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Xtc is levensgevaarlijk en jonge mensen zitten massaal 
aan de pillen. Tenminste, als we de krantenkoppen mogen 

geloven. Is xtc werkelijk zo normaal geworden? En hoe 
risicovol is zo’n pilletje nou echt? ‘Toen ik daar stond, naast 

mijn lijkbleke vriendin, dacht ik: waar zijn we mee bezig?’

factor

Een pilletje op z’n tijd 
    moet kunnen:  ja of nee?

Tekst Floor Bakhuys Roozeboom Fotografie Theo Wenner/Art Partner
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‘Ik weet nog dat
ik dacht: waarom

doen niet alle
mensen dit, altijd?
Wat zou de wereld

dán mooi zijn’

ber valt Marjolein (pedagoog) 
helemaal binnen die doelgroep. 
Vanaf de eerste keer dat ze op een 
festival een pilletje slikte, nu vijf 
jaar geleden, was ze verkocht: “Ik 
vond het meteen fantastisch. Dat 
je je zó heerlijk kunt voelen. Zo 
vrolijk, licht en helder. Maar vooral: 
zo verbonden met iedereen om 
me heen. Ik weet nog dat ik dacht: 
waarom doen niet alle mensen dit, 
altijd? Wat zou de wereld dan mooi 
zijn.” Sindsdien gebruikt Marjolein 
een paar keer paar jaar xtc, altijd op 
een feest of een festival. Bang voor 
de risico’s of schadelijke gevolgen 
is ze niet. “Natuurlijk moet je er op 
een verantwoordelijke manier mee 
omgaan, maar dat geldt voor alco-
hol net zo goed. En daar slaat half 
Nederland in het weekend liters van 
achterover. Zo’n pilletje neem ik 
maar een paar keer per jaar. Maar 
als ik het doe, geniet ik daar intens 
van. Bovendien hoef ik niet bang te 
zijn dat ik het te vaak ga doen, want 
op één zo’n topfeestje kan ik vaak 
weer maanden teren.”

rommel
Voor Anouk (25, evenement- 
medewerker) kleven er negatievere  
associaties aan xtc. “Mark was het 
beste maatje van mijn ex-vriend. 
Nogal een wildebras. Moeilijke 
jeugd, liep altijd in zeven sloten 
tegelijk. Nooit vies van een pilletje 
of een snuifje. En dan niet één lijntje 
in het weekend of één pilletje op 
een feest. Nee, hij slikte dan zo drie 
dagen achter elkaar door. Ergens 
hoopten we dat het een fase was. 
Dat hij wel weer op z’n pootjes te-
recht zou komen. Maar toen, op een 
avond, kwam dat bizarre bericht: 
Mark had zichzelf opgehangen. 
Drieëntwintig jaar was hij. We 
konden het nauwelijks geloven. Ik 
weet dat hij meer problemen had en 
dat ik zijn dood niet volledig aan 

 ‘Pillengeneratie negeert ge-
vaar!’ kopte de Telegraaf. 
Welnee: ‘Xtc-gebruik net 
zo veilig als fietsen’, zette 

de The Post Online daar tegenover. 
En dat vat de discussie rondom xtc 
wel zo ongeveer samen. Sinds er tij-
dens Amsterdam Dance Event twee 
jaar geleden drie mensen overleden 
aan een verkeerde xtc-pil, laait  
de strijd tussen de ‘angstpolitie’ 
en de ‘moet kunnen’-brigade bij 
elk xtc-gerelateerd-incident weer 
in alle hevigheid op. En zo worden 
we eigenlijk voortdurend met twee 
tegenstrijdige boodschappen om 
de oren geslagen:  
1. Dat xtc een oprukkend gevaar is 
dat een hele generatie met de dood 
bedreigt;  
2. Dat xtc een onschuldig genots-
middel is en dat zo’n pilletje echt 
geen kwaad kan.  

actuele cijfers
Hoe word je nog wijs uit die eeuwige 
cirkel van welles-nietes-berichtge-
ving? En welk beeld ligt het dichtst 
bij de waarheid? Eerst maar eens 
de feiten. Kersverse feiten zelfs, 
want op 9 november 2015 publi-
ceerde het Trimbos-instituut het 
Jaarbericht van de Nationale Drug 
Monitor met daarin actuele cijfers. 
En dat is bijzonder, want voor het 
eerst sinds 2009 is weer op landelij-
ke schaal representatief onderzoek 
gedaan naar drugsgebruik onder  
de Nederlandse bevolking. Wat 
blijkt? Acht procent van de 
Nederlandse bevolking heeft ooit 
weleens xtc gebruikt. Een derde 
hiervan gebruikte nog het afgelo-
pen jaar. Dat is bijna drie procent 
van de totale bevolking. 0,7 procent 
gebruikte in de afgelopen maand 
nog xtc. Hmmm. Al met al lijkt het 
met die ‘pillengeneratie’ en dat 
‘oprukkende gevaar’ dus wel mee te 
vallen. Of niet? 

Pillengeneratie
“Het beeld dat heel Nederland in-
eens massaal xtc is gaan gebruiken, 
herkennen wij inderdaad niet,”  
zegt verslavingsdeskundige Daan 
van der Gouwe van het Trimbos- 
instituut. “Wat we wel zien, is dat 
het xtc-gebruik lijkt te zijn toegeno-
men.” Dat die toename te wijten is 
aan het drankverbod voor jongeren 
onder de achttien, is volgens hem 
onwaarschijnlijk. “De gemiddelde 
leeftijd van xtc-gebruikers is 28 
jaar. Daarbij is het percentage xtc-
gebruikers het hoogst onder hoog-
opgeleide inwoners van stedelijke 
gebieden. Ook lijkt xtc vooral onder 
frequente dance-feestgangers en 
festivalliefhebbers in populariteit 
te zijn gestegen.” Met de enorme 
populariteit van elektronische 
muziek is die groep van liefhebbers 
sterk gegroeid en ook is het aantal 
festivals en party’s sterk toegeno-
men. Al met al wijzen de cijfers dus 
niet zozeer op het doembeeld van 
een ‘pillengeneratie’ die massaal 
aan het slikken is geslagen, wel 
op een groeiende doelgroep van 
dance-liefhebbers die xtc gebruikt 
tijdens feesten en festivals. 

toPfeest
Als 28-jarige, hoogopgeleide 
stadsbewoner en festivalliefheb-
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die pillen kan toeschrijven. Maar 
toch blijf je je afvragen: als Mark die 
rommel niet had gebruikt, had hij 
dan nu nog geleefd?”

Van Pil  
naar Psychose
“Een pijnlijke vraag, die helaas 
onmogelijk te beantwoorden is,” 
zegt Raymond Niesink, toxicoloog 
en wetenschappelijk medewerker 
van het Trimbos-instituut. “Wel 
kan ik zeggen dat van xtc zeker 
ernstige psychische bijwerkingen 
zijn gedocumenteerd.” De moge-
lijke psychische bijwerkingen van 
xtc die in de Drug Monitor worden 
vermeld, zijn onder meer angst, 
paniekaanvallen, depressies en 
psychosen. “MDMA – de werkzame 
stof in xtc – werkt in op complexe 
systemen in de hersenen,” legt 
Niesink uit. “Dat de boel daardoor 
ook behoorlijk verstoord kan raken, 
is dus niet zo gek. Het gebruik van 
xtc bij psychische problemen wordt 
dan ook zeer sterk afgeraden. Er 
zijn bijvoorbeeld gevallen bekend 
van mensen die na een pilletje in 
een psychose terechtkwamen. Het 
kan weliswaar zijn dat die mensen 
al enige gevoeligheid voor psycho-
ses hadden, maar de vraag blijft of 
die psychose ook getriggerd was als 
ze dat pilletje niet hadden gebruikt. 
Het lastige aan xtc is dat we niet we-
ten waarom het bij de ene persoon 
misgaat en bij de ander niet. Zo’n 
pilletje blijft dus altijd een gok.”

helemaal out
Hoe gevaarlijk die gok kan zijn, 
besefte Babette (26, pr-medewer-
ker) twee jaar geleden, toen ze op 
een festival de schrik van haar leven 
kreeg. “Een vriendin en ik hadden 
een beetje xtc gebruikt, zoals we 
dat wel vaker deden. Een halve pil, 
nooit te veel. Onverwacht kwamen 
we Fleur, een andere vriendin, 

tegen. Haar pupillen waren groot 
en haar kaken stonden helemaal 
strak. Ik dacht nog: zo, die heeft 
flink wat gebruikt. We kletsten en 
dansten wat. Maar ineens lag Fleur 
op de grond. Spierwit. Wegdraaien-
de ogen. Haar hele lichaam schokte. 
Ze werd meteen weggedragen naar 
de EHBO. Ik wachtte bij haar tot 
ze bijkwam. Ik weet niet hoe lang 
ze ‘out’ is geweest. Misschien tien 
minuten, maar het voelde als een 
eeuwigheid. Het meest bizarre was: 
toen ze bijkwam, wilde ze meteen 
verder feesten. Ze was helemaal 
hyper door alle drugs die nog 
door haar lichaam raasden. “Blijf 
maar bij haar tot ze het eruit heeft 
gedanst,” zeiden de mensen van de 
EHBO. Toen ik daar zo stond, op 
die dansvloer, naast mijn lijkbleke 
vriendin, dacht ik: waar zijn we nou 
helemaal mee bezig? Ineens drong 
tot me door wat voor risico we 
eigenlijk namen.”

oVerdosering
Hoe groot is dat risico nu eigenlijk? 
Daan van der Gouwe: “Vaak wordt 
de vergelijking gemaakt van xtc  
met alcohol, dat veel meer proble-
men en ellende zou veroorzaken. 
Dat klopt ten dele. Een belangrijk 
verschil is dat nog nooit iemand is 
overleden na het drinken van één 

‘Het lastige aan
xtc is dat we niet

weten waarom het
bij de ene persoon
misgaat en bij de

ander niet’

biertje. Wel na het nemen van  
één normaal gedoseerde xtc-pil. 
Het komt zelden voor, maar het 
gebeurt wél.”  
De complicaties die vaker voor-
komen zijn onder andere over-
verhitting, verhoogde hartslag 
en bloeddruk, uitdroging of juist 
watervergiftiging door te veel water 
drinken. Het aantal meldingen 
vanuit ziekenhuizen, ambulances, 
EHBO-posten en politieartsen over 
medische problemen waarbij xtc 
een rol heeft gespeeld is de laatste 
jaren flink toegenomen, maar is 
afgelopen jaar niet verder gestegen. 
De ernst van de gemelde problemen 
is echter wel toegenomen. Volgens 
Daan van der Gouwe heeft dit waar-

Toch een pilletje? 
David Bezemer, oud-‘Spuiten &  

slikken’-redacteur en mede-auteur 
van het boek ‘Drugs voor junkies  

en dummies’ tipt:  
1  “Informeer je van tevoren  
over wat xtc is en wat het  

precies met je doet.” 
2  “Koop geen xtc van vreemden op 

straat of op een feestje. Dan weet je 
nooit zeker wat erin zit.” 

3  “Laat je xtc van tevoren testen, 
zie: drugs-test.nl. Uit zo’n test blijkt 
hoeveel MDMA erin zit, maar ook of 
de pil andere – mogelijk schadelijke 

– stoffen bevat.”  
4  “Let goed op de dosering. Als 

aanbevolen dosering wordt vaak 1 
tot 1,5 milligram per kilo lichaams-

gewicht aangehouden. Bevat een pil 
bijvoorbeeld 300 milligram MDMA, 
dan is voor een meisje van 50 kilo 
een zesde pil al genoeg voor een 

hele avond.”  
5  “Neem niet te veel ineens en pak 
niet te snel bij. Het kan tot een uur 
duren voor het effect merkbaar is. 
Begin met een klein beetje en zet 
eventueel de timer op je telefoon 
om bij te houden wanneer je voor 

het laatst iets genomen hebt.” 
6  “Zorg voor een veilige, aangena-

me setting met mensen bij wie  
je je op je gemak voelt.” 

7  “Ga na hoe je je voelt, mentaal en 
fysiek. Ben je gezond en fit? Zit je 

lekker in je vel? Als je je slecht voelt, 
is de kans op ongelukken of een 

negatieve ervaring groter.”
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schijnlijk te maken met momenteel 
het grootste risico als het op xtc 
aankomt: de steeds hogere con-
centratie MDMA die in pillen wordt 
aangetroffen. Doordat veel mensen 
zich hier niet van bewust zijn, zit 
een overdosering tegenwoordig in 
een klein(er) hoekje. 

onVoldoende 
Voorlichting
Volgens David Bezemer, oud- 
‘Spuiten & slikken’-redacteur en 
auteur van het boek ‘Drugs voor 
junkies en dummies’ dat hij met 
Filemon Wesselink schreef,  
schuilt het gevaar van xtc vooral  
in onwetendheid en gebrek aan  
voorlichting. “Politici roepen nu 
weer dat strenger tegen drugs 
moet worden opgetreden. Maar 
als mensen willen gebruiken, doen 
ze het toch wel. De ongelukken 
gebeuren juist omdat het stiekem 
moet. Daardoor is er geen toezicht, 
onvoldoende voorlichting en gaan 
mensen zelf aanrommelen. Zeker 
met die steeds sterkere xtc-pillen 

is onwetendheid levensgevaarlijk. 
Jongeren zouden juist moeten 
leren hoe ze op een verantwoorde 
en veilige manier met drugs kunnen 
omgaan. Het is ergens toch gek dat 
je van je ouders wel je eerste slokje 
bier krijgt, maar dat je het met 
drugs zelf moet uitzoeken?”

onVoorsPelbaar
Oké, maar op een veilige en ver-
antwoorde manier xtc gebruiken, 
kan dat dan? David Bezemer vindt 
van wel. “Ikzelf heb altijd veel met 

drugs geëxperimenteerd en tijdens 
mijn ‘Spuiten & slikken’- 
periode enorm veel kennis opge-
daan. Ik weet van xtc bijvoorbeeld 
wat de effecten zijn, waar ik pillen 
kan laten testen, welke dosering 
voor mij geschikt is, enzovoort. Aan 
het gebruik van drugs zijn altijd 
risico’s verbonden. Maar dat is bij 
motorrijden of parachutespringen 
niet anders. Je beslist zelf of je dat 
risico wilt nemen. Bij parachute-
springen vinden we het vanzelf-
sprekend dat je een cursus volgt en 
je uitrusting goed laat checken. Ik 
zie niet in waarom dat voor drugs 
anders zou moeten zijn.”  
Toxicoloog Raymond Niesink snapt 
de vergelijking, maar wil er wel iets 
aan toevoegen: “Natuurlijk: beter 
voorzichtig dan onvoorzichtig. 
Maar ook als je gezond bent en 
alles ‘goed’ hebt gedaan, kun je aan 
een pilletje overlijden. Het gevaar 
van xtc schuilt juist in het onvoor-
spelbare. De enige manier om echt 
veilig drugs te gebruiken is toch om 
het niet te doen.” 

‘Ook als je gezond
bent en alles ‘goed’

hebt gedaan,
kun je aan een

pilletje overlijden’

talk


