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Gek of niet
De magazines die we maken over psychiatrie gaan
altijd als warme broodjes over de toonbank. Van
elke editie hebben we op ons kantoor een voorraadje achter de hand, maar de psychiatrie-special
is alweer een tijdje op. Tijd voor een nieuwe dus.
Blijkbaar hebben druggies bovenmatige interesse
in de psyche. Niet zo vreemd natuurlijk, gezien
drugs bij uitstek je bewustzijn veranderen. De een
gebruikt om zijn geest te verruimen, de ander juist
om zijn overprikkelde geest te dempen.
Op pagina 10 vertellen gebruikers over de drugs
en medicijnen die ze nemen. Voorgeschreven
medicijnen worden afgewisseld met uitgekiende
zelfmedicatie-strategieën, voor velen een weg
van trial-and-error.

Dat op eigen houtje niet voor iedereen goed uitpakt, blijkt uit het he!ige verhaal van Emanuel
op pagina 4. De ene psychose volgde de andere
op, maar de politieagenten die plots in zijn huis
stonden, bleken geen hallucinatie.
Dat drugs een krachtige werking kunnen
hebben blijkt ook op pagina 14. Steeds meer
onderzoek toont aan dat bepaalde drugs in
therapeutische se$ing psychiatrische klachten
kunnen verhelpen of verminderen. Tenminste:
als die verholpen moeten worden. Want zoals
woonbegeleider Bonita zegt op pagina 13:
Wie is er nu eigenlijk gek?
Guido van Diepen

.......................................................
4 Psychoses na crystal
meth-gebruik
.......................................................
6 Nieuws
.......................................................
8 Interview met psychiater
Olav de Peuter
.......................................................
10 Gebruikers over hun
drugs en medicijnen
.......................................................
12 Wie is er nu eigenlijk gek?
.......................................................
14 Pil met een therapeut
erin
.......................................................
16 Het druggebruik van
borderliners
.......................................................
18 De medicatie van Pam
Nijmeijer
.......................................................
19 Column

Andere activiteiten van Mainline:
! Opzet en uitvoering van campagnes
over risicohandelingen
Productie
van folders en achtergrond!
informatie
! Themabrief combinatietherapie en
druggebruik
! Themabrief hepatitis C en druggebruik
! Counseling en preventiegesprekken
Veldwerk
! Overdragen van kennis aan professionals
! Rapportage aan beleidsmakers
! Verwijzing van druggebruikers
! Advisering van druggebruikers met
hiv of hepatitis C

2

Hoofdredactie: Guido van Diepen
Eindredactie: Jente Posthuma
Redactie: Ingrid Bakker,
Toon Broeks, Leon Knoops,
Annet Vogelaar, Sara Woods
Bijdragen: Frits Smit
Cover: Studio Odilo Girod
Strip: Eric Krabbenbosch
Vormgeving: Studio Odilo Girod
Drukwerk: Drukkerij Raddraaier
Financiële bijdrage:
Ministerie van VWS

Abonnementen:
€ 20,00 per jaar (inclusief
administratie- en verzendkosten)
IBAN: NL26 INGB 003939013
t.n.v.: Mainline, Amsterdam
Copyright © 2017 Mainline
ISSN 0926-339X
Jaargang 26, nummer 2
Overname en reproductie van
artikelen alleen na schri!elijke
toestemming van Stichting
Mainline
Postbus 58303
1040 HH AMSTERDAM
Telefoon: (020) 682 26 60
E-mail: info@mainline.nl
www.mainline.nl

$(!!

Druggebruik van
borderliners
Grijpen borderliners eerder naar
drugs? Psychiater en schrijver Erik
Rozing denkt van wel. Borderlinepatiënt Lot ook. “Als ik eenmaal
begin kan ik geen maat houden”,
zegt ze. Rozing: “Borderliners hebben vaak meer last van stemmingswisselingen, woedeaanvallen,
instabiele relaties, automutilatie
en suïcidaliteit.”
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Olav de Peuter is psychiater
bij het Jellinek Outreachend
Team (JOT). Hij komt vaak bij
problematische gebruikers thuis,
mensen uit allerlei rangen en
standen. Samen met hen kijkt
hij waaróm ze gebruiken.
“We proberen bij die behoe!e
aan te sluiten.”

Een joint en een bierontbijt
tegen de impulsiviteit, een hal#e
Rivotril voor het zelfvertrouwen,
wat methadon om van de heroine af te blijven – zo komen deze
gebruikers de dag wel door. Voor
sommigen blij! het een leerproces. “Je moet niet alles tegelijk
innemen als het er is.”

Goed nieuws: paddo’s, ketamine
en ayahuasca helpen een depressie te verlichten. Tenminste, dat
zijn de voorlopige conclusies uit
beginnend onderzoek. Gebruik
wel onder begeleiding en in combinatie met therapie. Thuis met
je vrienden keihard aan de keta
gaan is niet hetzelfde.

Interview met
psychiater
Mainline is een tijdschri! voor middelengebruikers en een uitgave van de Stichting
Mainline: gezondheids- en preventiewerk
druggebruikers.
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“Het zijn geen
Smarties”

Pil met therapeut
erin

DRUGS
TEGEN
DEPRESSIE
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