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Seks onder invloed
“Mainlines missie is het bevorderen van de gezondheid en

De combi seks met drugs
komt steeds vaker voor

Chemsex is de specifieke intentie om drugs
met seks te combineren. In veel gevallen
heeft chemsex meerwaarde zonder dat
het gezondheidsschade veroorzaakt. De
seks duurt langer en is intenser. We zien een
toenemend gebruik van crystal meth in de
Nederlandse gayscene. Bij deze drug is het
moeilijker de zelfcontrole te behouden.

het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs
gebruiken. Sinds 2010 richt ik mij op chemsex in de gayscene.
Dan gaat het niet om alcohol, cannabis of poppers, maar
om seks onder invloed van alle overige drugs. We zien dat
een groeiend aantal subgroepen onder jongeren, swingers,
homo- en bi-mannen drugs gebruiken met de intentie
betere en geile seks te hebben. Let wel: ondanks de groei
heeft het merendeel van de homo- en bi-mannen helemaal
niets met drugs.

Trendsetters
De gayscene is vaak trendsettend: homomannen zijn relatief
gezien mobiel en reizen gemakkelijk naar een internationale
stad als Londen, Berlijn of Barcelona om daar een dans- of
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fetishfeest te bezoeken. Toen drugs als GHB en ketamine

‘chems’ vermeld. De toegenomen populariteit van online

Onder invloed valt alle tijdsbesef weg. Omdat je geen

met anderen bespreekt. Dat de combinatie van seks en

in de Londense clubscene populair werden, zagen we

gay dating heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de

dorst of hongergevoel hebt als je crystal meth gebruikt,

drugs kan leiden tot extremere vormen van seks, maakt

Nederland en andere Europese landen vlak daarna volgen.

normalisering van chemsex in de gayscene.

loop je risico op uitdroging en gewichtsverlies. Andere

dat de drempel om het gebruik met een hulpverlener te

Mannen namen die positieve ervaring mee naar huis om

bespreken, steeds hoger wordt. Hiv-behandelaren en
-consulenten hebben een belangrijke rol in het doorbreken

hier verder te experimenteren.

Opkomst crystal meth

gebitsschade en slaapritmestoornissen. Vaak gehoorde

Gebruik onder homomannen hoger

Meestal is chemsex een positieve ervaring waarbij geen

geestelijke klachten zijn depressies, suïcidale neigingen,

van drugsgebruik, allereerst door het item als gespreks-

(seksuele) gezondheidsschade plaatsvindt. Wat ik een

psychoses, stemmen in het hoofd en een enorm wantrouwen

onderwerp op tafel te leggen. Vaak helpt alleen al

Uit onderzoek blijkt dat drugsgebruik onder homomannen

zorgwekkende trend vind, is de opkomst van crystal meth.

of agressiviteit. Doordat crystal meth alle remmingen

een gesprek met open mind – zonder oordeel en met

hoger is dan bij hetero’s. Vermoedelijk spelen onderliggen-

Eerst vooral op exclusieve seksfeesten: het is namelijk,

wegneemt, laten mannen condooms vaak achterwege.

nieuwsgierigheid naar wat er speelt – om zicht te krijgen

de issues een rol, zoals het gevoel anders te zijn, geïnter-

voor zover we dit weten, het duurste middel verkrijgbaar

Daarmee lopen zij ook het risico hiv, een hepatitis C-(her)

op de voor- en nadelen van het huidige gebruikspatroon.

naliseerde homofobie, discriminatie, eenzaamheid en

op de Nederlandse drugsmarkt. Nu de prijs daalt en de

infectie of een andere soa op te lopen.

De behandeling bij stoppen is multidisciplinair: het gaat

het taboe op hiv. Het drugsgebruik ligt nog hoger onder

beschikbaarheid groeit, neemt het gebruik gestaag toe. Dit

seropositieve homomannen. Sommige mannen met hiv

is trouwens een wereldwijde ontwikkeling, zo bleek tijdens

Verslavend

mogelijke onderliggende issues rond seksualiteit. Heb je

hebben een diepe angst dat ze tijdens de seks hiv kunnen

het European Chemsex Congres in Londen in april 2016.

Mainline erkent de meerwaarde van het gebruik van drugs

drugs nodig om van seks te genieten?

overdragen, ook als ze succesvol worden behandeld. Onder

en oordeelt daar niet over. Maar we zien een groeiende

hier niet alleen om een drugsverslaving, maar ook om

invloed van drugs vallen die angst en remming makkelijk

De effecten van Tina

groep homo- en bimannen als gevolg van chemsex afglij-

Trainingen

weg. Wat ik vaak hoor, is dat mannen die net weten dat ze

Tina is de populaire benaming of slang voor crystal meth.

den en afhankelijk worden. Samen met mijn collega Ingrid

Mainline organiseert sinds 2012 ook trainingen over drugs-

seropositief zijn, met drugs gaan experimenteren. Dit om

De drug kan worden gesnoven, gerookt of gespoten in de

Bakker begeleid ik twee gespreksgroepen homomannen in

gebruik voor GGD’s, huisartsen, hiv-consulenten, seksuo-

de schaamte rond hun hiv-status weg te poetsen.

aders of spieren. Het injecteren van Tina heet ‘slammen’

relatie tot chemsex: een groep die nog actief aan chemsex

logen en andere professionals die met de doelgroep

en staat bekend als een risicovolle gebruikstechniek.

doet en vaak op zoek is naar meer zelfcontrole, en een

werken. Welke drugs en combinaties zijn populair, in welke

Crystal meth geeft een enorme sensatie bij de seks. De

groep cleane mannen die vaak op zoek zijn naar tools om

subgroepen is het fenomeen groot, wat is de meerwaarde
van drugsgebruik en wat zijn mogelijke risico’s, welke

Onderzoek
In 2011 hebben we in samenwerking met de Schorerstichting

dopamine in je lijf, het stofje dat zorgt voor een prettig

weer nuchter van seks te genieten. Hun verhalen zijn vaak

kwalitatief onderzoek gedaan naar drugsgebruik in de

gevoel, neemt tijdens het gebruik sterk toe. Seks met Tina

aangrijpend. Ex-gebruikers hebben soms jarenlang geen

seksuele keuzes maken mannen onder invloed als ze geen

Amsterdamse gayscene. Uit dertig diepte-interviews en

is nog intenser dan onder invloed van andere drugs en

nuchtere seks meer gehad en vinden het moeilijk of onmo-

condooms willen gebruiken? Maar ook: hoe maak je

ons veldwerk tijdens populaire gay-feesten bleek dat de

het orgasme is heftiger; mannen spreken vaak van een

gelijk een spannend seksleven op te bouwen. Steeds meer

chemsex bespreekbaar en wat heb je nodig om mannen

meeste homomannen tijdens het feesten chems gebruikten.

goddelijke, onovertroffen ervaring. Met gebruik van Tina

mannen raken hun zelfcontrole kwijt en worden volledig

die afglijden en hulp zoeken, gericht door te verwijzen?

Maar ook dat een grote groep nooit party’s bezocht en

kun je dagenlang non-stop seks hebben. Maar de come

afhankelijk van het gebruik van Tina. Onder invloed zijn ze

Het zijn handvatten om het taboe rond drugs bespreek-

alleen vooraf of tijdens de seks gebruikte. De mannen zelf

down – als de drug uitgewerkt raakt – is ook veel heftiger

sneller geneigd tot seksueel experimenteren en gaan ze

baar te maken.”

noemden het ‘privéseksfeestjes’; professionals spreken

dan bij andere drugs. Veel gebruikers moeten dagenlang

steeds verder in de seks, soms tot duistere vormen toe. Som-

bijtanken. Bovendien is het verlangen om Tina opnieuw te

migen verliezen letterlijk alles: hun baan, relatie en/of werk.

sindsdien van chemsex.

Online dating
Daten doen de meeste mannen via internet. Op datingsites

48

veel genoemde lichamelijke klachten zijn spierspasmen,

gebruiken, de craving, groot en deze wordt steeds groter
naarmate je vaker gebruikt.

Schaamte
De schaamte en het stigma rond de items drugs en

en apps geven ze vaak met codes aan waar ze voor in zijn:

Risico’s van Tina

seksualiteit maken dat het vaak moeilijk is om erover te

dan staat op een profiel bijvoorbeeld ‘chem friendly’ of

De gevolgen van het gebruik van Tina kunnen negatief zijn,

praten, ook als ze eruit willen stappen. Seks en drugs zijn

zowel op lichamelijk, geestelijk als op seksueel gebied.

heel privégevoelig en geen onderwerpen die je zo maar

Voor meer informatie, download het onderzoeksrapport
via www.mainline.nl: ‘Tina en slammen – MSM, crystal
meth-gebruik en het injecteren van drugs in een seksuele
setting’

Mainline.nl
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