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SUMMARY  
 

Ecstasy (MDMA) is an illegal drug, which is very popular among youngsters, 
frequently visiting large dance parties. It has been estimated recently that incidence 
of drug use among young adults (15-34 years) in Europe is currently between 0.6 
and 6 %. Given the widespread and frequent use of ecstasy, the number of cases 
with acute medical problems is yet low. Nevertheless, serious concern has been 
raised by possible long-term effects of ecstasy use on cognitive functioning. 
Numerous studies investigating cognitive performance, e.g. memory, of ecstasy 
users have shown that (current/abstinent) ecstasy users have impaired memory 
performance and display elevated levels of impulsivity in comparison with a 
reference group, i.e. polydrug users or cannabis users. The problem however is that 
these differences in performance may be due to confounding demographic 
variables (e.g. different lifestyle, premorbid undiagnosed psychopathology). 
Consequently the question remains whether the reported cognitive problems are 
caused by ecstasy itself or by other factors related to ecstasy use. The major aim of 
the studies presented in this thesis was to investigate if there is a causal association 
between ecstasy use and impaired cognitive performance and to elucidate its 
psychopharmacological mechanism. The basic experimental design to investigate 
this was a placebo-controlled, within-subject design. In the first four chapters 
following the introduction, four experiments investigating the relation between 
MDMA and memory impairment are described. The next three experimental 
chapters focused on the relation between MDMA and degree of impulsivity and 
psychomotor functioning. 
 
Chapter 1 gives an overview of the pharmacodynamic and pharmacokinetic effects 
of ecstasy (MDMA) and mentions limitations of existing research. These 
limitations are being discussed and an alternative research design that circumvents 
these problems is presented. 
 
Chapter 2 presents the results of a study that was designed to establish the direct 
relation between MDMA and memory impairment under placebo-controlled 
conditions. Eighteen recreational ecstasy users participated in a double-blind, 
placebo-controlled, three-way crossover design. They were treated with placebo, 75 
mg of MDMA and 20 mg of methylphenidate. Memory tests were conducted 
between 1.5-2 hours (intoxication phase) and between 25.5-26 hours (withdrawal 
phase) post dosing. Results showed that a single dose of MDMA caused 
impairment of immediate and delayed recall on a verbal learning task during the 
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intoxication phase. The next day, during the withdrawal phase, there was no 
residual memory impairment. Subjects reported more fatigue and less vigor, but no 
symptoms of depression during the MDMA withdrawal phase. Methylphenidate 
did not affect memory or mood at any time of testing. It was concluded that a 
single dose of MDMA produces transient memory impairment. 
 
Chapter 3. The study described in this chapter was designed to assess whether a 
single dose of MDMA affects spatial memory performance during intoxication and 
withdrawal phase and second, whether spatial memory performance following 
MDMA is task-dependent. Eighteen recreational ecstasy users participated in a 
double-blind, placebo-controlled, three-way cross-over design. They were treated 
with placebo, MDMA 75mg and methylphenidate 20mg. Memory tests were 
conducted between 1.5-2 hours (intoxication phase) and between 25.5-26 hours 
(withdrawal phase) post-dosing. Two spatial memory tasks of varying complexity 
were used that required either storage of stimulus location alone (Spatial memory 
task), or memory for location as well as processing of content or contextual 
information (Change blindness task). Results showed that after a single dose of 
MDMA, subjects made larger localization errors and responded faster compared 
with placebo in the simple spatial memory task during intoxication phase. 
Inaccuracy was not due to increased response speed, as determined by regression 
analysis. Performance in the Change blindness task was not affected by MDMA. 
Methylphenidate did not affect performance on any of the tasks. It was concluded 
that a single dose of MDMA impairs spatial memory for location but leaves 
processing of contextual information intact. 
 
The study presented in chapter 4 was designed to investigate whether evening 
doses of MDMA added to, or interacted with the memory impairment due to sleep 
deprivation. Fourteen healthy subjects participated in a double-blind, placebo-
controlled, two-way cross-over study. Treatments consisted of MDMA 75 mg and 
50 mg, administered at 8 PM and 12 PM respectively, or double placebo. Memory 
tests and subjective measures of mood were conducted at baseline and three times 
post-dosing i.e. at 6.30 PM, 9.30 PM, 1.30 AM and 7 AM, respectively -1.5, 1.5, 5.5 
and 11 hours relative to drug intake (1st dose). Memory performance detoriated 
progessively over time as a function of sleep loss, independent of treatment. 
MDMA added to this impairment as indicated by a significant main effect of 
MDMA on verbal and spatial memory performance. Mood ratings and response 
speed revealed an MDMA by Time interaction. After administration of MDMA 
response speed improved and feelings of vigor, friendliness, elation, anxiety, 
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confusion, arousal and positive mood increased in magnitude during the night, 
while all these parameters returned to placebo-like levels on the final morning 
session. It is concluded that evening doses of MDMA selectively impair memory 
performance, and that this impairment is additional to the effect of sleep 
deprivation on memory performance. 
 
Chapter 5. The study described in this chapter was designed to investigate the 
neural substrates underlying MDMA-induced memory impairment. Seven healthy 
male recreational MDMA users participated in the study. The study was conducted 
according to a double-blind, placebo-controlled within-subject design. Treatments 
were 75 mg of MDMA and placebo. Prior to drug-intake, subjects had to 
memorize a list of 15 words (control list). One and a half hours after drug 
administration, they were placed in a 3-Telsa scanner. In the scanner, they were 
presented two word lists each in alternation. One list was the control list and the 
other the experimental list, containing 15 new words. Subjects’ task was to read the 
words quietly and learn them. Thirty-second blocks of the experimental list were 
alternated with 30-second blocks of the control list and this procedure was 
repeated five times. After each list-presentation, subjects had to recall as much 
words as possible. Behavioral data included the number of words correctly recalled 
on each trial, and their sum over the 5 trials. Functional data consisted of 
recordings of the BOLD signal during presentation of both lists. Word-learning 
was mainly related with activation patterns in frontal regions. Under influence of 
MDMA, the fMRI response increased independent of list-type in the left medial 
frontal area, which is involved in word-learning. On the behavioural level, memory 
performance tended to be lower under the influence of MDMA, but failed to reach 
statistical significance. It was shown that a single dose of MDMA caused an 
increase in BOLD activity in the experimental as well as the control list condition. 
This seems to indicate that the left medial frontal area which is involved in word 
learning underlies memory impairment observed at the behavioral level. The 
preliminary conclusion is that MDMA affects verbal memory functioning by 
interfering with the word-learning or encoding phase. 
 
The study presented in chapter 6 was designed to examine the acute effects of 
MDMA and alcohol, alone and in combination, on behavioural measures of 
impulsivity and risk-taking behaviour. Eighteen recreational ecstasy users entered a 
double-blind, placebo-controlled, six-way cross-over study. The treatments 
consisted of MDMA 0, 75 and 100 mg with and without alcohol. Alcohol dosing 
was designed to achieve a peak blood alcohol concentration (BAC) of about 0.06 
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g/dl during laboratory testing. Laboratory tests of impulsivity were conducted 
between 1.5 and 2 hours post-MDMA and included a Stop-signal task, a Go/no-go 
task and the Iowa gambling task. MDMA decreased stop reaction time in the Stop-
signal task indicating increased impulse control. Alcohol increased the proportion 
of commission errors in the Stop-signal task and the Go/no-go task. Signal 
detection analyses of alcohol-induced commission errors indicated that this effect 
may reflect impairment of perceptual or attentive processing rather than an 
increase of motor impulsivity per se. Performance in the Iowa gambling task was 
not affected by MDMA and alcohol, but there was a non-significant tendency 
towards improvement following alcohol. None of the behavioral measures of 
impulsivity showed a MDMA by alcohol interaction effect. The lack of interaction 
indicated that the CNS stimulant effects of MDMA where never sufficient to 
overcome alcohol-induced impairment of impulse control or risk-taking behavior. 
 
Chapter 7 presents a study that was designed to investigate the effects of 
nocturnal doses of MDMA during the night and after a night of sleep deprivation, 
on psychomotor performance and impulsivity. Fourteen healthy subjects 
participated in a double-blind, placebo-controlled, two-way cross-over study. 
Treatments consisted of MDMA 75 and 50 mg, administered at 8 PM and 12 PM 
respectively, or double placebo. Laboratory tests (psychomotor and impulsivity 
tasks) were conducted four times throughout the evening and night i.e. at 6.30 PM, 
9.30 PM, 1.30 AM and 7 AM, respectively -1.5, 1.5, 5.5 and 11 hours post dosing (1st 
dose). A sleepiness scale was presented to the subjects 10 times throughout the 
evening and night to assess their current level of sleepiness. MDMA impaired 
tracking performance in a simple tracking task. In addition, divided attention task 
performance was also impaired as indicated by a decrease in secondary task 
performance under influence of MDMA, compared with placebo. MDMA did not 
affect measures of motor and cognitive impulsivity. Vigilance performance (at 5 
AM) decreased as a function of time on task, but this decrement was less during 
MDMA treatment as compared to placebo. After administration of MDMA, 
subjects scored lower on the sleepiness scale during the night when compared with 
placebo. This difference between MDMA and placebo disappeared in the morning, 
when scores were equally high in both conditions. It is concluded that nocturnal 
doses of MDMA may produce impairments of tracking performance and divided 
attention throughout the night that are additive to performance impairment 
produced by sleep loss. 
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The study described in chapter 8 was designed to assess the effects of MDMA and 
alcohol, combined and alone, on actual driving performance and laboratory tasks 
related to driving. Eighteen recreational ecstasy users participated in a double-
blind, placebo-controlled, six-way cross-over study. Treatments consisted of 
MDMA 0, 75 and 100 mg with and without alcohol, aiming at 0.06 mg/ml BAC. 
Laboratory tests (Critical tracking task, Object movement estimation task) were 
conducted between 1.5 and 2 hours post-drug (0.5 and 1 hour post alcohol). 
Actual driving tests (Road tracking test, Car-following test) were conducted 
between 3 and 5 hours post-drug (2 and 4 hours post-alcohol). Subjects completed 
the Addiction research center inventory (ARCI) and rated their driving quality and 
mental effort during driving. It was shown that alcohol alone impaired critical 
tracking performance, as well as a number of actual driving performance 
parameters e.g. standard deviation of lateral position (SDLP), brake reaction time, 
coherence. MDMA alone reduced SDLP and standard deviation of speed. MDMA 
significantly moderated alcohol-induced impairment of road tracking performance 
but did not affect alcohol impairments of car-following and laboratory task 
performance. Subjective data seemed to support objective data. It was concluded 
that MDMA moderated the impairing effects of a low dose of alcohol on road 
tracking performance but nevertheless could not overcome alcohol-induced 
impairment on other aspects of driving behaviour or driving related performance. 
 
In chapter 9 several topics related to MDMA use and MDMA research were 
reviewed. First, the selectivity of the by MDMA-induced memory impairment was 
discussed, followed by a review of MDMA’s potential to be a neurotoxin. It was 
concluded that the memory impairment caused by a single, and a repeated dose of 
MDMA was selective because other tasks were not affected. Moreover, this 
impairment was temporary as it was no longer visible in the withdrawal period i.e. 
25.5 hours post-drug. It can therefore be assumed that a single dose of ecstasy 
causes no persistent functional damage. Furthermore, the concordance of memory 
deficits in abstinent users and during intoxication let us suggest that a similar 
mechanism underlies this impairment. It was suggested that 5-HT1a agonism in 
combination with elevated levels of cortisol, and chronic stress may be 
contributory mechanisms. Future mechanistic studies can perhaps provide 
additional evidence for this notion.  

In addition, it was suggested to include additional experimental factors 
(combinations of drugs, physical exertion) in future research to increase the 
ecological validity of controlled laboratory studies and consequently to gain more 
insight in the real-life situation. 
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SAMENVATTING 
 

Ecstasy (MDMA) is een illegale drug die erg populair is bij mensen die vaak naar 
grote dansfeesten gaan. Een schatting van het recent drug gebruik bij Europese 
jongeren en jong volwassenen (15-34 jaar) laat zien dat tussen 0.6 en 6% van deze 
groep ecstasy gebruikt. Ondanks het wijdverbreide en frequente gebruik van de 
drug, is het aantal gevallen met acute medische problemen klein. Niettemin wordt 
er onrust gewekt door mogelijke lange termijn effecten van het gebruik van ecstasy 
op cognitieve functies zoals geheugen. Vele studies die de cognitieve prestaties van 
ecstasy gebruikers onderzochten hebben aangetoond dat huidige en ex-ecstasy 
gebruikers impulsiever zijn en een slechtere geheugenprestatie hebben in 
vergelijking met een referentie groep (bvb. polydrug gebruikers of cannabis 
gebruikers). Het probleem is echter dat deze verschillen in prestatie te wijten 
kunnen zijn aan vertekenende demografische variabelen zoals bijvoorbeeld een 
andere levensstijl of een premorbide niet-gediagnostiseerde psychopathologie. 
Bijgevolg blijft de vraag of de gerapporteerde cognitieve problemen veroorzaakt 
worden door ecstasy zelf of door andere factoren die gerelateerd zijn aan het 
gebruik van ecstasy. Het hoofddoel van de studies die gepresenteerd worden in dit 
proefschrift is om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen het 
gebruik van ecstasy en prestatiebeperkingen, en om het psychofarmacologische 
mechanisme te verduidelijken. Het experimentele onderzoeksdesign dat gebruikt 
wordt om dit te onderzoeken is een placebogecontroleerd, binnengroepsdesign. In 
de eerste vier hoofdstukken die volgen op de introductie worden 4 studies 
beschreven die de relatie tussen ecstasy (MDMA) en geheugenproblemen 
onderzoeken. De laatste drie experimentele hoofdstukken focussen op de relatie 
tussen MDMA en de mate van impulsiviteit en psychomotorisch functioneren. 
 
Hoofdstuk 1 biedt een algemeen overzicht over wat ecstasy (MDMA) is, wat het 
doet in het lichaam, met welke cognitieve problemen het gekoppeld wordt, en de 
beperkingen van bestaande studies. Deze beperkingen worden besproken en een 
alternatief design, welk deze problemen omzeilt, wordt voorgesteld. 
 
In hoofdstuk 2 worden de acute en residuele effecten van een enkele dosis 
MDMA (75 mg) op verbaal geheugen gepresenteerd. Achttien recreationele ecstasy 
gebruikers namen deel aan deze dubbel-blinde, placebo gecontroleerde, drieweg 
binnengroepsstudie. Er werd aangetoond dat MDMA 1,5 uur na inname het 
geheugen verstoorde maar dat deze effecten de volgende dag, 25,5 uur na inname, 
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verdwenen waren. De conclusie is dat de geheugenbeperkende effecten van een 
enkele dosis MDMA van voorbijgaande aard zijn. 
 
Het doel van de in hoofdstuk 3 beschreven studie was in de eerste plaats om te 
kijken of een enkele dosis MDMA de spatiele geheugenprestatie aantast tijdens de 
intoxicatie fase en de ontwenningsfase, respectievelijk 1,5 uur en 25,5 uur na 
inname. De tweede doelstelling was om te onderzoeken of de spatiele 
geheugenprestatie na MDMA-inname taakafhankelijk is. Achttien recreationele 
ecstasy gebruikers namen deel aan deze dubbelblinde, placebo gecontroleerde 
drieweg binnengroepsstudie. Zij kregen placebo, 75 mg MDMA en 20 mg 
methylfenidaat toegediend. Geheugentesten, twee spatiële geheugentaken met 
variërende moeilijkheid, werden afgenomen tussen 1,5 en 2 uur en tussen 25,5 en 
26 uur na drug-inname. Bij de ene taak, de ‘Spatial memory’-taak, diende enkel de 
locatie van de stimulus onthouden te worden; bij de andere taak, de ‘Change 
blindness’-taak moest er eveneens inhoudelijke of contextuele informatie  verwerkt 
worden. Resultaten toonden aan dat proefpersonen, 1,5 uur na inname van 
MDMA, bij de uitvoering van de ‘Spatial memory’-taak grotere lokalisatiefouten 
maakten en sneller reageerden. Een regressieanalyse wees uit dat die 
onnauwkeurigheid niet te wijten was aan de verhoogde reactiesnelheid. Prestatie in 
de ‘Change blindness’-taak werd niet beïnvloed door een dosis MDMA. 
Methylfenidaat had geen invloed op de prestatie van beide taken. De conclusie is 
dat een enkele dosis MDMA het spatiële geheugen voor locatie verslechtert en dat 
de verwerking van contextuele informatie gespaard blijft. 
 
In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven met als doelstelling onderzoeken of 
de effecten van avonddossisen van MDMA op geheugen additief zijn aan de 
geheugenproblemen veroorzaakt door slaaptekort ofdat ze ermee interageren. 
Veertien recreationele ecstasy gebruikers namen deel aan deze dubbelblinde, 
placebo gecontroleerde, tweeweg binnengroepsstudie. Ze kregen 75 mg en 50 mg 
MDMA toegediend, respectievelijk om 20 en 24 uur, of tweemaal placebo. 
Geheugentesten en subjectieve metingen van gemoedstoestand werden afgenomen 
tijdens baseline (18u30) en op drie momenten na inname, namelijk om 21u30, 1u30 
en 7u, respectievelijk 1,5; 5,5 en 11 uur ten opzichte van drug-inname (1e dosis). 
De geheugenprestatie verslechterde progressief over de tijd als functie van 
slaaptekort, onafhankelijk van behandeling (MDMA/Placebo). Het hoofdeffect 
van MDMA op zowel verbaal als spatieel geheugen toont aan het effect van 
MDMA op geheugenprestatie additief was ten opzichte van het effect veroorzaakt 
door slaapdeprivatie. De stemmingsvragenlijst en de reactiesnelheid onthulden een 
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interactie van MDMA en tijdstip van meting. Na toediening van MDMA 
verbeterden reactiesnelheid en gemoedstoestand/stemming; zo vergrootten 
gevoelens van vriendelijkheid, uitgelatenheid, ‘levendigheid’, angst, verwarring, 
arousal en positieve gemoedstoestand tijdens de nacht. Al deze parameters 
(inclusief reactiesnelheid) waren tijdens de ochtendsessie vergelijkbaar met deze na 
toediening van placebo. De conclusie is dat avonddosissen van MDMA selectief 
het geheugen verslechteren en dat deze negatieve invloed additief is ten opzichte 
van het effect van slaapdeprivatie op geheugen. 
 
Hoofdstuk 5. De studie die beschreven wordt in dit hoofdstuk had als doel te 
onderzoeken welke neurale structuren aan de basis liggen van een verslechterde 
geheugenprestatie, veroorzaakt door een enkele dosis MDMA. Zeven gezonde 
recreationele ecstasy gebruikers (mannen) namen deel aan deze studie. De studie 
werd uitgevoerd volgens een dubbelblind, placebo gecontroleerd, 
binnengroepsdesign. Proefpersonen kregen 75 mg MDMA en placebo toegediend 
Vóór drug-inname leerden proefpersonen een lijst van 15 woorden; dit is de 
controle lijst. Anderhalf uur na druginname werden de proefpersonen in een 3-
Telsa scanner geplaatst. Hier moesten ze een experimentele lijst met 15 nieuwe 
woorden lezen en leren; gevolgd door een presentatie van de controle lijst. Beide 
lijsten werden afwisselend elk vijf maal gepresenteerd en proefpersonen moesten 
na iedere presentatie zo veel mogelijk woorden van de lijst trachten te 
reproduceren. Gedragsmaten waren het aantal woorden, dat correct herinnerd 
werd na iedere presentatie en hun som over de 5 presentaties. Functionele data 
(scanner) bestonden uit registraties van het ‘BOLD’-signaal tijdens de presentatie 
van beide lijsten. Resultaten toonden aan dat het leren van woorden hoofdzakelijk 
gerelateerd was met activiteit in frontale hersengebieden. Wanneer proefpersonen 
onder invloed waren van MDMA was de BOLD-response groter, onafhankelijk 
van lijst-type, in het linker mediaal frontaal gebied, welk gerelateerd is met het leren 
van woorden. Op gedragsniveau bleken geheugenscores lager te zijn wanneer 
proefpersonen onder invloed waren van MDMA; dit was echter niet statistisch 
significant. Er werd aangetoond dat een enkele dosis MDMA een verhoging in 
BOLD activiteit veroorzaakt tijdens het leren en/of lezen van de experimentele 
lijst en de controle lijst. Dit lijkt er op te wijzen dat het linker mediale frontale 
gebied, welk gerelateerd is met het leren van woorden, een rol speelt in de 
verslechterde geheugenprestatie die op gedragsniveau werd waargenomen. De 
voorlopige conclusie van deze studie is dat een enkele dosis MDMA het verbale 
geheugen verstoort door te interfereren met het woorden-leer-proces ofwel 
encodeer-fase. 
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In hoofdstuk 6 worden de effecten MDMA, alleen en in combinatie met alcohol, 
op maten van impulsiviteit en risicogedrag gepresenteerd. Achttien recreationele 
ecstasy gebruikers namen deel aan deze dubbelblinde, placebo-gecontroleerde 
zesweg binnengroepsstudie. Ze kregen een enkele dosis MDMA (0 mg, 75 mg, 100 
mg) die al dan niet gecombineerd werd met een dosis alcohol. De alcoholdosering 
was zodaning dat er een piek bloedalcohol concentratie bereikt werd van ongeveer 
0,06 g/dl tijdens de gedragsmeting. Metingen (Stop-signal taak, Go/no-go taak, 
Iowa gambling taak) werden tussen 1,5 en 2 uur na inname van MDMA 
uitgevoerd. MDMA veroorzaakte een daling in de stop reactietijd van de Stop-
signal taak wat duidde op een verbeterde impulscontrole. Alcohol veroorzaakte een 
verhoging van de proportie commissiefouten in de Stop-signal taak en de Go/ no-
go taak. Een signaal detectie analyse van deze parameter toonde aan dat de stijging 
in de foutenproportie een verstoring van perceptuele processen of 
aandachtsprocessen illustreert en niet zozeer een verhoging van motorische 
impulsiviteit. De prestatie van proefpersonen in de Iowa gambling taak werd niet 
beïnvloed door MDMA of alcohol maar er was een niet-significante trend die in de 
richting van een verbetering na inname van alcohol wees. Geen van de 
impulsiviteits-gedragsmaten vertoonde een interactie van MDMA en alcohol. De 
afwezigheid van deze interactie toonde aan dat de stimulerende effecten van 
MDMA nooit voldoende waren om de door alcohol-geïnduceerde verslechtering 
van impulscontrole en risicogedrag te overwinnen. 
 
In hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven die als doel had de effecten van 
nachtelijke dosissen van MDMA te onderzoeken op impulsiviteit en 
psychomotorische prestatie. Veertien recreationele ecstasy gebruikers namen deel 
aan deze dubbelblinde, placebo gecontroleerde, tweeweg binnengroepsstudie. 
Proefpersonen kregen 75 mg en 50 mg MDMA toegediend, respectievelijk om 20 
en 24 uur, of tweemaal placebo. Gedragsmetingen werden viermaal tijdens de 
avond en nacht uitgevoerd namelijk om 18u30, 21u30, 1u30 en 7u, respectievelijk -
1,5; 1,5; 5,5 en 11 uur na inname van MDMA (1e dosis). Een slaapschaal werd 
tijdens de avond en nacht, in totaal tien maal, gepresenteerd aan de proefpersonen. 
Resultaten toonden aan dat MDMA een verslechterende invloed uitoefende op de 
oog-handcoördinatie (tracking) in een simpele tracking taak. Verder werd er 
aangetoond dat prestatie op een verdeelde aandachtstaak negatief beïnvloed werd 
door MDMA; dit kon afgeleid worden uit de verslechterde prestatie op de 
secundaire taak. MDMA had geen invloed op motorische en cognitieve 
impulsiviteit. Prestatie op een vigilantie taak om 5 uur ’s nachts liet zien dat de 
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prestatie afnam in functie van tijd maar dat deze afname kleiner was wanneer 
proefpersonen onder invloed waren van MDMA, in vergelijking met placebo. 
Proefpersonen scoorden tijdens de nacht lager op de slaapschaal in vergelijking 
met placebo, maar in de ochtend was dit verschil weg en waren scores even hoog. 
De conclusie is dat nachtelijke dosissen van MDMA een verslechtering van 
tracking prestatie en verdeelde aandacht veroorzaakt die additief is aan prestatie-
verslechtering veroorzaakt door slaaptekort. 
 
In hoofdstuk 8 worden de effecten van MDMA alleen, of in combinatie met 
alcohol, op psychomotorisch functioneren en rijvaardigheid beschreven. Achttien 
recreationele ecstasy gebruikers namen deel aan deze dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde, zesweg binnengroepsstudie. Ze kregen een enkele dosis MDMA (0 
mg, 75 mg, 100 mg) die al dan niet gecombineerd werd met een dosis alcohol. De 
alcoholdosering was zodaning dat er een piek bloedalcoho concentratie bereikt 
werd van ongeveer 0,06 g/dl tijdens de gedragsmeting. Labmetingen (Tracking 
taak, Object movement estimation taak) werden tussen 1,5 en 2 uur na inname van 
MDMA, (tussen 0,5 en 1 uur post-alcohol) afgenomen. De rij-testen (Road 
tracking, Car-following) werden tussen 3 en 5 uur na inname uitgevoerd (tussen 2 
en 4 uur post-alcohol). Proefpersonen vulden een vragenlijst in (ARCI) en 
beoordeelden na afloop van de autorit hun rij-prestatie en mentale inspanning 
tijdens het rijden. Resultaten wezen uit dat alcohol de tracking-prestatie negatief 
beïnvloedde, evenals een aantal rij-prestatie parameters bvb. de standaardafwijking 
van laterale positie (slingeren) en de rem-reactiesnelheid. MDMA veroorzaakte een 
vermindering van het slingeren en een verkleining van de standaardafwijking van 
snelheid. In combinatie met alcohol verminderde MDMA de verslechterende 
invloed van alcohol op een parameter van de road tracking taak; dit was echter niet 
het geval voor de parameters van de car-following taak, noch van de lab-metingen. 
Er wordt geconcludeerd dat MDMA de verslechterende invloed van een lage dosis 
alcohol op één parameter van de road tracking taak verminderde maar MDMA kon 
echter niet de door alcohol-geïnduceerde beperkingen op andere aspecten van 
rijgedrag of aan rijvaardigheid gerelateerd gedrag verminderen. 
 
In hoofdstuk 9 worden verschillende onderwerpen gerelateerd aan MDMA-
gebruik en MDMA onderzoek besproken. Eerst wordt de selectiviteit van de 
geheugenverslechtering door MDMA besproken gevolgd door een overzicht van 
het neurotoxisch potentieel van MDMA. Er wordt geconcludeerd dat de 
geheugenverslechtering die veroorzaakt wordt door een enkele en herhaalde dosis 
van MDMA selectief is omdat andere cognitieve taken niet beïnvloed werden. 
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Daarnaast was deze geheugenverslechtering tijdelijk en niet langer waarneembaar 
in de ‘ontwenningsperiode’, 25,5 uur na inname van MDMA. Het kan daarom 
aangenomen worden dat een enkele dosis van MDMA geen blijvende functionele 
schade veroorzaakt. Het werd gesuggereerd dat 5-HT1a agonisme in combinatie 
met verhoogde cortisollevels en chronische stress mechanismen zijn die bijdragen 
aan de geheugenverslechtering. Toekomstige mechanistische studies kunnen 
misschien bijkomend bewijs voor deze gedachte leveren. 

Er werd ook nog voorgesteld om bijkomende experimentele factoren 
zoals combinaties van drugs en fysieke inspanningen in toekomstig onderzoek te 
includeren. Deze toevoeging van facoren zou de ecologische validiteit van 
gecontroleerde laboratoriumstudies vergroten en bijgevolg meer inzicht geven in 
de situatie zoals die in het dagelijkse leven voorkomt. 
 


