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XTC komt in de vorm van pillen of poeders op de 
markt. XTC komt van het Engelse woord ecstasy 
wat extase betekent. De werkzame stof in XTC 
is MDMA.1 De chemische structuur lijkt sterk op 
amfetamine (speed). 

MDMA is in 1912 voor het eerst gemaakt. Als 
grondstof werd safrololie uit nootmuskaat 
gebruikt. Nu wordt XTC op geheel chemische 
wijze in illegale laboratoria gemaakt. 

XTC-pillen zijn er in verschillende kleuren en 
maten. Op de pillen staan logo’s, bijvoorbeeld 
een tulp, een vlinder, een merk of een smiley. 
Kleur of logo zegt niks over de hoeveelheid 
MDMA die er in een pil zit. De ene keer bevat een 
tulp veel MDMA, de andere keer weinig.

Soort Amfetamine

XTC is een soort amfetamine. Het heeft twee effecten, 
een oppeppend en een entactogeen effect. Het 
oppeppende effect is hetzelfde als bij amfetamine 
(speed), alleen zwakker. Je krijgt energie en voelt 
je alert. Door het entactogene effect voel je je 
ontspannen, open en verbonden met jezelf en 
anderen. Vanwege deze twee effecten behoort XTC 
tot de groep entactogene amfetaminen. 

7% van de Nederlandse bevolking van boven de 
18 jaar heeft ooit XTC gebruikt. 1% heeft het in 
de laatste maand nog gedaan.2

XTC wordt vooral gebruikt tijdens het uitgaan in 
clubs of party’s en festivals. 21,6% van de uitgaanders 
heeft in de laatste maand nog XTC gebruikt.3  

XTC is nauwelijks verslavend. In 2014 meldden 
zich 122 mensen bij de hulpverlening aan.2

HOOG GEDOSEERDE PILLEN

Er zijn op het moment enorm veel zeer 
sterke pillen in omloop (zie ook ‘testen’). 
Daardoor krijg je al snel meer binnen dan 
de recreatieve dosis van 1 à 1,5 mg MDMA 
per kg lichaamsgewicht. Dat betekent dat je 
een vergrootte kans loopt op korte en lange 
termijn risico’s van mdma (zie ‘risico’s’). Bij een 
hoge dosis ervaren veel mensen de volgende 
negatieve effecten:

aa stijve en malende kaken

aa vergeetachtigheid

aa verwardheid

aa onrustig a-relaxed gevoel

aa misselijkheid, overgeven 

aa minder ‘love’ gevoel 

aa in jezelf gekeerd raken

aa hallucinaties

aa heftigere en zwaardere dip gedurende de 
dagen na gebruik

XTC wordt meestal 
geslikt. Bij slikken 

bereikt de MDMA via de 
maag de dunne darm. Daar 

wordt de MDMA in het bloed 
opgenomen. Het bloed brengt de 

MDMA eerst naar de lever. In de lever wordt 
een deel van de MDMA afgebroken. Vervolgens 

gaat het bloed naar het hart. Het hart pompt het 
bloed naar de longen en daarna naar de rest van 
de organen waaronder de hersenen. 

In de hersenen zorgt XTC ervoor dat je 
hersencellen de stofjes adrenaline, dopamine 
en serotonine afscheiden. Van adrenaline en 
dopamine krijg je energie. Door serotonine voel je 
je goed en ontspannen.

Het hart pompt het bloed alsmaar rond. Het bloed 
passeert diverse keren alle organen waaronder 
de hersenen en de lever. Iedere keer als het 
bloed de lever passeert, wordt een deel van de 
XTC afgebroken. Net zo lang totdat de XTC in zijn 
geheel is afgebroken. Het bloed passeert ook de 
nieren. De nieren filteren de afbraakstoffen uit 
het bloed, waarna ze door de urine uitgescheiden 
worden. Na 2 tot 3 dagen is XTC niet meer 
aantoonbaar in de urine.
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Na het slikken duurt het twintig tot zestig 
minuten voordat het middel begint te werken. 
Na vijf tot zes uur is de XTC uitgewerkt. Er zijn 
entactogene en stimulerende effecten. 

   Entactogeen - je voelt je goed en volkomen 
ontspannen, je bent openhartig en praat makkelijk. 
Je voelt mee met anderen en hebt behoefte aan 
contact en intimiteit. Je hoort de muziek beter en 
je geniet van de lichteffecten. Je lichaam tintelt en 
je krijgt zin om te bewegen en te dansen. 

   Stimulerend - je voelt je actief, alert en 
energiek. Je moeheid verdwijnt. Lichamelijk: je 
hartslag gaat omhoog en je bloeddruk stijgt. 
Je luchtwegen zetten uit. Je spieren spannen 
zich aan, dat merk je vooral in je kaken. Je 
lichaamstemperatuur neemt iets toe en je 
pupillen worden wijder. Je eetlust neemt af en 
je kunt slecht slapen. Je kunt ook misselijk en 
duizelig worden en hoofdpijn krijgen. 

   Waarnemingsveranderend - je kunt van XTC 
‘wazig’ worden en zelfs milde hallucinaties krijgen. Bij 
hogere doseringen of bij mensen die er gevoelig voor 
zijn, kunnen ook sterke waarnemingsveranderende 
effecten ontstaan.

Als je op één avond meerdere keren slikt of enkele 
dagen achter elkaar slikt - wat niet aan te raden is 
vanwege verhoogde kans op hersenschade - overheerst 
het oppeppende en waarnemingsveranderende effect 
en voel je het entactogene effect niet meer. 

Pillen die als XTC worden verkocht, kunnen andere 
stoffen bevatten. Om dit te weten te komen, kun je je 
pil laten testen.
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Van XTC kun je oververhit raken. Zeker 
als je langdurig danst in warme ruimten. 
Oververhitting is zeer gevaarlijk. Je kunt hoge 
koorts, toevallen en bloedingen door het hele 
lichaam krijgen. Iemand met oververhitting is 
moeilijk te behandelen. Neem af en toe pauze 
tijdens het dansen en zoek een rustige plek op 
om af te koelen.

    Watervergifiging

Als je XTC gebruikt houdt je lichaam vocht vast. 
Als je dan veel water of fris drinkt (meer dan 
1 glas per uur) kan het lichaam het teveel aan 
vocht niet kwijt en ontstaat er een te kort aan 
zouten. 

Dit kan leiden tot gevaarlijk hoge druk in 
je hersenen en in je longen. Hier kun je aan 
overlijden.

    Hart

XTC kan tot een verhoogde hartslag en 
bloeddruk leiden. Er zijn enkele gevallen 
beschreven van hersenbloedingen na XTC, maar 
de kans hierop is klein.

    Hersenbeschadiging

XTC gebruik kan een negatieve invloed hebben 
op bepaalde hersenfuncties zoals het geheugen. 
De kans op schadelijke effecten neemt toe 
bij een omgevingstemperatuur van boven de 
20 gaden. Kleine hoeveelheden XTC (3 tot 
6 pillen totaal in het leven gebruikt) leiden 
niet tot beschadiging van zenuwen, maar wel 
tot een licht verminderde doorbloeding van 
bepaalde delen van de hersenen. Ook zie je 
bij deze hoeveelheid dat gebruikers bepaalde 
geheugentests voor het onthouden van een 
reeks woorden, slechter scoren. De verschillen 
zijn echter klein. Bij fors gebruik zie je naast 
slechter scoren op de woordentest, dat de 
zenuwuiteinden van de serotonine-zenuwen 
beschadigd raken. Het is nog onduidelijk of deze 
schade blijvend is. Ook zie je dat forse gebruikers 
vaker depressief zijn.

    Sterfte

Elk jaar zijn er enkele XTC-gerelateerde 
sterfgevallen. Het precieze aantal is niet 
bekend. Er bestaat geen landelijke of verplichte 
registratie specifiek voor drugsgerelateerde 
sterfgevallen.2 Mensen kunnen overlijden aan 
oververhitting, watervergiftiging of hartstilstand.

    Tanden

Door XTC kun je gaan knarsetanden en maak je 
minder speeksel aan. Dit is schadelijk voor je 
gebit.

    Kater

Na XTC gebruik kun je dagen erna een kater 
krijgen. Bij een XTC kater voel je je leeg, moe en 
gedeprimeerd. De neerslachtige stemming kan 
een aantal dagen aanhouden. Bij veel en vaak 
gebruik kan dit zelfs maanden duren.

    (On)veilige seks 

XTC maakt zorgeloos en roept gevoelens 
van intimiteit op. Veilige seks kan er dan bij 
inschieten.

    Verkeer 

XTC maakt overmoedig. Snelheid inschatten bij 
anderen gaat slechter. Je kunt wazig gaan zien. 
Na gebruik kun je oververmoeid of zelfs uitgeput 
zijn. Dat alles kan de rijvaardigheid zeer nadelig 
beïnvloeden.

    XTC+ 

XTC + alcohol kan hoofdpijn en misselijkheid 
veroorzaken. 

XTC + hasj en wiet kan leiden tot een sterke 
toename van de hartslag. De ervaringen van 
gebruikers zijn wisselend. Sommigen worden 
er rustiger van, anderen vinden dat het de roes 
afvlakt, weer anderen vinden dat je er higher van 
wordt. 

XTC + speed of coke leidt tot verhoging van 
bloeddruk en hartslag. Het zenuwstelsel wordt 
extra geprikkeld. Na gebruik is de kans op een 
leeg en depressief gevoel groter.

    Afhankelijkheid 

Van XTC raak je niet snel afhankelijk. Wel kun je 
een feest zonder minder leuk vinden. Je lichaam 
went eerder aan het entactogene effect dan aan 
het stimulerende effect. Gevolg: bij regelmatig 
gebruik voel je dat entactogene effect niet 
meer. Je moet dan enige tijd stoppen om het 
effect weer te voelen. Ga je meer gebruiken 
om het entactogene effect toch te voelen, 
dan is het enige resultaat een meer ‘speedy’ 
of meer waarnemingsveranderend effect. 
Ontwenningsverschijnselen treden bij stoppen 
niet op.
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1 3,4 methyleendioxymethamfetamine        2 NDM 2016, Trimbos         3 Het grote uitgaansonderzoek, 2016         4 DIMS, 2015         5 www.dea.gov
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XTC pil5

In Nederland kun je je XTC-pil (en andere 
drugs) laten testen. Aan de hand van uiterlijke 
kenmerken (logo, kleur, afmetingen) kan bij 
een testservice nagegaan worden of de pil 
voorkomt op de landelijke lijst van al geteste 
pillen. Is dat zo, dan krijg je meteen de uitslag. 
Wordt de pil niet herkend, dan wordt hij 
doorgestuurd naar het laboratorium. Je krijgt 
dan na een week de uitslag. 

Voor adressen kijk op: www.drugs-test.nl

Testen is nodig omdat de sterkte en 
samenstelling van XTC pillen steeds wisselt. 
Tot 2009 bevatten XTC-pillen gemiddeld 80 
mg. Na een dip in 2009 nam de gemiddelde 
hoeveelheid MDMA toe tot gemiddeld 148 
mg in 2015.4 Regelmatig worden in XTC 
pillen andere of nieuwe onbekende stoffen 
aangetroffen, zoals acuut gevaarlijke stoffen 
als PMA/PMMA*.

*  De effecten van PMA/PMMA lijken op 
XTC. De effecten treden veel later op. 
De kans op een overdosis is veel 
groter dan bij XTC.

Echt veilig gebruik van XTC bestaat niet. De 
risico’s kunnen wel beperkt worden. Dat kan 
als je:

aa je pil laat testen

aa per avond dat je gebruikt niet meer dan 1,5 
mg MDMA per kg lichaamsgewicht neemt

aa alleen gebruikt als je je geestelijk en 
lichamelijk goed voelt

aa weet dat bij herhaald gebruik het 
entactogene effect niet meer optreedt

aa rekening houdt met de risico’s, met name 
het risico van oververhitting en uitdroging

aa Af en toe rust en afkoelt, niet meer dan 
1 glas water of fris per uur drinkt en wat 
probeert te eten

aa niet vaker gebruikt dan eens per 2 maanden

aa niet in combinatie met alcohol of andere 
drugs gebruikt

aa niet in combinatie met medicijnen gebruikt

aa na gebruik niet deelneemt aan het verkeer

aa na gebruik extra rust neemt en gezond eet 

aa niet gebruikt bij astma, een zwak hart, 
hoge bloeddruk, suikerziekte, epilepsie, 
zwangerschap, depressie of andere 
psychische klachten.

aa Alcohol en Drugs Infolijn: 0900 1995

aa Jellinek: 088 505 1220  
ma t/m vrij tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 15.00 en 17.00 uur

aa Folders: www.jellinek.nl

Websites:

aa www.jellinek.nl (info, zelfhulp, behandeling)

aa www.unity.nl (info)

aa www.drugs-test.nl (drugstestservice)

aa Voor websites van overige instellingen kijk 
op www.ggznederland.nl
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nagaan of je riskant gebruikt. De hele test 
vind je op www.jellinek.nl. Als je de test 
gedaan hebt krijg je automatisch de uitslag. 
De test bestaat uit vragen als: 

Hoe vaak gebruik je XTC?

Hoe vaak neem je meer dan 1,5 milligram 
MDMA per kilogram lichaamsgewicht 
(bijv. bij 70 kilo meer dan 105 milligram 
MDMA)?

Als je gebruikt weet je dan of de pil getest 
is of niet?

Zorg je voor afkoeling als je gebruikt en 
doordanst?

Combineer je wel eens XTC met andere 
drugs?

Kun je nog wel genieten zonder het 
gebruik van XTC?

Denk je door de week wel eens aan XTC?

Ben je de laatste tijd vergeetachtig of 
ongeconcentreerd?

Maak je je wel eens zorgen over je XTC-
gebruik?

Heeft een vriend of vriendin wel eens 
gezegd dat je minder moet slikken?

XTC staat op lijst 1 van de Opiumwet. Bezit, 
productie en handel zijn strafbaar, gebruik 
niet. Bij aanhouding moet je je pil inleveren. 
De productie van XTC is illegaal. Er is daardoor 
geen controle op de kwaliteit. Wel kun je je pil 
laten testen.


