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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift  

 
PSYCHEDELIC BLISS: MEMORY AND RISK TAKING DURING 

MDMA INTOXICATION 
 

1. Een enkele dosis MDMA (75mg) veroorzaakt een verslechtering in ruimtelijk 
en verbaal geheugen, deze is echter van voorbijgaande aard. (Hoofdstuk 2 & 3) 

 
2. De geheugenverslechterende effecten van een dosis MDMA zijn niet toe te 

schrijven aan algemene effecten op aandacht. Prestaties op aandachtstaken 
onder invloed van MDMA zijn neutraal of verbeteren. (Hoofdstuk 2 & 3) 

 
3. De psychomotore effecten van MDMA zijn bi-directioneel; bepaalde 

motorische vaardigheden zoals reactiesnelheid worden positief beïnvloed; 
bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals het onthouden van nieuwe informatie, 
worden negatief beïnvloed. (Hoofdstuk 2 - 8) 

 
4. MDMA is ‘neurochemically messy’; d.w.z. dat MDMA werkt via verschillende 

neurotransmitters. De geheugenproblemen die 1,5 uur na inname van MDMA 
optreden zijn te wijten aan effecten op het serotonerge systeem. (Hoofdstuk 2) 

 
5. De acute en lange termijn effecten van MDMA op neuropsychologische 

geheugentesten zijn vergelijkbaar; dit doet vermoeden dat de twee eenzelfde 
bron of neuro-psychofarmacologische hersenstructuur delen. (Hoofdstuk 2 & 
3) 

 
6. De stimulerende effecten van MDMA op motorische prestatie treden enkel op 

tijdens de dag en niet `s nachts of na een nacht zonder slaap. (Hoofdstuk 7) 
 
7. Onder invloed van MDMA en alcohol kunnen gebruikers de gedragseffecten 

van deze combinatie niet accuraat voorspellen zoals blijkt uit de discordantie 
van objectieve en subjectieve data; dit kan gevaarlijke/risicovolle situaties 
creëren wanneer gebruikers na een feest besluiten een auto te besturen. 
(Hoofdstuk 8). 

 
 



8. Prestatieverbeterende effecten van MDMA op rijvaardigheid zijn enkel 
observeerbaar wanneer de taak simpel en monotoon is, zoals gemeten in de 
‘road-tracking’ taak. Wanneer er echter meer gevraagd wordt van de 
bestuurder onder invloed, zoals interactie met het verkeer, zoals gemeten in de 
‘car-following’ taak,  dan is er geen verbetering. (Hoofdstuk 8) 

 
9. In de 22e eeuw zal gentechnologie de verslavingszorg overbodig maken. De 

ontrafeling van de genen betrokken bij verslaving zal als gevolg hebben dat 
met het uitschakelen ervan ook verslaving zal verdwijnen.  

 
10. Een hoge impulsiviteitscore verraadt een genetische kwetsbaarheid voor de 

schadelijke gevolgen van chronisch MDMA gebruik op cognitief functioneren. 
 
11. Cognitieve reserve is de kreukelzone van het brein; hoe hoger de opleiding en 

de cognitieve flexibiliteit, hoe beter bestand men is tegen schadelijke gevolgen 
van een slechte levensstijl (drugs, slecht slaappatroon,..). 

 
12. De mate van geheugenbeperking in drugsgebruikers (ecstasy, cannabis) kan 

dienen als indicatie voor hoe betrouwbaar de zelfrapportage van het 
drugsgebruik is. 
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