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Ben je gay en gebruik je weleens 
chems tijdens de seks? Dan is  
dit minimagazine voor jou.  
In deze uitgave van Mainline 
delen mannen hun ervaringen 
met chemsex. De een neemt af 
en toe een buisje GHB, de ander 
slamt crystal meth. Hoge pieken 
en diepe dalen.

Het is nogal een taboe, maar in 
de gayscene neemt het aantal 
hepatitis C-infecties toe.  
Toch is overdracht vermijdbaar 
mét maximaal behoud van genot. 
In dit magazine lees je hoe  
mannen dit doen. Of wat ze 
ervan weerhoudt. Verder ook 
tips over chems en de ideale 
chemsex party.
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Toen Thomas acht jaar terug 
naar Amsterdam kwam, 
dompelde hij zich onder
in de chemsex scene. Soms 
ging hij dagenlang door op 
chems als crystal meth en 
mephedrone. Uiteindelijk 
liep hij hepatitis C op. 
‘Het was tijd om wat dingen 
te veranderen.’ 

Thomas (43) uit Oost-Duitsland kwam 8 jaar 
geleden naar Nederland en wat druggebruik be-
treft was hij zo groen als gras. Thomas: ‘Naast 
alcohol had ik tot dan toe eigenlijk alleen pop-
pers gebruikt. Maar in Amsterdam ging ik los. 
Coke en XTC bij het uitgaan en XTC in combi-
natie met GHB of GBL als ik seks had. Drugs 
waren gewoon overal om me heen. Ik bezocht 
ook vaak seksfeestjes en daar was druggebruik 
bijna de norm. Maar de laatste jaren is er wel 
veel veranderd. Er zijn veel meer middelen in 
omloop en er wordt steeds meer geslamd.  
Het heftigste middel is Tina (crystal meth).  
Het geeft aan de ene kant een enorme opwin-
ding en energie, maar aan de andere kant ken ik 
weinig middelen die je zo slopen. Want je voelt 
geen pijn of vermoeidheid meer, dus je gaat op 
alle vlakken totaal over je grenzen heen. Na een 
weekendje op de Tina heb je een week nodig 
om je lichamelijk en geestelijk weer enigszins 
normaal te voelen.

VAN TOP NAAR BOTTOM 
Ik kwam zo’n 5 jaar geleden op een seksfeestje 

dat ik zelf organiseerde in aanraking met Tina. 
Twee van mijn gasten boden het aan. De eerste 
keer meteen ook geslamd. De rush was waan-
zinnig geil en ik wilde alleen nog maar geneukt 
worden terwijl ik normaliter helemaal geen total 
bottom ben. Het duurde nog even voor ik voor 
de tweede keer Tina slamde maar hierna heb 
ik een tijd behoorlijk intensief gebruikt. Naast 
Tina ook ketamine, mefedron, 4 Mec, 3-mmc 
en GHB. De seksfeestjes gingen vaak dagenlang 
door en ik bezocht ze steeds vaker. In 2012  
heb ik hulp gezocht bij een verslavingskliniek.  
Ik kreeg daar wat gesprekken, maar eerlijk  
gezegd heeft dat me niet zo veel geholpen.  
Ik wilde niet stoppen maar veranderen, er  
anders mee omgaan. Daar konden ze niet  
zo veel mee. Uiteindelijk heb ik het zelf moeten 
uitvinden en doen. In 2013 kreeg ik mijn  
hepatitis C-diagnose en gelukkig kon ik snel 
behandeld worden. 

   

Die behandeling is voor mij een soort keer-
punt geworden. Niet zozeer de diagnose op 
zich. Zowel mijn hiv-diagnose (2006) als mijn 
hepatitis C-diagnose (2013) zag ik als iets dat 
vroeg of laat wel zou gebeuren.  Want ik heb 
altijd bewust voor barebacken gekozen en dan 
weet je dat je met vuur speelt. En ik ben ook 
niet bereid om dat te veranderen. Het keerpunt 
zat hem meer in de manier waarop ik met het 
gebruik probeer om te gaan. Ik weet dat ik geen 
hepatitis C heb opgelopen door het delen van 
naalden, want dat heb ik nooit gedaan. Maar 

door het gebruik ging ik wel vaak langer door 
en nam ik het soms niet zo nauw meer met 
sexpartners en het nemen van risico. 
   Feit is dat ik me door die behandeling zo  
beroerd voelde dat ik niet zoveel meer kon.  
Ik heb echt een paar maanden thuis gezeten en 
had ineens zeeën van tijd om na te denken over 
waar ik nou mee bezig was. Alle drugs die ik 
nog in huis had, heb ik weggegooid en heb ook 
maanden na mijn behandeling geen drugs meer 
aangeraakt. Maar dat was niet zo moeilijk want 
de drugs waren voor mij altijd aan seks gekop-
peld en ik had totaal geen behoefte aan seks. 
Ik heb me nooit schuldig gevoeld over het oplo-
pen van hiv of hepatitis C maar het druggebruik 
was anders. Dat had veel meer directe negatieve  
effecten op mijn gezondheid. Hiv en hepatitis C 
zijn te behandelen en onder controle te houden.  
Het druggebruik was al eerder uit de hand  
gelopen en dat wilde ik veranderen.

GESTOPT MET SLAMMEN
Ik heb mezelf en anderen nooit beloofd dat ik 
nooit meer zou gebruiken. Ik ken mezelf goed 
genoeg om te realiseren dat dat een leugen zou 
zijn. Ik geniet er gewoon te veel van. Maar ik 
wilde het wel anders. Dus in plaats van radicaal 

stoppen heb ik voor mezelf wat veranderingen 
doorgevoerd waardoor ik mijn druggebruik onder 
controle kan houden.  Zo koop ik van te voren 
bepaalde hoeveelheid drugs genoeg voor nachtje 
doorgaan, maar op is op. Hiermee voorkom ik 
dat ik weer dagenlang doorga. Ik ben gestopt 
met Tina slammen en kopen. Ik gebruik nu alleen 
nog Tina als iemand het me aanbiedt en dan rook 
ik het. Dat is ook lekker maar toch wat minder 
heftig dan slammen. Ook probeer ik wat betreft 
daten wat selectiever te zijn. Ik probeer weg te 
blijven van mannen die eigenlijk meer geïnte-
resseerd zijn in drugs dan in seks. En de grote 
seksfeesten laat ik ook links liggen. Ik date nu 
meer een op een of in een klein groepje waarin 
toch iets meer op elkaar wordt gelet. 
   De drugs hebben inmiddels ook gewoon 
minder effect en ik wil niet nog meer gaan 
gebruiken. Verder zijn het elke keer dezelfde 
koppen en dezelfde handelingen. Ik denk steeds 
vaker: been there, done that! Eigenlijk zou ik 
wel gewoon ouderwets willen daten. Maar ik 
ben best verlegen en drugs hielpen hier altijd 
bij. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 
het laatst seks heb gehad zonder drugs.  Maar 
daar zal ik gewoon doorheen moeten! 

TINA IN DE NACHT

‘ IK WILDE ALLEEN NOG 
MAAR GENEUKT WORDEN’
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GHB/GBL
(G, G-tje, buisje, tante Gea)

GHB is een stroperige, zoute vloeistof die voor-
namelijk wordt gebruikt als recreatieve drug, 
maar die bij dagelijks gebruik ook lichamelijk 
afhankelijk kan maken. Bij bepaalde dosering 
word je vrolijk, ontspannen, geil en praterig. 
Met het blote oog is niet te zien hoe sterk de 
GHB is. Dosering komt heel nauw. Overdose-
ring ligt op de loer. Neem je een milliliter te veel 
dan ga je out en in ergere gevallen wordt de 
ademhaling onderdrukt, kun je in coma raken of 
zelfs dood gaan.

GHB is een lichaamseigen stof, maar wordt ook 
gemaakt met de bijtende stof GBL (velgenrei-
niger) en natronloog (gootsteenontstopper). 
Tegenwoordig wordt ook steeds vaker pure GBL 
verkocht en gebruikt. Hier zitten extra risico’s 
aan. Het is minstens twee keer zo sterk en 
het werkt langer, waardoor goed doseren nog 
moeilijker is. Ook is het zeer bijtend waardoor 
het schade kan geven aan de slokdarm en maag. 
Beide stoffen worden aangeduid als G. 

Let goed op: het verschil tussen GHB en GBL zie 
je niet met het blote oog! 

TIPS GHB:

µ Wees niet achteloos met dosering.  Gebruik 
een spuit om de milliliters te meten. Spuiten 
of buisjes met aanduiding zijn het beste. 

µ 1 + 1 = 3. Bij GHB-gebruik is sprake van een 
stapeleffect. Als je te snel bijneemt, komt de 
tweede dosis veel harder binnen. Wacht altijd 
minimaal anderhalf uur met GHB en 3 uur 
met GBL tot je een volgende dosis neemt. 
Neem niet meer bij dan de helft van de vorige 
dosis. 

µ Onderschat GHB niet. Bij een milliliter te veel 
ga je out. Zorg dat je geen risicovolle dingen 
hoeft te doen, zoals bezig zijn met kokend 
water, scherpe voorwerpen of deelname aan 
het verkeer. 

µ Zorg dat er iemand is die op je let. Als je 
bewusteloos bent, ben je overgeleverd aan de 
grillen van je omgeving. 

µ Als je iemand out ziet gaan, probeer de 
persoon wakker te houden met pijnprikkels, 
frisse lucht en luid te praten. Heeft dit geen 
effect, leg iemand dan in stabiele zijligging 
en bel 112.  

KETAMINE 
(K, special K, Keta)

Ketamine is een narcosemiddel met dissoci-
atieve werking: het scheidt het lichamelijke 
van het geestelijke bewustzijn. Het komt voor 
als wit poeder, maar ook  als vloeistof en in 
pilvorm. Een lage dosis geeft een licht euforisch 
en trippy gevoel. Je voelt lichamelijk minder en 
hebt minder vat op de eigen motoriek. Hogere 
doseringen versterken het tripeffect met als 

CHEMS VOOR HEM
uiterste de zogehete K-hole, een surrealistische 
toestand waarin je je eigen lichaam niet meer 
ervaart en in een oneindig geestelijk ‘gat’ be-
landt, wat vaak als onprettig en angstig wordt 
ervaren.

TIPS KETAMINE:

µ Begin altijd met een kleine dosis ketamine. 
Vergeleken met andere poederachtige drugs, 
heb je minder nodig om effect te voelen. 
Vloeibare ketamine is nog moeilijker doseer-
baar.

µ Zorg dat je tijdens de trip kunt zitten of lig-
gen. Ketamine vermindert de controle over je 
lichaam. 

µ Sommige gebruikers worden misselijk als ze 
ketamine gebruiken. Dit gevoel treedt eerder 
op als je ketamine neemt op een volle maag. 

µ Heb je een nare trip of onprettig gevoel, besef 
dat het binnen twee uur weer beter gaat.

µ Let op met het combineren van downers!
    Als je downers combineert zoals alcohol, GHB, 

opiaten, benzo’s of ketamine verlies je makke-
lijker het bewustzijn, en vergroot je de kans op 
ademhalingsstilstand of comateuze toestand. 
Als je in een bepaalde houding out gaat, is er 
risico dat je stikt in je tong of braaksel.

UPPERS 
Xtc, mdma, speed, mefedrone (meow meow),  
4 FA (4 fluor), 4-mec, crystal meth (Tina) etc.   

TIPS:
µ Onder invloed van uppers wordt de seks vaak 

harder en langduriger. Ook drogen de slijm-
vliezen in de anus sneller uit. Dit vergroot de 
kans op kleine bloedinkjes met kans op over-
dracht van hepatitis C en andere soa. Gebruik 
daarom veel glijmiddel. 

µ Uppers onderdrukken de eetlust. Eet daarom 
goed voor gebruik. Probeer tijdens gebruik af 
en toe iets makkelijks eten zoals een banaan, 
smoothy, eiwitshake of drinkontbijt. Dan voel 
je je na afloop minder brak.

µ Zorg dat je tijdens gebruik niet oververhit raakt. 
Rust af en toe uit en drink regelmatig water of 
fris. Houd 1 glas water of fris per uur aan.

µ Deel nooit rietjes, opgerolde bankbiljetten of 
ander snuifgerei met anderen. Onzichtbare 
bloeddeeltjes kunnen hepatitis C overbrengen. 
Hetzelfde geldt voor pijpjes, spuiten en naal-
den. Slik je hiv-medicatie, en ga je naar een 
feestje dat lang door gaat, zet dan het alarm 
van je mobiel zodat je tijdig je pillen slikt. 

µ What goes up, must come down. Bereid je 
voor op een down gevoel de dagen na ge-
bruik. Het is gewoon een van de nadelen van 
het gebruik van uppers. Voldoende rust en 
goed eten doen je uiteindelijk weer opkrab-
belen. 

TINA / CRYSTAL METH
Crystal meth (Tina, meth, ice) is een hele 
sterke upper met euforische werking. Het wordt 
gesnoven, geslikt, gerookt of geïnjecteerd, ook 
wel ‘slammen’. Het werkt langer dan speed 
en geeft een hardere rush. Ook geeft het een 
langdurige coming down en roept sterke zucht 
op. Bij veelvuldig gebruik raken mensen relatief 
snel de zelfcontrole kwijt. Dit kan leiden tot 
depressie, afhankelijkheid en paranoia. Wil je 
praten over je gebruik, neem dan contact op 
met Mainline. 

Tips voor veelgebruikte chems
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HUISKAMER

RELAXHOEK
Neem af en toe een break tussen de 
sekspartners door. Maak een praatje 
of doe een dutje. Gooi het gesprek 
open over je serostatus en viral load. 

CONDOOMS

HANDSCHOENEN
Gebruik condooms en handschoenen 
om de kans om hiv, hepatitis C en 
andere soa over te brengen zo klein 
mogelijk te houden

DILDO’S
Stal dildo’s en toys uit. Leg ze niet 
bij elkaar in een bak waar mensen 
met vette handen in graaien. Zo 
blijven ongebruikte toys schoon. 
Neem bij voorkeur je eigen seks-
attributen mee en laat ze alleen 
op jezelf gebruiken. Lukt dat niet, 
desinfecteer ze goed of rol een 
condoom om je toy. 

HANDDOEKJES KOELKAST
Mensen vergeten wel 
eens te drinken, dus 
zet flesjes water of 
fris in zicht. 

SHARING IS GEEN CARING
Onzichtbare kleine bloeddeeltjes 
kunnen hepatitis C overbrengen. 
Deel geen spuiten, naalden en snuifge-
rei zoals snuifbuisjes. Hepatitis C kan 6 
weken buiten het lichaam overleven op 
materialen als rubber, kunststof, staal 
etc. Dus ook op dildo’s en handdoeken.

KEUKENROLLEN EN
MICROVEZELDOEKJES
Zorg voor veel keukenpapier 
(om te ontvetten) en micro-
vezeldoekjes (om schoon 
te maken). 

POT VET
Deel je glijmiddel niet. Zet je initialen op de pot om 
verwarring te voorkomen. Gebruik véél glijmiddel. 
Dit voorkomt bloedingen. Gebruik geen spuug, 
dit glijdt maar kort, en bovendien maak je weinig 
speeksel aan als je drugs gebruikt. 

KUNSSTOF SPEELLAKEN
Dek bed en banken af.  
Kunststof lakens te koop bij 
de fetisjshop of de bouwmarkt.

PARTY EN PLAY FORM
Noteer wanneer je hoeveel 
drugs neemt. Handig om te 
weten wanneer je eventueel 
bij kunt nemen, maar ook dat 
duidelijk is wat je hebt geno-
men als het mis gaat. Noteer 
eventueel ook je serostatus of 
viral load status.  

SLING
Ontvet de sling en ket-
tingen met keukenpapier. 
Maak vervolgens schoon 
en ontsmet voor gebruik.

TWEE PLANTENSPUITEN
Onvet en ontsmet opper-
vlaktes en materialen 

Plantenspuit 1: 
schoonmaakmiddel (allesreiniger)

Plantenspuit 2: 
desinfectiemiddel (Nedalco Des-O)
Let op! Altijd eerst ontvetten en  
dan pas ontsmetten. 



10 11

BADKAMER

HANDDOEKEN
Leg per persoon een schone 
handdoek neer. Ook bij de sling 
en bij het bed. Glijmiddelresten 
blijven aan handdoek plakken 
en kunnen kleine bloeddeeltjes 
bevatten.

SPOELSTAAF
Gebruik je eigen spoelstaaf. 
Lukt dat niet, ontvet en 
ontsmet dan voor gebruik 
door in chloorbak te leggen. 

DESINFECTIEMIDDEL
Desinfecteer lichaams-
delen met betadinescrub 
door 30 seconden in te 
laten trekken. Het doodt  
hepatitis C en hiv. Goed 
naspoelen met water. 

DOUCHE
Was tussendoor je pik, ballen, liezen, 
armen en handen met desinfectiemiddel. 
Ontsmet ook je schaamhaar. Dat kan glij-
middelresten met miniscule bloeddeeltjes 
bevatten.
TIP: Was elkaar eens lekker. 

TIP: 
Overweeg je Prince Albert 
uit doen. Dit kan bloedingen 
voorkomen. Dit geldt ook 
voor ringen, armbanden en 
lange nagels.

Zie voor meer info en bestellen van desinfectiemiddelen: 
www.mantotman.nl/hepatitisC

BAK OF EMMER
Vul een bak met chloor en water (1:9).
Ontsmet hierin dildo’s, speeltjes en 
spoelstaven door ze er minimaal 5 
minuten in te leggen. Wel ontvetten 
voor het de bak in gaat. Naspoelen 
met water.

TIP: 
Drink genoeg water om 
uitdroging te voorkomen, 
maar drink niet maar dan 
twee glazen water of fris 
per uur om watervergifti-
ging te voorkomen. 
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PARTY & PLAY
NAAM/PROFIEL                  CHEMS  +  DOSIS  +  TIJDSTIP IK BEN..                                IK HEB..

Ook al ben je lekker aan het spacen op de drugs,  
houd je hoofd er zoveel mogelijk bij. Wees open over je status.  

Hiv hoeft niet besmettelijk te zijn.
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Verpleegkundig hiv-speci-

alist Karin Grintjes spreekt 

veel homomannen tijdens 

haar spreekuur. ‘Vooral 

mannen die impulsief  

zijn moeten hun grenzen  

bewaken met chems op 

seksfeestjes.’ 

Drugs op seksfeestjes zijn eerder regel dan 
uitzondering, zegt Karin Grintjes, verpleegkun-
dig specialist bij Radboud UMC. “Op som-
mige feestjes worden de pillen klaargelegd op 
schaaltjes. Vooral drugs als xtc, ghb, meow-
meow, MXE en ketamine zijn populair. Vaak 
in combinatie met erectiemiddelen als Viagra, 
Kamagra of Cialis. Een cliënt van me heeft 
weleens geprobeerd niet te gebruiken op zo’n 
feestje. Maar als iedereen door de drugs in een 
bepaalde sfeer raakt en plezier heeft, voel je 
je toch een beetje de ‘bob’. Je moet blijkbaar 
samen die grens over.”  

OVER DE GRENS MET TINA
Vooral bij heftig stimulerende middelen zoals 
crystal meth verdwijnen voornemens als 
sneeuw voor de zon. De populariteit van de 
krachtige drug – die voorheen voornamelijk 
populair was op het platteland van Amerika en 
Australië en in bepaalde subgroepen van de 

gayscene in Londen en Berlijn – neemt gestaag 
toe in bepaalde kringen in de Nederlandse gay-
scene en andere Europese steden. 
   “Bijna alle mannen weten waar ik het over 
heb, als ik Tina noem - de codenaam voor 
crystal meth,” zegt Grintjes. “Sommigen geven 
aan het te hebben gebruikt. De meesten vinden 
het ontzettend heftig spul. Bij mannen die im-
pusief zijn en moeite hebben de eigen grenzen 
te bewaken kan het misgaan. Ik had laatst een 
19-jarige jongen in mijn spreekuur die dagen-

lang op een seksfeest was geweest. Hij wist 
niet eens meer precies op welke dag het feestje 
was begonnen. Hij had zoveel drugs gebruikt 
dat hij op een gegeven moment niet meer kon 
bewegen. Lag hij daar maar te wachten tot zijn 
gevoel langzaam weer terug kwam.”

NAALDEN EN SEKSSPEELTJES 
Gelukkig zijn de meeste mannen zich bewust 
van de risico’s van het gebruikvan chems,“ zegt 
Grintjes. “Soms wordt op een lijstje bijgehou-

SAMEN DE 

GRENS OVER

den hoeveel xtc of ghb iedereen neemt, zodat 
je als het misgaat precies weet hoeveel iemand 
heeft genomen. Maar ik vraag me af of er bij het 
slammen van ketamine en crystal meth schone 
naalden worden gebruikt. Een aantal patiënten 
die ik ken, raakte geïnfecteerd met hepatitis C 
door het delen van spuitmaterialen. Het erectie-
middel Androskat wordt in het zwellichaam van 
de penis gespoten. Bij het delen van naalden 
ontstaat een groot risico op overdracht van hiv 
en hepatitis. Maar ook door het gebruik van 
seksspeeltjes kunnen hiv en hepatitis worden 
overgebracht, net als bij het delen van snuif-
buisjes bij cocaïnegebruik.”

SEROSORTEREN NIET VEILIG
Op seksfeestjes worden vaak soa’s opgelopen, 
zegt Grintjes. ‘Als de ander niet over condooms 
begint, zal hij net als ik ook wel hiv hebben. En: 
Veel erger dan hiv kan het niet worden, is de 
gedachte. 
   Maar het kan wel erger. Andere ziektes zijn 
dichterbij dan veel mensen denken. Hepatitis C  
is minder bekend in de scene. Maar het wordt 
wel stilletjes overgedragen. Als iemand acute 
hepatitis C heeft, dan zie je dat niet aan die 
persoon. Sterker nog, vaak weet iemand niet 
eens van zichzelf dat hij is geïnfecteerd.
   En hoewel de eigen gezondheid belangrijk 
wordt gevonden, gaat het op seksueel gebied 
toch vaak mis. Het maakt niet uit of je top of 
bottom bent, in beide situaties kun je ziektes 
oplopen. Serosorteren – het kiezen van een 
sekspartner op basis van hiv-status of viral 
load – gebeurt vaak. Dat is een goed signaal, 
want daaruit bijkt dat mensen bewust zijn van 
hiv-overdracht, maar er blijft een risico op 
andere soa’s.” 

KIJK UIT MET ANTIBIOTICA
Het is belangrijk dat mensen blijven communi-
ceren met de arts of verpleegkundig specialist, 
benadrukt Grintjes. “Sommige mensen kopen 
antibiotica online of kopen het in het buiten-
land. Soms slikken ze deze middelen zelfs 
preventief, voorafgaand aan een feestje. Maar 
op termijn is dat onwenselijk. Je kunt namelijk 
antibiotica-resistentie opbouwen, waardoor 

deze infecties op een gegeven moment met de 
huidige middelen niet meer te genezen zijn.”

GGD’s zouden vaker moeten screenen op hepa-
titis C, zegt Grintjes. “Laatst testte ik iemand 
op Syfilis. Hij had geen klachten, maar liet zich 
testen omdat hij een partnerwaarschuwing had 
gekregen. Ik dacht: laat ik dan maar meteen ook 
op hepatitis C checken. En jawel, hij bleek ook 
acute hcv te hebben. Toen hij zijn drie sekspart-
ners waarschuwden, bleken ze allemaal hcv te 
hebben.”

BE AWARE.. 
Grintjes blijft haar cliënten wijzen op de risico’s 
van onbeschermde seks.“ 
   Hoewel mensen beseffen dat bepaalde chems 
je soms over een grens heen duwen, zijn niet 
alle mensen bereid  het gebruik op te geven. 
“De chems, de seksfeestjes en de spanning zijn 
belangrijker dan de risico’s die ze lopen. Het 
heeft wellicht ook te maken met het horen bij 
een groep, eindelijk vrij van de stigma’s omtrent 
homoseksualiteit, om hiv. Het gebruik van 
drugs geeft een vrij gevoel en seks te beleven 
zonder angst en zonder schaamte. Eenmaal in 
deze vaste seksgroep is het moeilijk om eruit te 
stappen.” 

‘HET MAAKT NIET 

UIT OF JE TOP 

OF BOTTOM BENT’
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GESCHIKTE ADERS 

µ De geschiktste aders bevinden zich op de 
 onderarm. Deze zijn over de hele lengte 

bruikbaar, vanaf de pols tot de binnenkant 
van de elleboog. Wissel de slamplek af en 
slam altijd in de richting van de bloedstroom 
naar het hart. 

µ Slam afwisselend in je linker- en rechterarm 
Dat geeft meer opties en hersteltijd voor de 
gebruikte aders. 

µ Gebruik voor elke slam een nieuwe naald. 
Na een eerste prik is de naald al behoorlijk 
afgestompt. 

µ Wil je niet de armen gebruiken, probeer dan 
de ader aan de binnenkant van de kuit. Om-
dat het bloed daar langzamer stroomt, moet 
je wel beduidend langzamer inspuiten. 

µ Aders op de hand- en voetrug zijn klein en 
kwetsbaar. Slammen op deze plekken is erg 
pijnlijk en de kans op aderbeschadiging is 
groot. 

µ Kies je toch voor de hand, haal ringen van de 
vingers.  

µ Slam nooit in de lies of hals. Vlak langs de 
aders lopen slagaders en zenuwen.

GEBRUIKTE SPUITEN 

µ Het hiv- en hepatitis C virus kunnen in de
 spuit en naald nog lang in leven blijven. 
 Hergebruik of deel dus nooit spuitmateriaal! 

Deel ook geen bakjes water waar je je spuit 
 in optrekt.  

µ Gooi gebruikte spuiten nooit in de afvalbak. 
Zo voorkom je dat anderen zich eraan prikken. 

µ Voor gebruikte naalden bestaan handige 
spuitcontainers op zakformaat. Een meta-
len of hard plastic blik of trommeltje is ook 
geschikt. 

µ Je kunt gebruikte spuiten bij drugshulp-
 organisaties, apotheken, ziekenhuizen en 

GGD’s gratis inleveren of omruilen.

MEER WETEN?
Wil je weten hoe je zo veilig mogelijk kunt
slammen en zoveel mogelijk bijkomende  
problemen kunt voorkomen. Download dan 
onze uitgebreide slamfolder boordevol nuttige 
tips op mainline.nl

SLAMMEN

Het injecteren van chems, 
ofwel ‘slammen’, neemt  
gestaag toe op bepaalde 
seksfeestjes. Voorzichtig-
heid is geboden, want er 
zitten nogal wat risico’s aan 
het zetten van een shot.  
Een aantal tips.

INTRAVENEUS SLAMMEN 
(IN DE ADEREN) 

µ Kijk uit dat je geen slagaders raakt.  
Deze liggen vaak dieper en zijn roodachtig  
van kleur. Doet het slammen pijn en is het 
bloed schuimig? Dan is de kans groot dat je 
een slagader hebt geraakt. Trek in dat geval 
de naald voorzichtig terug en druk voor mini-
maal 15 minuten stevig met een verbandje op 
de slamplek. Houdt daarbij je arm omhoog. 
Stopt het niet, ga naar de EHBO!  

MUSCLING (IN DE SPIEREN) & 
SKIN POPPING  (ONDER DE HUID) 

µ Deze technieken zijn vaak pijnlijk. Muscling 
gebeurt veelal met ketamine, maar met 

 andere drugs kun je het beter laten.  

µ Veel chems worden onder de huid en spieren 
slecht geabsorbeerd. 

µ Muscling en Skin Popping vergroten de kans 
op littekenweefsel.

 
BOOTY BUMPING (ZONDER NAALD 
ANAAL INBRENGEN) 

µ Deze techniek kan bij het gebruik van uppers 
heftige darmkrampen veroorzaken.  

µ Deel bij Booty Bumping geen spuit om over-
dracht van hepatitis C en andere soa’s 

 te voorkomen.



18 19

G
E
T
 T
O
 T
H
E
 B

O
T
TO

M



20 21

Hepatitis C is een ontsteking van de lever.  
De meeste mensen komen er zonder 
behandeling niet meer vanaf. Klachten 
spelen soms pas na vijftien tot twintig jaar, 
terwijl je het virus al die tijd al bij je droeg. 
Uiteindelijk sterven levercellen af en wor-
den ze vervangen door littekenweefsel. Als 
dit proces doorzet, ontstaat levercirrose, 
een onomkeerbaar proces. Bij sommige 
mensen mondt dit uit in leverkanker. 

BEHANDELING
Gelukkig is tegenwoordig goede behande-
ling mogelijk. Als je risico hebt gelopen is 
het belangrijk te testen. De nieuwe kuur 
heeft vrij weinig bijwerkingen, duurt hoog-
stens enkele maanden en klaart in meer 
dan 90% gevallen het virus. 
   Wel moet je met deze behandeling wach-
ten tot de hepatitis C infectie chronisch is.  
Bij een ‘acute’ infectie - ongeveer de 
eerste zes maanden van je infectie – 
worden de nieuwe medicijnen namelijk niet 
vergoed. Je bent in de acute fase echter 
zeer besmettelijk. Informeer daarom bij je 
arts naar eventuele studies waarbij acute 
infecties wel behandeld worden met de 
nieuwe middelen. 

OVERDRACHT
Hepatitis C wordt overgedragen door 
bloed-bloedcontact. Minuscule bloeddeel-
tjes - niet zichtbaar met het blote oog - op 
bijvoorbeeld scheermesjes, snuifbuisjes of 
naalden kunnen het virus al overbrengen. 
Maar ook tijdens ruige seks kan overdracht 
plaatsvinden.  
Dat kan bij fisten of het spelen met toys 

zijn, maar ook bij lang en hard neuken. 
Hepatitis C is zeer besmettelijk en blijft - 
in tegenstelling tot hiv - buiten het lichaam 
goed in leven. Het virus kan tot 6 weken 
overleven op materialen als staal, plastic, 
rubber en in glijmiddel. 
   Onderzoeken tonen aan dat hepatitis C 
ook soms in sperma zit. De kans hierop is 
groter bij een acute hepatitis C-infectie. De 
kans op overdracht is ook groter als je seks 
hebt met meerdere mannen tegelijk. 

SOA
Als soa komt hepatitis C vooral voor bij 
hiv-positieve homo- en bimannen, maar er 
zijn ook hiv-negatieve mannen die het op-
lopen. Als je medicatie gebruikt tegen hiv, 
ben je nog steeds vatbaar voor hepatitis 
C. Als je risico loopt is het verstandig om 
iedere drie tot zes maanden te testen op 
hepatitis C. Dit kan bij je hiv-behandelaar 
of bij je huisarts.

NEEM ALS TOP JE VERANTWOOR-
DELIJKHEID 
Als top kun je onbewust een rol spelen in 
de verspreiding van het virus. Bijvoorbeeld 
als je seks hebt met meerdere partners 
achter elkaar. Via jouw lichaam kan hepa-
titis C van de ene op de andere persoon 
worden overgebracht. Je loopt zelf nauwe-
lijks kans om geïnfecteerd te raken, maar 
je brengt het wel over. Ontvet en desinfec-
teer daarom eerst je handen, armen, pik, 
ballen en liezen voordat je een ander neukt, 
vingert of fist. Doe dit met afwasmiddel en 
vervolgens Betadine Scrub. 

HEPATITIS C IS BEHANDELBAAR!

Ray (39) uit Amsterdam 
is seropositief en gebruikt 
vaak chems tijdens de seks. 
“Als ik het doe, dan liever 
goed.” Hij neukt het liefst 
zonder condoom, want zijn 
viral load is onmeetbaar. 
“Maar ik sta er nooit stil 
dat je tijdens bareseks ook 
hepatitis C kunt oplopen.”

Ray gebruikt sinds vijftien jaar chems. “Eerst  
in de house scene. Meestal xtc of coke om  
non-stop door te dansen. Maar ook voor de 
seks. Ik had al vrij snel door dat xtc behoorlijk 
geil maakt. De combinatie met wiet is perfect: 
xtc laat je urenlang doorgaan en blowen maakt 
alles intenser. Soms combineer ik met ghb.” 
    Ray organiseert maandelijks een chemsex 
party. “Anonieme grote seksfeesten waren 
nooit mijn ding. Drugs overschaduwen daar de 
seks. Het lijkt wel of mannen de seks gebrui-
ken als excuus om drugs te nemen. Via apps of 
datingsites zijn ze urenlang aan het droog geilen 
en komen nauwelijks tot het echte neukwerk.” 
    Ray houdt zijn netwerk daarom bewust klein. 
“Ik kies liever voor vaste maatjes dan anonieme 

BARE DOORPALEN

Voor meer info over desinfectie zie: mantotman.nl/desinfectie
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vluggertjes. Sommige mannen ken ik al langer 
dan tien jaar. Hoe beter je iemand kent, hoe 
heftiger en beter de seks.” 

BEVRIJDEND
Ray is altijd open over zijn hiv-status. In 2002 
hoorde hij dat hij hiv had. “Ik voelde me een 
loser en kon me wel voor mijn kop slaan. Na ja-
renlang steevast condooms te gebruiken, was ik 
een keer flink onder invloed, neukte ik één keer 
bare en had meteen het virus te pakken.” 
    Hij was lange tijd neerslachtig en startte 
pas zes jaar later met hiv-medicatie. Sindsdien 
is zijn viral load onmeetbaar. “Dat geeft veel 
opluchting. Ik had veel eerder met medicatie 
moeten beginnen. Jarenlang neukte ik zonder 
condoom terwijl ik een zeer actief virus mee-
droeg. Maar niemand die erover begon.” 
    Het voelt voor Ray bevrijdend om geen 
condooms meer te gebruiken. “Mijn hiv-status 
houdt me niet meer bezig. De kans dat ik ande-

ren infecteer, is nihil. Maar hepatitis C - dat veel 
makkelijker is over te dragen - leeft nauwelijks 
in de scene. Ik sta er eigenlijk niet bij stil. Het is 
een grote blinde vlek. Maar ik ben wel van plan 
me erop te laten testen. Afgelopen weekend liet 
ik me door een onbekende gast bare doorpalen. 
Nu vraag ik me af in hoeverre hij hepatitis C 
heeft. Ik zou het echt niet weten.”

LEKKER KNUFFELEN
Ray liep in het verleden meerdere soa’s op. 
“Ik doe altijd aan partnerwaarschuwing als ik 
een geslachtsziekte oploop. Maar ik ben nog 
nooit door anderen gewaarschuwd. In sommige 
seksnetwerken is het gesprek over hiv en soa’s 
groot taboe.” Ray heeft sinds kort een vaste 
seksbuddy met wie hij ook intiem is. Samen 
op de bank films of series kijken. Elkaar lekker 
knuffelen. Dat voelt lekker. Iemand die niet op 
bezoek komt voor mijn lul, maar voor mij.”

‘ IK HAD AL VRIJ 
SNEL DOOR DAT XTC 

BEHOORLIJK GEIL MAAKT’
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