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Samenvatting en discussie. 
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Samenvatting 
 
De studies gepresenteerd in dit proefschrift maken deel uit van de Netherlands XTC Toxicity Study 
(NeXT), een multidisciplinair onderzoeksproject met als onderwerp enerzijds de causaliteit, het 
verloop en de klinische relevantie van ecstasy-gerelateerde neurotoxiciteit en anderzijds de sociale 
context en gedragsmatige aspecten van ecstasygebruik. 
 
Eén van de belangrijkste doelen van de NeXT Study was het prospectief volgen van een groep 
respondenten die nog nooit ecstasy hadden gebruikt voor de start van de studie, maar die een redelijk 
hoge kans hadden op toekomstig ecstasygebruik. De eerste onderzoeksvraag behandelt de 
methodologische en ethische aspecten van deze prospectieve studie. De andere vijf onderzoeksvragen 
bestrijken de sociale context en gedragsmatige aspecten van ecstasygebruik. 
 

1. Hoe vind je toekomstige ecstasygebruikers? Is het mogelijk om een eenvoudige en 
praktische toepasbare rekruteringsmethode te ontwikkelen? (Hoofdstuk 2) 

2. Wat zijn de motieven en redenen van jonge mensen voor het (nog) niet gebruiken van 
ecstasy? (Hoofdstuk 3) 

3. Kunnen we voorspellers vinden voor het eerste ecstasygebruik? (Hoofdstuk 4) 
4. Wat is de rol van vrienden bij initiatie en continuering van ecstasygebruik? (Hoofdstuk 5) 
5. Wat is de invloed van langdurig ecstasygebruik op het hebben van werk en het onderhouden 

van relaties? (Hoofdstuk 6) 
6. Welke implicaties hebben de bevindingen voor drugspreventie en -educatie? (Dit hoofdstuk, 

Discussie).  
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen zijn er drie onderzoeksgroepen bestudeerd met 
behulp van vragenlijsten en interviews. 
 

• Een prospectief sample van 188 respondenten (leeftijd van 18 tot 35, gemiddelde leeftijd 
21.2 jaar) die nog nooit ecstasy gebruikt hadden, maar een redelijk hoge kans hadden om 
tijdens de looptijd van de studie voor het eerst ecstasy te gebruiken. (Onderzoeksvragen 1, 2 
en 3) 

• Een sample van 106 ecstasygebruikers (leeftijd van 18 tot 39, gemiddelde leeftijd 25.4 jaar) 
die tenminste tien keer tijdens hun leven ecstasy gebruikt hadden, de laatste keer niet langer 
dan een jaar geleden. (Onderzoeksvraag 4) 

• Een sample van 29 langdurige ecstasygebruikers (+250 ecstasy pillen) met een gemiddelde 
leeftijd van 45 jaar. (Onderzoeksvraag 5) 

 
Hoofdstuk 2. Toekomstige ecstasygebruikers rekruteren voor onderzoek: het toepassen van 
targetted en snowball sampling op een ethisch verantwoorde manier. 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksopzet en de rekruteringsmethode beschreven van het 
prospectieve cohort van 188 respondenten. Deze respondenten, die nog nooit ecstasy gebruikt hadden 
aan het begin van het onderzoek, hebben we gerekruteerd met behulp van ‘targetted sampling’ en de 
sneeuwbalmethode. We waren op zoek naar deelnemers met een redelijk hoge kans op ecstasygebruik 
tijdens de looptijd van het onderzoek. Op basis van de wetenschappelijke literatuur hebben we twee 
voorspellers van toekomstig ecstasygebruik geïdentificeerd die we gemakkelijk konden incorporeren 
in het veldwerk: ten eerste de mate van ecstasygebruik in de vriendenkring, ten tweede de intentie om 
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ecstasy te gebruiken in de nabije toekomst. De prospectieve onderzoeksopzet stelde ons staat om later 
te onderzoeken of dit inderdaad goede praktisch toepasbare voorspellers van toekomstig 
ecstasygebruik waren.  
Strikte medische en technische inclusiecriteria bemoeilijkten de rekrutering, een arbeidsintensief 
proces dat uiteindelijk meer dan twee jaar in beslag nam.  
De respondenten werden gedurende een periode van 11 tot 26 maanden gevolgd. Van de 160 
respondenten die het volledige onderzoek doorliepen (85.1%), hebben er 65 (40.6%) voor het eerst 
ecstasy gebruikt tijdens de onderzoeksperiode. Uit logistische regressieanalyse bleek dat de intentie 
om ecstasy te gebruiken, maar niet het ecstasygebruik in de vriendenkring, een voorspeller was voor 
het eerste ecstasygebruik (initiatie). Onze conclusie was dus dat de ‘intentie om ecstasy te gebruiken’ 
een goede graadmeter vormt, die bovendien handig toepasbaar is tijdens het veldwerk. 
 
Hoofdstuk 3. Redenen en motieven voor het niet gebruiken van ecstasy 
 
Waarom gebruiken mensen drugs? Deze vraag is reeds het onderwerp geweest in tal van studies en 
men heeft tegenwoordig een redelijk goed inzicht in de processen die hierbij een rol spelen. 
Verbazingwekkend genoeg weten we bijna niets over de redenen die mensen hebben om geen drugs 
te gebruiken. In dit hoofdstuk hebben we verslag gedaan van de redenen en motieven die onze 
respondenten noemen voor het (nog) niet gebruiken van ecstasy. Hebben de 65 nieuwe 
ecstasygebruikers andere motieven genoemd dan de 95 personen die aan het eind van de studie nog 
steeds geen ecstasy gebruikt hadden? De motieven voor niet-gebruik zijn via een (principale 
componenten) analyse gegroepeerd in drie zogenaamde ‘factoren’: (1) rationele motieven, die 
enerzijds betrekking hebben op de schadelijkheid van ecstasy en anderzijds op het feit dat men 
aangeeft geen stimulerend of bewustzijnsveranderend middel nodig te hebben; (2) gebrek aan 
gelegenheid en beschikbaarheid; en (3) angst voor de effecten van ecstasy. Tijdens de nulmeting 
(wanneer geen enkele respondent ooit al ecstasy gebruikt had) hadden de persisterende niet-
gebruikers hogere scores op alle drie factoren in vergelijking met de toekomstige ecstasygebruikers. 
Rationele motieven bleken de belangrijkste rol te spelen in de motivatie van de respondenten om 
(nog) geen ecstasy te gebruiken. Bovendien verschilden beide groepen (de persisterende niet-
gebruikers versus de toekomstige ecstasygebruikers) het sterkst in hun scores op deze factor. 
Gedurende de looptijd van de studie bleven de scores op de drie factoren gelijk bij de 
ecstasygebruikers. Bij de persisterende niet-gebruikers daarentegen veranderden de scores op twee 
van de drie factoren in de loop van de studie. Hun angst voor de effecten van ecstasy nam licht af, 
maar tegelijkertijd kwamen ze ook steeds minder in de gelegenheid om eventueel ecstasy te proberen. 
Hun scores op de rationele motieven bleven constant gedurende de studie. 
 
Hoofdstuk 4: Het voorspellen van het eerste ecstasygebruik 
 
De onderzoeksopzet van de prospectieve studie stelde ons in staat om zogenaamde voorspellers voor 
het eerste ecstasygebruik te identificeren. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een multivariate 
survival analyse. De betrokken potentiële voorspellers hebben we gegroepeerd volgens het drug-set-
setting model van Zinberg. 
De intentie om ecstasy te gebruiken, een lager opleidingsniveau (beide setfactoren) en wekelijks 
cannabisgebruik (een drugfactor) bleken voorspellers te zijn voor het eerste ecstasygebruik. Intentie 
was de sterkste voorspeller. Ecstasygebruik in de vriendenkring aan het begin van het onderzoek (een 
settingfactor) bleek daarentegen het eerste ecstasygebruik niet te voorspellen. Eventuele 
veranderingen gedurende de looptijd van de studie in het ecstasygebruik in de vriendenkring hebben 



 

 94

we onderzocht met behulp van logistische regressieanalyse. Het bleek dat de proportie van 
respondenten met ecstasygebruikende vrienden toenam bij de ecstasygebruikers, terwijl deze stabiel 
bleef bij de persisterende niet-gebruikers. 
 
Hoofdstuk 5: De rol van vrienden in de initiatie en continuering van ecstasygebruik 
 
In dit hoofdstuk hebben we de aard en dynamiek van de rol van vrienden (‘peers’) bij ecstasygebruik 
onderzocht. Volgens de ‘peer invloed hypothese’ beïnvloedt het druggebruik van vrienden het gedrag 
van het individu. De ‘peer selectie hypothese’ daarentegen stelt dat drug gebruikende individuen op 
zoek gaan naar nieuwe vrienden met gelijkaardig gedrag. Om beter inzicht te krijgen in deze 
processen van peerinvloed en peerselectie, hebben we 106 recente ecstasygebruikers geïnterviewd 
over de rol die vrienden gespeeld hebben in de initiatie en continuering. Tijdens de initiatiefase bleek 
peerinvloed het dominante mechanisme, peerselectie was zeldzaam. De meeste respondenten zijn in 
aanraking gekomen met ecstasy binnen hun bestaande vriendenkring. Tijdens de continueringsfase 
traden peerinvloed en peerselectie beide afwisselend op, in een dynamisch proces, maar ook in deze 
fase was de bijdrage van peerinvloed relatief groter. Zowel tijdens de initiatie als de continuering 
bleken vrienden dus een belangrijke rol te spelen, maar de aard ervan is verschillend. Onze studie 
heeft aangetoond dat de rol van vrienden een multidimensionaal proces is; bovendien bleek dat 
peerinvloed vaak wederkerig is (respondenten worden beïnvloed, maar beïnvloeden ook zelf hun 
vrienden) en dat het naast stimulerende ook remmende effecten kan hebben op het ecstasygebruik. 
 
Hoofdstuk 6: Wat is de invloed van langdurig ecstasygebruik op het hebben van werk en het 
onderhouden van relaties?  
 
Doel van dit hoofdstuk is een dieper inzicht te geven in de gevolgen van langdurig ecstasygebruik, 
met name op het gebied van werk en relaties. We hebben 29 personen met een gemiddelde leeftijd 
van 45 jaar geïnterviewd die tenminste 250 ecstasy tabletten gebruikt hadden gedurende hun leven. 
De respondenten varieerden behoorlijk voor wat betreft beloop van hun carrière en huidige 
werkbetrekking.  
Carrière-onderbrekingen door ziekte of werkloosheid kwamen redelijk vaak voor. De meeste 
langdurige gebruikers gaven prioriteit aan hun sociaal leven en waren geen carrièretijgers. Echter, 
tweederde had een baan ten tijde van het onderzoek, en daarmee verschilden ze niet van hun 
leeftijdsgenoten in de Amsterdamse algemene bevolking. De meerderheid van de respondenten gaf 
aan dat hun ecstasygebruik geen negatieve invloed heeft gehad op het functioneren op het werk. Ze 
pasten verschillende strategieën toe om dit te voorkomen, zoals een flexibel werkrooster en minder 
gebruiken in drukke tijden.  
Meer dan de helft van de respondenten had een vaste relatie van langer dan een jaar op het moment 
van het interview, meestal met een partner die ook ecstasy gebruikte. 
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Discussie 
 
Het sociaalwetenschappelijke/criminologische onderdeel van de NeXT Study bestrijkt alle stadia in 
een ‘ecstasycarrière’ (met uitzondering van het stoppen met gebruik): van niet-gebruik, via initiatie en 
continuering tot en met langdurig gebruik. Een belangrijke focus in ons onderzoek is de initiatiefase. 
Wordt de transitie van niet naar wel ecstasygebruiker gekenmerkt door veranderingen in attitude en 
vriendenkring? Is cannabis een opstapdrug voor ecstasy? Kunnen we de factoren ontrafelen die een 
rol spelen tijdens het beslissingsproces dat voorafgaat aan het eerste ecstasygebruik? Kunnen we, met 
andere woorden, het eerste ecstasygebruik voorspellen? We zullen deze kwesties bespreken in het 
eerste deel van de discussie. Vervolgens belichten we de rol van vrienden bij ecstasygebruik en de 
gevolgen van langdurig gebruik op het sociaal functioneren. We sluiten af met het bespreken van 
enkele methodologische aspecten en de implicaties van onze bevindingen voor drugspreventie en -
educatie. 
 
Het voorspellen van het eerste ecstasygebruik: de rol van vrienden, attitude en intentie 
 
Het identificeren van risicofactoren voor druggebruik staat al decennialang hoog op de 
onderzoeksagenda. Het belang hiervan is tweevoudig, zoals uitgebreid is beschreven in Hoofdstuk 4. 
Ten eerste verdiept het ons inzicht in de etiologie van druggebruik en stelt het ons in staat nieuwe 
theoretische concepten te ontwikkelen en bestaande te testen. Ten tweede is het van belang de kennis 
over druggebruik te implementeren in evidence-based drugseducatie programma’s, met als doel 
druggebruik te voorkomen of uit te stellen en drugsgerelateerde schade te beperken.  
In de Introductie en de daaropvolgende hoofdstukken zijn verschillende sociologische, crimino-
logische en psychologische theorieën gepresenteerd in het kader van druggebruik. De Sociale 
Leertheorie benadrukt het belang van de sociale omgeving, waaronder vrienden, in het leerproces. 
Andere theorieën focussen op meer individuele beslissingsprocessen. Volgens de Rationele 
Keuzetheorie passen mensen een informele kosten-batenanalyse toe waarin de (verwachte) voordelen 
van druggebruik worden afgewogen tegen de nadelen, zoals fysieke, psychologische of sociale 
schade. Het Transtheoretisch Model beslaat vijf opeenvolgende fasen (voorbeschouwing, 
overpeinzing, beslissing, actieve verandering, stabilisatie) en is succesvol toegepast bij (initiatie van) 
druggebruik. De Theorie van Gepland Gedrag stelt dat gedrag, dus ook druggebruik, kan voorspeld 
worden door de (sterkte van de) intentie om dat gedrag te vertonen. 
Verschillende risicofactoren spelen een rol bij de initiatie van druggebruik: druggebruik van ouders 
en vrienden, opvoedstijl, attitude ten opzichte van druggebruik, persoonlijkheidskenmerken (onder 
andere sensation seeking, angst, depressie) en genetische factoren. Verder blijken een lage 
initiatieleeftijd van tabak, alcohol en/of cannabis, eerder druggebruik en de beschikbaarheid van 
middelen de kans op toekomstig druggebruik te verhogen. 
 
De onderzoeksopzet van de prospectieve studie creëerde de unieke gelegenheid om voorspellers van 
ecstasy-initiatie te identificeren. Regressieanalyse bracht aan het licht dat de intentie om ecstasy te 
gebruiken, een lager opleidingsniveau en wekelijks cannabisgebruik alle de kans op beginnend 
ecstasygebruik verhoogden. Intentie bleek de sterkste voorspeller. Hoewel het niet expliciet ons doel 
was om sociologische en psychologische theorieën te testen, liggen deze resultaten wel in lijn met de 
Theorie van Gepland Gedrag. Intentie kan beschouwd worden als vrije wil en dus als een individueel 
beslissingsproces. In deze context kunnen onze bevindingen geïnterpreteerd worden als indirecte 
steun voor de Rationele Keuzetheorie en het Transtheoretisch Model. Het feit dat wekelijks 
cannabisgebruik een voorspeller blijkt voor ecstasy-initiatie, is consistent met de wetenschappelijke 
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literatuur op dit terrein. De associatie tussen cannabisgebruik en een verhoogde kans op toekomstig 
gebruik van andere middelen is welbekend. Er bestaat echter nog geen eensgezindheid over de 
causale interpretatie van dit verband. Volgens Fergusson et al. (2006) ondersteunen hun resultaten 
van een longitudinale studie een causaal model zoals de gateway hypothese. Andere onderzoekers 
daarentegen, zoals Morral et al. (2002), concluderen dat de associatie tussen cannabisgebruik en 
toekomstig ander druggebruik evengoed het resultaat kan zijn van een onderliggende factor – zoals de 
‘neiging tot druggebruik’ – die zowel kan leiden tot een verhoogde kans op cannabisgebruik als een 
verhoogde kans op ander druggebruik.  
Aan de start van onze prospectieve studie hadden de toekomstige ecstasygebruikers vaker dan de 
persisterende niet-gebruikers ervaring met andere illegale drugs naast cannabis, maar dit bleek in het 
regressiemodel geen voorspeller voor ecstasy-initiatie. 
 
De rol van vrienden: initiatie en continuering 
 
In de wetenschappelijke literatuur over de etiologie van druggebruik wordt de rol van vrienden 
omschreven als een cruciale factor. Het druggebruik in de vriendenkring en de attitude van vrienden 
ten aanzien van drugs worden beschouwd als belangrijke determinanten van druggebruik. Deze 
determinanten reflecteren in essentie het belang van de sociale omgeving in het leerproces, zoals 
beschreven in de Sociale Leertheorie. Jonge mensen die drugs gebruiken hebben vaker 
druggebruikende vrienden dan hun leeftijdsgenoten die geen drugs gebruiken. Zoals uitgebreid 
behandeld in Hoofdstuk 5, blijkt druggebruik van vrienden een sterke voorspeller van eigen 
druggebruik.  
 
In dit proefschrift is de rol van vrienden onderzocht op een prospectieve en retrospectieve manier. 
Eén van de sterke punten van onze aanpak is de differentiatie tussen initiatie en continuering. In onze 
prospectieve studie hebben we onderzocht of ecstasygebruik in de vriendenkring een voorspeller is 
voor ecstasy-initiatie. Het bleek echter dat – in contrast met de wetenschappelijke literatuur – 
ecstasygebruik in de vriendenkring tijdens de nulmeting (dus aan het begin van de looptijd van de 
studie) het eerste ecstasygebruik niet kon voorspellen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat ecstasygebruik in de vriendenkring pas op een later tijdstip, dichter tegen de initiatie aan, een 
onderscheidende factor werd. De resultaten van logistische regressieanalyse lijken dit te 
ondersteunen: gedurende de studieperiode steeg bij de toekomstige gebruikers het aandeel 
respondenten met ecstasygebruikers in de vriendenkring, terwijl er geen verandering optrad bij de 
persisterende niet-gebruikers. Bovendien hadden ecstasygebruikers aan het eind van de studie een 
groter aantal ecstasygebruikende vrienden dan de persisterende niet-gebruikers. Deze verschillen 
suggereren dat het ecstasygebruik van vrienden een rol speelt bij ecstasy-initiatie. Onze retrospectieve 
bevindingen bij ecstasygebruikers bevestigen dit beeld en geven meer informatie over de aard van de 
rol van vrienden. Samengevat suggereren onze resultaten dat het eerste ecstasygebruik voorafgegaan 
wordt door een relatief korte transitie periode waarin het druggebruik in de vriendenkring toeneemt, 
voornamelijk door het proces van peer invloed.  
De meeste gebruikers hebben ecstasy leren kennen binnen hun bestaande vriendenkring, niet door 
‘peer pressure’, maar door een proces dat het best omschreven kan worden als normatieve invloed. 
Gedurende de continueringfase wisselen peerinvloed en peerselectie elkaar af in een dynamisch 
proces, maar ook in deze fase blijkt peerinvloed belangrijker dan peerselectie. Peerinvloed was 
wederkerig van aard; respondenten oefenen invloed uit en worden zelf beïnvloed. Bovendien kon 
peerinvloed, naast een bevorderend ook een remmend effect hebben op het ecstasygebruik. 
Concluderend kan gesteld worden dat de rol van vrienden bij beginnend en voortgezet ecstasygebruik 
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omschreven kan worden als een dynamisch, multidimensionaal proces, dat wellicht weerspiegelt dat 
recreatief druggebruik in het algemeen en ecstasygebruik in het bijzonder sociale activiteiten zijn. In 
de context van de Theorie van Gepland Gedrag kunnen druggebruik in de vriendenkring en de 
attitude van vrienden ten aanzien van druggebruik vertaald worden als de ‘subjectieve norm’ die 
vervolgens weer de ‘intentie’ kan beïnvloeden. 
 
Langdurig ecstasygebruik 
 
De effecten van langdurig ecstasygebruik op werk en relaties lijken gematigd, zelfs bij een gebruik 
van gemiddeld 900 tabletten. Onze bevindingen suggereren dat het mogelijk is om ecstasy te 
gebruiken en tegelijkertijd een normaal leven in de maatschappij te hebben, een proces dat 
‘normalisatie’ wordt genoemd. Aanhangers van de normalisatiehypothese stellen dat ‘recreatief 
druggebruik steeds meer geïntegreerd lijkt te zijn in de vrijetijdsbeleving van jonge mensen’ (Duff 
2005, p. 167). In een kwalitatieve studie onder ecstasygebruikers in de VS, vertelden gebruikers dat 
zij hun ecstasygebruik beschouwden als een recreatieve activiteit die hun alledaags functioneren niet 
nadelig beïnvloedde. Ze benadrukten het belang van goede schoolresultaten, het hebben van werk en 
het onderhouden van goede relaties en keurden dagelijks gebruik van ecstasy af. (Bahoraa et al. 
2009). Onze bevindingen lijken aan te tonen dat langdurig ecstasygebruik niet per definitie hoeft te 
leiden tot een sociaaleconomisch isolement. 
 
Methodologische en ethische aspecten 
 
Eén van de sterke punten van dit proefschrift is de combinatie van verschillende methodologische 
designs in drie onderzoeksgroepen die alle fasen van een ecstasycarrière beslaan (met uitzondering 
van het stoppen met gebruik). Bovendien is er naast vragenlijsten gebruik gemaakt van face-to-face 
interviews die ons in staat stellen een unieke blik te werpen in de belevingswereld van de 
ecstasygebruiker. 
 
Het meest unieke aspect van de NeXT Study is ongetwijfeld de inclusie van de prospectieve 
longitudinale onderzoeksgroep van ecstasynaïeve respondenten met een redelijk hoge kans op 
ecstasygebruik in de nabije toekomst. Voorafgaand aan het onderzoek had een power-analyse 
uitgewezen dat 50 nieuwe ecstasygebruikers nodig zouden zijn voor statistisch valide uitspraken. In 
die opzet zijn we geslaagd, met 65 respondenten die tijdens de looptijd van de studie voor het eerst 
ecstasy gebruikt hebben. De onderzochte groep was niet representatief voor de populatie van mensen 
die overwegen om voor het eerst ecstasy te gebruiken. We hebben de kandidaten gevonden met 
behulp van verschillende rekruteringsstrategieën op verschillende locaties, hetgeen een breed, 
heterogeen sample opleverde. Gezien de bijzondere omstandigheden van de studie – specifieke 
medische inclusiecriteria, intensief medisch-psychologisch onderzoek en de voorwaarde om twee 
weken geen drugs (ook geen cannabis) en een week geen alcohol te gebruiken – zou wellicht zelfs 
random sampling uiteindelijk geresulteerd hebben in een selectieve groep. Het prospectieve, 
longitudinale design stelde ons in de gelegenheid voorspellers voor ecstasy-initiatie te identificeren en 
verschillende variabelen, zoals druggebruik in de vriendenkring, in de tijd te volgen. Maar ditzelfde 
prospectieve design creëerde mogelijk ethische problemen. Een cruciaal ethisch dilemma was het feit 
dat we respondenten niet wilden aanmoedigen om ecstasy te gebruiken. Alle respondenten moesten 
een zogenaamd ‘informed consent’ formulier ondertekenen, waarin ondermeer vermeld werd dat 
deelname vrijwillig was, ecstasy mogelijk schadelijk was en de onderzoekers het gebruik van ecstasy 
niet wilden aanmoedigen. Bovendien ontvingen alle deelnemers een gedetailleerde brochure met een 
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uitgebreide beschrijving van de mogelijk schadelijke effecten van ecstasy. Natuurlijk moet men in 
overweging nemen dat het geven van informatie over ecstasy invloed kan hebben gehad op het 
beslissingsproces van de respondenten.  
Op geen enkele manier wilden we mensen stimuleren om ecstasy te (gaan) gebruiken gedurende onze 
studie als ze dat anders niet zouden hebben gedaan. Het beste bewijs dat dit niet gebeurd is, is dat 
meer dan de helft van de deelnemers uiteindelijk geen ecstasy gebruikt heeft. 
 
Ook in onze cross-sectionele studies van ecstasygebruikers lopen we tegen beperkingen aan. De 
grootte van de onderzoeksgroep is voldoende bij het sample van 106 gebruikers, maar is aan de lage 
kant bij de oudere gebruikers (n=29). Daarom moet de laatstgenoemde studie dan ook beschouwd 
worden als een exploratieve studie. Beide samples zijn bovendien niet representatief voor de 
populatie van ecstasygebruikers. Echter, Topp et al. (2004) concluderen uit hun onderzoek dat niet-
random sampling van relatief grote aantallen ecstasygebruikers beschouwd kan worden als voldoende 
representatief. Een andere beperking is dat we de gegevens verkrijgen via zelfrapportage. In de face-
to-face interviews hebben we gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘context-ondersteunde ecstasy 
tijdslijn’ waardoor het herinneren van ecstasygebruik makkelijker wordt en de nauwkeurigheid 
daarvan toeneemt, wat de validiteit van de studies ten goede komt. Bovendien fungeerden sommige 
vragen uit de vragenlijst als validatie van antwoorden in de interviews.  
Tot slot is polydruggebruik een zeer belangrijke verstorende variabele in onderzoek bij recreatieve 
ecstasygebruikers. Wellicht heeft dit geen grote invloed gehad op de bevindingen met betrekking tot 
de rol van vrienden bij ecstasy-initiatie en continuering. Daarentegen, bij het onderzoek onder de 
oudere gebruikers, gekenmerkt door zeer intensief polydruggebruik, is het moeilijk de (positieve of 
negatieve) effecten op het sociaal functioneren specifiek toe te schrijven aan ecstasy. Recent 
onderzoek toont inderdaad aan dat de subacute effecten van ecstasy op gemoedstoestand en cognitief 
functioneren, mogelijk (deels) te wijten zijn aan chronisch polydruggebruik en slaaptekort na gebruik 
(Pirona & Morgan 2009). 
 
Implicaties voor het drugbeleid, preventie en drug educatie 
 
Het drugbeleid omvat strafbaarstelling (prohibitie versus decriminalisering), wetshandhaving, 
behandeling, drugspreventie en -educatie. In dit deel van de Discussie geven we een beknopt 
overzicht van de effecten van wetshandhaving, drugspreventie en -educatie op de mate van 
druggebruik. 
Het lijdt geen twijfel dat gedragsverandering zeer moeilijk te bewerkstelligen is. Niettemin geloven 
we dat de bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift waardevolle inzichten verschaffen en 
bespreken we de implementatie ervan in drug preventie en educatie. 
 
Drugswetten schrikken gebruikers niet af 
Prohibitie vormt de hoeksteen van het mondiale drugbeleid. Het doel is een sterke boodschap te 
sturen naar de maatschappij: het gebruik van (sommige) drugs is schadelijk voor de gezondheid, 
ontwricht de maatschappij en tast de waardigheid van het individu aan. Het streven is om de productie 
en handel van drugs te verminderen, dealers te bestraffen en gebruikers af te schrikken. Een cruciale 
vraag is of deze aanpak zijn vruchten afwerpt.  
In een recent verschenen rapport over de illegale drugsmarkt (Reuter & Trautmann 2009) is een 
inschatting gemaakt van de ontwikkelingen op de wereldwijde drugsmarkt van 1998 tot 2007 en in 
hoeverre het drugsbeleid invloed heeft gehad op het drugsprobleem. De onderzoekers vonden geen 
bewijs dat de mondiale drugproductie en -handel, noch het drugprobleem, zijn verminderd gedurende 
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deze periode. De voornaamste targets van wetshandhaving bleken kleine handelaars en gebruikers. 
Veruit de meeste arrestaties betreffen dan ook dealers aan het einde van de keten. In de Europese 
Unie zijn tussen 2001 en 2006 17598 mensen gearresteerd in verband met ecstasy (dit is 1.9% van 
alle drugsarrestaties in de EU). In de meeste Westerse landen zijn de prijzen van drugs gedaald, zelfs 
in die landen met een harde aanpak gericht tegen handelaren. Er zijn geen aanwijzingen dat drugs 
moeilijker te krijgen zijn.  
Het rapport concludeert dat het drugbeleid vele onbedoelde negatieve consequenties heeft: criminele 
zwarte markten, beleidsverschuivingen (van een focus op volksgezondheid naar een focus op 
bestraffing), geografische verschuivingen, verschuivingen in druggebruik (naar minder controleerbare 
drugs), gebrek aan kwaliteitscontrole en een negatieve publieke perceptie van de gebruikers van 
illegale middelen.  
Bovendien blijkt uit Australisch onderzoek dat drugswetten cannabisgebruikers niet afschrikken en 
dat mensen die veroordeeld zijn voor cannabisgebruik niet stoppen met gebruik (Lenton 2000). 
Vanuit een criminologisch perspectief blijken straffen in hun algemeenheid geen grote 
afschrikwekkende invloed te hebben (Akers 1994; Inciardi 1999; Paternoster 1989). Het feit dat in 
ons onderzoek illegaliteit zelden genoemd wordt door ecstasy-naïeven als reden om geen ecstasy te 
gebruiken (zie Hoofdstuk 3), is hiermee volledig in lijn. 
Het is onmiskenbaar dat de drugswetgeving niet het beoogde afschrikwekkende effect heeft op het 
gebruik van ecstasy en andere drugs. Een logische volgende vraag is dan of drugspreventie en 
drugseducatie dit wel kunnen beïnvloeden? 
 
Preventieprogramma’s zijn niet effectief 
Het doel van preventieprogramma’s is druggebruik te voorkomen of te verminderen. Zoals besproken 
in Hoofdstuk 3 hebben meta-analyses aangetoond dat op populatieniveau preventie niet bewezen 
effectief is, hoewel sommige goed ontworpen universele ‘competentie verhogende programma’s’ het 
druggebruik licht kunnen verminderen. Programma’s enkel gebaseerd op kennisoverdracht of het 
bewerkstelligen van angst zijn niet effectief. Er wordt weinig geld gespendeerd aan preventie. In 
Nederland gaat slechts een minimaal deel (2%) van de totale drugs uitgaven naar preventie, terwijl 
75% van het budget gespendeerd wordt aan wetshandhaving (Bossong et al. 2009).  
Een belangrijke ontwikkeling is dat selectieve preventie, gericht op specifieke kwetsbare groepen, 
steeds meer aandacht krijgt. Specifieke risico groepen kunnen wellicht beter benaderd worden door 
middel van specifieke gezondheidsbevorderende drug educatie programma’s in plaats van met 
universele interventies. Bovendien wint harm reduction (of: risicobeperking) terrein in verschillende 
landen. Harm reduction blijft echter de gemoederen verhitten: tegenstanders zijn bezorgd dat harm 
reduction de ‘verkeerde boodschap zendt’ en kan geïnterpreteerd worden als het moreel goedkeuren 
van druggebruik. Voorstanders redeneren dat risicobeperkingsstrategieën gebaseerd zijn op de 
realiteit van druggebruik en –misbruik (Reuter & Trautmann 2009). Geschat wordt dat in Nederland 
in 2003 220 miljoen euro is gespendeerd aan harm reduction programma’s (dit is 10% van de totale 
druggerelateerde uitgaven dat jaar) (Bossong et al. 2009). 
 
Kan de intentie om ecstasy te gebruiken verminderd worden? 
In dit proefschrift hebben we belangrijke determinanten van beginnend en voortgezet ecstasygebruik 
geïdentificeerd, in het bijzonder intentie en de rol van vrienden. Een cruciale vraag is of deze 
determinanten effectief kunnen beïnvloed worden door drugeducatie. De bevindingen van het 
prospectieve onderzoek kunnen waardevol zijn bij het voorkómen of uitstellen van het eerste 
ecstasygebruik. Intentie, lager opleidingsniveau en wekelijks cannabisgebruik voorspelden alle 
ecstasy-initiatie, waarbij intentie de meest krachtige voorspeller was. Hieruit kan geconcludeerd 
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worden dat preventieactiviteiten zich zouden moeten richten op jonge volwassenen die sterke 
intenties hebben om ecstasy te gebruiken, met name als ze ook regelmatig cannabis roken. Het 
probleem is echter dat intentie – interpreteerbaar als vrije wil of bewuste keuze – één van de 
determinanten van ecstasygebruik is die notoir moeilijk te beïnvloeden is door drugeducatie. Volgens 
de Theorie van Gepland Gedrag wordt het concept intentie gevormd door de attitude van het individu, 
de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole (zie Hoofdstuk 4). De attitude en het 
druggebruik van vrienden – die zich vertalen als de subjectieve norm – kunnen dus de intentie, en 
daardoor het gedrag, van het individu beïnvloeden; wat ze potentieel geschikte targets voor drug 
educatie maakt. 
De bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift bevestigen dat vrienden frequent de ecstasy-initiatie 
beïnvloeden. Het is echter niet zo dat nieuwe ‘verkeerde vrienden’ de jongere onder druk zetten om 
ecstasy te gaan gebruiken; de meeste gebruikers hebben ecstasy leren kennen in hun bestaande 
vriendenkring. In de meeste gevallen zijn er enkele mensen in een vriendenkring die al ecstasy 
gebruiken, wat de interesse en nieuwsgierigheid oproept van anderen. Hoewel respondenten ons 
vertelden dat vrienden inderdaad een rol hebben gespeeld in de initiatie, benadrukten ze dat het 
volledig hun eigen keuze was. Onze bevindingen liggen in dezelfde lijn als de resultaten van een 
recente Nederlandse studie onder feestgangers, waarin gebruikers stelden dat het ‘not done is om niet-
gebruikende vrienden aan te moedigen om ecstasy te proberen’, maar door hun enthousiaste verhalen 
over het middel hebben ze wellicht toch een aanmoedigende werking gehad (Peters et al. 2008b). 
Kwalitatief onderzoek naar tabak-initiatie toont ook aan dat de invloed van vrienden voornamelijk 
normatief is, in tegenstelling tot de alom bekende ‘peer pressure’ (Stewart-Knox et al. 2005).  
De verslavingszorg moet zich er dus van bewust zijn dat jonge mensen, die op het punt staan om te 
experimenteren met drugs zoals ecstasy, het gevoel hebben autonome, individuele keuzes te maken. 
Men moet deze jonge mensen niet benaderen alsof ze onder sterke, negatieve druk van hun sociale 
omgeving staan. Drugeducatie met een persoonlijke boodschap, gericht aan jonge mensen met sterke 
intenties die zich bevinden in een kritische transitieperiode met toenemend ecstasygebruik in de 
vriendenkring, zal wellicht de beste resultaten hebben in het voorkómen, of meer realistisch, 
uitstellen, van het eerste ecstasygebruik. 
 
Vriendschap netwerken 
Ook in de continueringsfase van ecstasygebruik spelen vrienden een belangrijke rol. Ecstasygebruik 
is inderdaad een sociale activiteit, mede te danken aan de entactogene eigenschappen van het middel 
waardoor een gevoel van verbondenheid gecreëerd wordt. Ecstasy wordt gezamenlijk gebruikt en 
gebruikers bespreken onderling verschillende strategieën om de ecstasyroes te maximaliseren en de 
bijwerkingen te beperken. Vrienden worden beschouwd als één van de meest belangrijke 
informatiebronnen (Falck et al. 2004; Hansen et al. 2001b; Jacinto et al. 2008; Murphy et al. 2006; 
Sherlock & Conner 1999; Zarate et al. 2006; Zuckerman et al. 1989), en hetzelfde geldt voor de 
gebruikers in onze studies (data niet gepubliceerd in dit proefschrift). Onze bevindingen beschreven 
in Hoofdstuk 5 tonen aan dat vrienden niet alleen een stimulerende invloed kunnen hebben op het 
gebruik, maar ook een remmende. Deze remmende invloeden zijn informele sociale controle 
mechanismen die een bijdrage kunnen leveren aan het matigen van druggebruik. Kennis over ecstasy 
– accuraat of niet – vloeit op een dynamische manier door de vriendenkring. Op deze manier kunnen 
vriendschap netwerken een cruciale rol spelen in het bevorderen van veiliger ecstasygebruik (Jacinto 
et al. 2008). Onze aanbeveling is dat deze aspecten geïntegreerd worden in drugeducatie, met een 
focus op het versterken van het proces van remmende invloed, waarbij vrienden elkaar aanspreken op 
riskant gedrag. Vrienden kunnen immers effectieve leermeesters zijn als ze over de juiste accurate 
kennis beschikken, gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek (Jacinto et al. 2008). Peer 
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educatie door jonge ecstasygebruikers – zoals reeds gebeurt in het nationale peer educatie project 
Unity (Bleeker & Jamin 2003; Noijen 2005) – kan een vitale bijdrage leveren aan selectieve 
drugeducatie en risicobeperking. 
 
Risico’s en voordelen: ecstasy in de weegschaal  
Sommige professionals veronderstellen dat jongeren bepaalde drugs gebruiken uit gebrek aan kennis 
(Kelly 2005), maar volgens Parker et al. (1989) nemen jonge recreatieve druggebruikers berekende 
risico’s in een informele kosten-baten analyse. Er is duidelijk bewijs dat ecstasygebruikers zich 
bewust zijn van de risico’s (Duff 2005; Gamma et al. 2005; Hansen et al. 2001a; Kelly 2005; Levy et 
al. 2005; Murphy et al. 2006; Peters et al. 2008b; Rodgers et al. 2006; Topp et al. 1999; Wibberley & 
Price 2000; Yacoubian et al. 2004; Yacoubian et al. 2003; Zarate et al. 2006). Desondanks blijven ze 
het middel gebruiken. Samengevat: kennis over de gezondheidsrisico’s van ecstasy wordt succesvol 
overgedragen aan gebruikers, maar deze informatie leidt er niet toe dat ze stoppen met gebruik (Peters 
et al. 2008b). De informatie over risico’s lijkt weinig impact te hebben op gebruikers; ze evalueren de 
persoonlijke relevantie ervan als laag (Gamma et al. 2005). In een kwalitatieve studie onder 
ecstasygebruikende studenten concludeerden Levy et al. (2005): ‘de gebruikers ervaren de verhalen 
over dood en ernstige hersenschade als niet representatief voor de meeste gebruikers’. In de reeds 
eerder genoemde Nederlandse studie werd lange termijn gezondheidsschade niet genoemd als reden 
om te stoppen met gebruik. Hoewel ze zich goed bewust waren van de risico’s van ecstasygebruik, 
waren ze toch niet ongerust over de lange termijn effecten van hun eigen gebruik, omdat bijna 
niemand serieuze gezondheidsproblemen had ervaren (Peters et al. 2008b).  
Misschien nog wel belangrijker dan als laag ervaren persoonlijke relevantie van de risico’s, is het feit 
dat verschillende studies suggereren dat de meeste ecstasygebruikers vinden dat de voordelen van 
ecstasygebruik groter zijn dan de nadelen (Bahoraa et al. 2009; Duff 2008; Hansen et al. 2001a; 
Hinchliff 2001; Murphy et al. 2006; Parks & Kennedy 2004; Rodgers et al. 2006; Shewan et al. 
2000). De meeste recreatieve gebruikers maken informele kosten-baten analyses, hetgeen indirect de 
Rationele Keuzetheorie ondersteunt. De bevindingen gepresenteerd in dit proefschriften passen 
naadloos in dit plaatje. In ons sample van 106 ecstasygebruikers, gaf 85% aan positieve lange termijn 
gevolgen te ervaren, voornamelijk de verbetering van sociale relaties (49%). 45% meldde negatieve 
lange termijn effecten, zoals verminderd geheugen (18%) en verminderde stemming (8%) (data niet 
gepubliceerd in dit proefschrift). Men kan zich afvragen of de balans uitslaat naar de negatieve 
effecten bij langduriger ecstasygebruik. Echter, in onze exploratieve studie onder langdurige oudere 
gebruikers (Hoofdstuk 6) gaf eveneens de meerderheid aan dat ecstasy een positieve rol had gespeeld 
in hun leven, met name op het sociale vlak, hoewel ze zeker ook negatieve effecten noemden (zoals 
de dip en vermoeidheid na gebruik en geheugenproblemen).  
Het is daarom van essentieel belang dat drugeducatie erkent dat druggebruik ook plezier 
teweegbrengt en voordelen heeft, in plaats van exclusief te focussen op risico’s en schade. Inzicht in 
hoe de gebruikers plezier en schade ervaren is cruciaal. De Canadese onderzoeker Cameron Duff 
verwoordde het op de volgende manier: ‘Druggebruik is een heterogeen complex van bewuste en 
onbewuste keuzes en beslissingen, lichamelijke en mentale sensaties, structurele en contextuele 
aspecten’ (Duff 2008, p.385). Een mogelijke invalshoek voor drugeducatie is focussen op 
optimalisering van de ecstasyervaring. Op deze manier worden handvaten aangereikt die niet enkel de 
roesbeleving vergroten, maar tegelijkertijd de risico’s beperken. Een belangrijke factor in de 
maximalisatie van de ecstasy ervaring is het beperken van de gebruiksfrequentie. Wekelijks en 
tweewekelijks gebruik leidt immers tot tolerantie en ‘loss of magic’ en een grotere kans op 
depressieve gevoelens in de week na gebruik (de beruchte ‘dinsdagdip’) (Jacinto et al. 2008; Parrott 
2005). De meeste ecstasygebruikers passen inderdaad harm reduction strategieën toe met als doel de 
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ecstasyervaring te maximaliseren en de negatieve effecten te minimaliseren (Akram & Galt 1999; 
Allott & Redman 2005; Hansen et al. 2001a; Levy et al. 2005; Measham et al. 2001; Murphy et al. 
2006; Panagopoulos & Ricciardelli 2005; Peters et al. 2008b; Rodgers et al. 2006; Shewan et al. 
2000; Solowij et al. 1992). Volgens Peters et al. (2008b) levert het promoten van dit gedrag wellicht 
meer gezondheidswinst op voor feestgangers dan pogingen deze mensen te laten stoppen met gebruik, 
gezien de moeilijkheid om de determinanten van ecstasygebruik te beïnvloeden en gezien het feit dat 
de meeste gebruikers na een tijd spontaan stoppen. 
 
Conclusie 
Het is onmiskenbaar dat wetshandhaving niet het beoogde afschrikwekkende effect heeft op het 
gebruik van ecstasy en andere drugs, zoals bedoeld door nationale en internationale drugswetgeving. 
Bovendien slagen preventieprogramma’s er over het algemeen niet in om het druggebruik te 
verminderen. Het Nederlandse drugbeleid kan omschreven worden als harm reduction georiënteerd. 
De bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift ondersteunen een dergelijk risicoreductie beleid. 
Drugeducatie gericht op partydruggebruikers zou wetenschappelijke bevindingen moeten vertalen in 
makkelijk te begrijpen harm reduction strategieën. Een holistische benadering waarbij druggebruik, 
leefstijl, vrienden en gedragsaspecten (zoals slaap en voeding) gelijktijdig worden belicht, zal wellicht 
het meest effectief zijn in het bevorderen van veiliger ecstasygebruik. Omdat de meeste 
ecstasygebruikers ook andere middelen consumeren, is het belangrijk informatie te verstrekken over 
druginteracties. Een positieve toon en respect voor de ecstasy/dance life style zijn van vitaal belang 
(Decorte et al. 2003). Zowel druggebruik als kennis over middelen verspreiden zich op een 
dynamische manier in vriendenkringen. Sociale netwerken en peereducatie zijn dan ook hoekstenen 
in succesvolle drugeducatie. 


