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Ecstasy of XTC, is de populaire naam voor de drug
3, 4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA). Ook
stoffen die chemisch op MDMA lijken - zoals MDA,
MDEA, MBDB en amfetamine - worden als ecstasy
verkocht, zonder dat de gebruiker zich daar altijd van
bewust is. Het gebruik van deze producten wordt
vaak geassocieerd met jonge mensen in het algemeen,
en met house-parties en dance-evenementen in het
bijzonder. Anderzijds wordt België samen met Nederland binnen Europa verantwoordelijk geacht voor
de grootste ecstasyproductie en –export/-handel.
Desondanks zijn er voor een breder publiek niet zoveel gegevens beschikbaar over de complexe problematiek van o.a. het gebruik en de productie van, en
de handel in ecstasy. In maart 2004 nam het Instituut
voor Sociaal Drugsonderzoek het initiatief om zoveel
mogelijk experten vanuit verschillende disciplines en
onderzoekscentra rond de tafel te krijgen én ze samen
aan een bundel met wetenschappelijk onderbouwde
bijdragen over xtc in Vlaanderen te laten werken. Het
resultaat is een caleidoscopisch beeld geworden van
de maatschappelijke context en de sociaalepidemiologische dimensies van het xtc-gebruik en de
xtc-handel, de ontwikkelingen (of trends) in het gebruik van xtc, en de maatschappelijke reacties erop.
Op deze studiedag wordt niet enkel het boek ‘XTC in
Vlaanderen’ voorgesteld, maar vanuit een streven
naar een verwetenschappelijking van het onderzoeksterrein ‘drugs’, een beter inzicht in de complexiteit
van roesmiddelengebruik, én een meer evenwichtig
politiek en maatschappelijk debat, worden nog meer
actuele inzichten vanuit diverse disciplines voorg esteld. In een eerste deel wordt door drie Nederlandse
gastsprekers ingegaan op de effecten van het middel.
In het tweede deel gaan drie Vlaamse sprekers in op
de gebruiker en de context van het ecstasygebruik. In
een aanpalende ruimte loopt een multimediapresentatie van VAD-initiatieven inzake ecstasy (onderzoek,
sensibiliseren, Druglijn).
De studiedag richt zich zowel tot professionelen
(hulpverleners, maatschappelijk werkers, politiefunct ionarissen, preventiewerkers, straathoekwerkers, huisartsen, psychiaters, justitieambtenaren,…) als tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ecstasy
in contact komt (of kan komen).
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Verwelkoming, Prof.Dr. Tom Decorte, ISD,
Universiteit Gent

DEEL 1

Het middel centraal? Effecten van MDMA (ecstasy)
Voorzitter: Dr. Els De Letter, Vakgroep Gerechtelijke
Geneeskunde, Universiteit Gent
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’De lange-termijn-effecten van MDMA’
Dr. Ed J.M. PENNINGS, Leids Universitair Medisch
Centrum, Laboratorium voor Toxicologie
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‘De neurotoxische effecten van MDMA’
Dr. Liesbeth RENEMAN, Academisch Medisch Centrum,
Afdeling radiologie, Amsterdam
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‘De angst voor ecstasy en het medische reductionisme:
een krakkemikkig stel’
Prof. Dr. Peter COHEN, Centrum voor Drugsonderzoek
(CEDRO), Universiteit van Amsterdam

ADRES

10u15
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DEEL 2

De gebruiker en de context van het ecstasygebruik
Voorzitter: Prof. Dr. Guido Van Hal, Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, Universiteit Antwerpen

10u50

‘Het “succes” van ecstasy in de dancecultuur’
Dhr. Peter DECUYPERE, Marketing– en Communicati ebureau Kult, oprichter Fuse, I Love Techno en Fill Collins
Club
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‘Ecstasygebruikers: motieven, risicopercepties, patronen van gebruik en schadebeperkende strategieën’
Drs. Hylke VERVAEKE, Bonger Instituut Criminologie,
Universiteit van Amsterdam
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‘De justitiële aanpak van MDMA-gebruikers’
Mevr. Annemie SERLIPPENS,
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Doorlopend een multimediapresentatie van
VAD-initiatieven
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