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Heb je een vraag over XTC/MDMA of andere
middelen? Neem dan contact met ons op!

XTC heeft een stimulerend, oppeppend, opwekkend
effect. Daarnaast is ook sprake van een bewustzijn
veranderend effect. De gewenste effecten zijn
voor iedereen anders. Ze kunnen door gewenning
en langdurig gebruik ook zorgen voor ongewenste
effecten en risico’s.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico’s.
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Als de MDMA uitgewerkt is kan je ook een dip
krijgen (de ‘comedown’ of de ‘dinsdagdip’). Je hebt
nergens zin in, bent geïrriteerd, krijgt huilbuien,
bent ongeconcentreerd, hebt geheugenproblemen
of je zicht wordt slechter.

Het is goed om jezelf te informeren over de werking
en gezondheidsrisico’s van een middel. Gelukkig
is dat in Nederland mogelijk. Laat daarom altijd
je drugs testen, zodat je weet wat en hoeveel ervan
in zit!

alles wat je
moet weten over

xtc/mdma

Wanneer je drugs laat testen is dit altijd anoniem.
Het enige wat de medewerkers willen weten is
waar en wanneer je het middel hebt gekocht en wat
je ervoor hebt betaald.
Op www.drugs-test.nl vind je meer info over
drugstesten.
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risico’s

xtc/mdma
MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine)
is de chemische naam van de werkzame stof in
XTC-pillen, oftewel MDMA. Wanneer we het over
XTC hebben, hebben we het dus ook over MDMA en
andersom.
MDMA is een stimulerend middel met bewustzijn
veranderende effecten. MDMA komt voor in de
vorm van pillen, poeder en kristallen.
Door het stimulerende effect voel je je wakker,
scherp en heb je het idee dat je heel snel kunt
nadenken. Het bewustzijn veranderende effect valt
te omschrijven als een ontspannen gevoel, je voelt
je open en verbonden met anderen. Hierdoor wordt
dit ook wel aangeduid als de ‘lovedrug’.

korte
termijn
Het grootste risico van deze drugs
is dat het op korte termijn zorgt
voor een extreem verhoogde
lichaamstemperatuur waardoor
uitdroging dreigt. Om dit tegen te
gaan, gaan gebruikers vaak overmatig
veel water drinken, waardoor
het risico vergroot wordt op zwellingen
van het brein, wat in sommige gevallen
fataal kan zijn.
Uitputting en overbelasting van je
lichaam

Ook XTC-gebruikers die een prettig
effect van XTC hebben gehad, kunnen
zich de volgende dag(en) somber
en leeg voelen. Dit wordt ook wel de
dinsdag-dip genoemd.

risico’s

lange
termijn
Angstaanvallen en psychoses kunnen
worden versterkt.
Bij langdurig gebruik kunnen zich ook
depressies, angsten, paniekreacties en
slaapstoornissen voordoen.

Er zijn aanwijzingen dat langdurig heftig
gebruik kan leiden tot schade aan de
hartkleppen.
XTC kan schadelijk zijn voor nieren en
lever. De nieren en de lever zijn de ‘grote
schoonmakers’ van het lichaam. Er zijn
enkele gevallen bekend waarbij XTCgebruik heeft geleid tot leverontsteking
en het acuut falen van de lever.
Waarschijnlijk is de ene persoon hier
gevoeliger voor dan de andere.
Door XTC kan de gebruiker
gaan knarsetanden en bijt- of
kauwbewegingen maken. Daarnaast
vermindert het de aanmaak van
speeksel (de natuurlijke reiniger van het
gebit). Dit is schadelijk voor het gebit.

