondersteund door de resultaten van de 
hersenscans in de NeXT-studie, waarbij aanhoudende veranderingen in de hersenen 
werden aangetoond. Alles bij elkaar genomen zijn dit geen bevindingen die je zou 
verwachten bij een onschuldige en relatief veilig geachte recreatieve drug en daarom is 
een waarschuwing voor het gebruik van ecstasy als recreatieve drug op zijn plaats. 

Sommige onderzoekers zijn voorstander van studies naar gecontroleerd gebruik 
van MDMA als therapeutisch hulpmiddel bij de behandeling van post-traumatische 
stress-stoornissen of onbehandelbare angst bij terminale kankerpatiënten. Eventuele 
positieve effecten van MDMA in anders onbehandelbare patiënten kunnen opwegen 
tegen de potentiële negatieve effecten van MDMA. Voor zulke doeleinden van MDMA-
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gebruik zou altijd een weloverwogen analyse van voor- en nadelen moeten worden 
gemaakt, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke negatieve effecten 
van ecstasy op het geheugen en andere potentiële bijwerkingen.  

Toekomstig onderzoek is nodig, waaronder replicatie van de studie naar het 
effect van lage doseringen ecstasy bij nieuwe gebruikers en uitbreiding van studies naar 
genetische kwetsbaarheid. Uitgebreider onderzoek is nodig naar de interacties tussen 
ecstasy en andere drugs en naar de effecten van ecstasy op het verouderende brein. 




