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‘Think for yourself, care about others’

Laat ALTIJD je pillen testen! Een deel van de
als XTC verkochte pillen bevat namelijk geen
MDMA (de échte XTC), maar andere stoffen
zoals mCPP.
Wees voorzichtig met inname van meerdere
pillen, als je niet zeker weet wat erin zit.
Rust van tevoren goed uit en eet gezond.
Laat je goed informeren bij de Unity stand.
Neem geen drugs als je je lichamelijk en/of
psychisch niet goed voelt.
Kleine mensen en vrouwen hebben doorgaans
een lagere dosis nodig.
Luister naar je lichaam.
Zorg dat je mensen om je heen hebt die je
vertrouwt en dat je in een vertrouwde omgeving
gebruikt.

mCPP
Meer info en onze
party agenda:
www.unity.nl
Drugs testen:
www.drugs-test.nl

mCPP of meta-Chloor-PhenylPiperazine is een stof die regelmatig
wordt aangetroffen in pillen die
verkocht worden als XTC (MDMA). Er
zijn pillen in omloop met alleen mCPP als
werkzame stof maar ook pillen met mCPP
en (een beetje) XTC. mCPP duikt in heel
Europa op de XTC markt op.
mCPP heeft een XTC-achtige werking, maar
er treden mogelijk meer onaangename
bijwerkingen op.
mCPP behoort tot de chemische klasse van
de piperazines. Het is een actief werkzaam
afbraakproduct van het anti-depressivum
trazodon (Trazolan®). Verder wordt mCPP
gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar het
serotonine-systeem bij mensen en dieren (omdat
het de serotonine afgifte verhoogt).

Wijze van toediening
mCPP komt vooral in tabletten voor en
soms als poeder. Deze worden beide oraal
ingenomen.

Dosis
Er is enig onderzoek gedaan naar de
dosis en effecten van mCPP. Bij deze
onderzoeken is gebruik gemaakt van
doseringen tussen de 0,25 en 0,75
mg per kilogram

lichaamsgewicht. Dat is 17 tot 52 mg mCPP voor
iemand van 70 kg. In tabletten die verkocht worden
als XTC ligt de dosering tussen de 2 en 82 mg
mCPP, met een gemiddelde van 25 mg mCPP.
Wanneer er meerdere pillen worden ingenomen
terwijl iemand denkt dat hij XTC neemt, kan de
klinische dosis overtreden worden. Piekeffecten
worden bereikt 1 tot 2 uur na inname. De mCPP
ervaring houdt meestal zo’n vier uur aan, maar dat
kan ook oplopen tot acht uur.

Negatieve effecten
• misselijkheid
• duizeligheid
• hallucinaties
• angst, onrust, verwardheid
• sufheid
• rillingen
• hoofdpijn (mCPP zou migraine aanvallen kunnen
opwekken bij mensen die daar gevoelig voor
zijn)

Effecten

Lichamelijke effecten
Kortdurende lichte stijging van de bloeddruk, hartslag
en lichaamstemperatuur.

Gecombineerd gebruik van mCPP met andere
middelen die de hoeveelheid serotonine
in de hersenen verhogen (zoals XTC en
antidepressiva) kunnen mogelijk leiden tot het
serotonine syndroom.

Risico’s

Afbraak van mCPP

Volgens gebruikers is de kans op onaangename
bijwerkingen zoals misselijkheid, hallucinaties en
hoofdpijn groter bij mCPP dan bij XTC, hoewel dit nog
niet bevestigd is door wetenschappelijk onderzoek.
Overdosering kan leiden tot angst, verwardheid,
agitatie, rusteloosheid, sufheid, rode huid, verstoorde
visuele waarneming en verhoogde hartslag. Hoge
doseringen mCPP kunnen in enkele gevallen
leiden tot het serotonine syndroom (spierstijfheid,
verwardheid, oververhitting, mogelijk orgaanfalen). In
vele studies is mCPP toegediend aan proefpersonen
zonder dat er sprake was van het serotonine
syndroom. Tot op heden zijn er geen gevallen
vermeld van fatale mCPP overdosis.
mCPP zou migraine aanvallen kunnen opwekken bij
mensen die daar gevoelig voor zijn. Hoe hoger de

mCPP is na 48 uur uit je lichaam.

Effecten zijn altijd afhankelijk van je geestelijke
en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/
omgeving (setting) waarin je gebruikt.
De effecten van mCPP wisselen sterk. Sommige
mensen vinden de werking van mCPP te vergelijken
met die van XTC, maar minder stimulerend.
Bovendien treden er vaak milde tripeffecten op.
mCPP heeft meestal weinig invloed op hartslag
en bloeddruk. mCPP verhoogt net als XTC
de hoeveelheid serotonine in de hersenen. In
tegenstelling tot XTC heeft mCPP geen effect op de
hoeveelheid noradrenaline en dopamine in het brein
waardoor het stimulerende effect uitblijft.

dosering van mCPP, des te meer
kans er is op negatieve effecten.
In tegenstelling tot XTC zijn er geen
aanwijzingen dat (herhaald) mCPP
gebruik samenhangt met hersenschade
en geheugenproblemen.

Combi

Verslaving, wet & verkeer
mCPP is niet verslavend (wellicht omdat het
geen effect heeft op dopamine in de hersenen).
In Nederland valt mCPP onder de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening.
Deelname aan het verkeer wordt ten
sterkste afgeraden.

