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Gezondheidsvoorlichting geven over middelengebruik en infectieziek-
ten. Zonder opgeheven vingertje. Mainline werkt al meer dan twintig 
jaar op dezelfde intensieve wijze met druggebruikers in het hele land. 
Met resultaat. Druggebruikers sterven niet meer op straat zoals tijdens 
de oprichting in 1990. Toch houdt Mainline de gebruiker nog steeds in 
beeld. Mainline kent de problemen en de leefwereld van de gebruiker 
als geen ander. De producten sluiten hierop aan en zijn onverminderd 
populair.
Mainline heeft een brugfunctie tussen de professional en de straat. 
Mainline geeft trainingen aan mensen die werken met middelenge-
bruikers en onderhoudt contact met hulpverleners en gebruikers op 
straat, in opvangcentra en op tippelzones. Risicogedrag van jongeren 
wordt onder de loep genomen door middel van digitaal veldwerk.
Mainline zet haar kracht en expertise ook internationaal in. Door mid-
del van succesvolle projecten in Pakistan, Indonesië, Bosnië en Zuid-
Afrika helpt Mainline kwetsbare groepen wereldwijd in het versterken 
van hun mensenrechten en het verbeteren van hun gezondheid.

Gebruikers de baas

Seks met hiv
Mainline houdt zich sinds de jaren negentig bezig 
met het verspreiden van informatie over hiv en 
hepatitis C. Toen Mainline werd opgericht in 1990 
lag een aidsepidemie onder injecterende druggebrui-
kers op de loer. Sindsdien gaan de veldwerkers van 
Mainline de straat op om persoonlijk contact te 
onderhouden met middelengebruikers. Het voor-
lichtingsmaterial wordt altijd gemaakt vanuit de 
belevingswereld van de gebruiker. Door de juiste 
taal te hanteren en actuele onderwerpen aan te 
snijden, weet Mainline risicovolle groepen effectief 
te bereiken. De stichting brengt Take It drie keer 
per jaar uit – een themabrief met een ervarings-
verhaal van een hiv-positieve gebruiker en een in-
terview met een deskundige. De oplage van 800 
wordt verspreid over gebruikers met hiv. In 2012 
werden de thema’s ‘seks met hiv’, ‘therapietrouw’ 
en ‘ouder worden met hiv’ behandeld, allemaal 
zaken waar mensen met hiv tegenaan lopen.
De jaarlijkse uitgave C-Zicht is specifi ek gericht op 
gebruikers met hepatitis C – een infectieziekte die 
veel voorkomt onder gebruikers die ooit hebben 
geshot. In 2012 werd het thema ‘nieuwe medicatie’ 
behandeld om inzicht te geven in nieuwe behan-
delingen. Omdat op infectieziekten een taboe rust, 
worden beide themabrieven altijd discreet uitge-
deeld door de veldwerkers. Abonnees krijgen het 
anoniem opgestuurd.  ●

Blad in de hand
“Hee, daar heb je Mainline!” Het 
wordt steevast geroepen als de Main-
linebus aankomt bij een methadon-
post of een plek waar veel gebruikers 
zijn. “Die heb ik al, die heb ik al. 
Hee! Die heb ik nog niet!” Het drie-
jaarlijkse magazine Mainline is het 
visitekaartje van stichting Mainline. 
Met het blad in de hand maken de 
veldwerkers contact met middelen-
gebruikers in het hele land. Zowel 
hulpzoekenden als hulpverleners in 
de verslavingszorg kennen het ma-
gazine, speciaal voor gebruikers, al 
jaren. In 2012 kwamen de thema’s 
‘crisis’, ‘dagbesteding’ en ‘drugs-
scenes’ aan bod. 
Persoonlijke verhalen van gebruikers 
worden afgewisseld met gezond-

heidsnieuws, columns en informatie 
over behandelingen. In het laatste 
nummer worden verschillende 
drugsculturen belicht. Gebruiker 
Tom vertelt openhartig hoe hij in 
Katwijk opgroeide in een vissers-
cultuur waar doordeweeks werd 
gebikkeld en in het weekend ieder-
een losging. Door zijn verhaal te 
vertellen hoopt hij te laten zien dat 
na een leven van drugs en ramp-
spoed het toch nog goed kan komen. 
Het blad heeft een oplage van 
12.000 en wordt verspreid over ver-
slavingszorginstellingen, inloop-
huizen, penintentiaire inrichtingen 
en tippelzones over het hele land. ●

“De jaarlijkse Mainline-conferentie is de ideale gelegenheid om mensen 
die werken met middelengebruikers bij elkaar te brengen”, zegt Joost 
Breeksema, organisator van de Mainline-conferentie in 2012. “Medewer-
kers van instellingen, onderzoekers, verslavingsartsen, farmaceuten, be-
geleiders en druggebruikers waren allemaal aanwezig om presentaties te 
geven, debatten aan te gaan en ideeën uit te wisselen. Het was een hele 
interessante mix van bezoekers.” 
Het thema van de conferentie was dit keer ‘zelfbeheer en client centraal’. 
“Voor Mainline is zelfredzaamheid van gebruikers een doorlopend 
thema”, zegt Breeksema. “Maar we hoorden ook steeds vaker verhalen en 
vragen vanuit het werkveld over zelfbeheer. De keuze voor het onderwerp 
was daarom snel gemaakt.” 
De presentatie over de opvang Nachtopvang Uit Noodzaak Nijmegen 
(NUNN) is een mooi voorbeeld. “In die opvang zijn de gebruikers de 
baas”, zegt Breeksema. “De regels worden niet van bovenaf opgelegd, 
maar door de bewoners zelf bepaald. Ze stellen zichzelf de vraag: hoe los-
sen het probleem op als iemand over de schreef gaat? Ik zag de bezoekers 
in de zaal denken: kijk, zo kan het dus ook. Alleen daarom al een geslaag-
de conferentie. ●

Mainline kort
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Met onze poten 
in de klei

van middelengebruikers door ze te helpen integreren 
in de samenleving. We doen dat door niet boven, maar 
naast ze te gaan staan. Met onze poten in de klei.”

Hugo van Aalderen: ‘Ik ga de organisatie meer 
smoel geven’
“Op het internationale vlak staat de relevantie van 
Mainline nog steeds als een paal boven water”, zegt de 
nieuwe directeur Hugo van Aalderen. “Mainline is al 
veertien jaar internationaal actief. Zeker de laatste vijf 
jaar hebben we veel bereikt. Het netwerk met lokale 
organisaties in Centraal en Zuidoost Azië dat we heb-
ben opgezet is hecht en professioneel. Dat hebben we 
niet bereikt door ze van bovenaf aan te sturen, maar 
door samen te werken. We hebben vanuit Mainline 
echt laten zien wat de meerwaarde is van internationale 
samenwerking op het gebied van middelengebruik. Ik 
wil de continuïteit van die afdeling versterken en een 
bredere fi nanciële basis creëren.”
 Van Aalderen duikt met zijn aanstelling in september 
met veel geestdrift de organisatie in.  Zeven jaar gele-
den stapte hij op als directeur, maar hij is altijd bij de 
organisatie betrokken gebleven, onder andere in het 
bestuur. “Mainline gaat me aan het hart”, zegt Van 

Drugs, gezondheid en de straat. Het zijn nog steeds de 

thema’s waar Mainline voor staat. Maar er is sinds de 

jaren negentig een hoop veranderd. Het aantal infectie-

ziekten is teruggedrongen. Druggebruikers sterven niet 

meer op straat. Velen hebben onderdak gevonden. Maar 

het werk voor Mainline is niet opgehouden. De crisis drukt 

op de verslavingszorg, het leven in de marge wordt groter. 

Het is de boodschap van de nieuwe directeur Hugo van 

Aalderen die sinds september 2012 de scepter zwaait in 

het kantoor in hartje Amsterdam. Ouddirecteur Janine 

Wildschut ruilde haar directeursschap in voor een uitvoe-

rende functie in het internationale team. De wisseling van 

de wacht geeft de organisatie een frisse wind.

Janine Wildschut: ‘Onze oude doelgroep heeft 
prioriteit’
“We hebben een ambitieus jaar achter de rug”, zegt oud-
directeur Janine Wildschut. “We deden ons gebruikelijke 
veldwerk en voorlichtingswerk onder druggebruikers 
in Nederland. We lanceerden een digitaal jongeren-
magazine over seks en drugs. En we deden diverse onder-
zoeken naar onbekende risicogroepen zoals swingers 
en zwerfjongeren. Ook internationaal hebben we 
mooie projecten opgezet. En dat allemaal in één jaar.”
Afgelopen jaar ruilde Janine Wildschut haar directeurs-
stoel in voor een plek op de internationale afdeling. 
“Vanaf mijn directeursstoel rook ik constant het veld 
en uiteindelijk kon ik dat niet meer weerstaan”, zegt 
Wildschut. “Eigenlijk past mijn keuze heel goed in het 
straatje van Mainline. In onze club staat uitvoer cen-
traal. Met onze poten in de klei.”
Afgelopen jaar was een leerzaam jaar. “We weten nu 
beter waar we ons op moeten richten en welke groe-
pen we effectief kunnen bereiken. We hebben het digi-
tale jongerenmagazine apexx gelanceerd. Via sociale 
media zoals Facebook trekken we jongeren naar onze 
website waar door middel van ervaringsverhalen een 
voorlichtingsboodschap wordt gegeven. Zonder opge-

heven vingertje, want anders haakt de jonge lezer af. 
We hebben kleinere onderzoeken gedaan naar bijvoor-
beeld swingers en zwerfjongeren. Daarvan is vooral de 
complexiteit van de problemen gebleken. Intensief 
veldwerk is nodig om de relatief kleine groepen te be-
reiken. We hebben daarom keuzes gemaakt. Onze 
oude doelgroep heeft prioriteit.¨

Kwetsbare groepen
Als projectleider op de internationale afdeling is Wild-
schut vooral te spreken over Bridging the Gaps. “Ik 
ben trots dat we het project in samenwerking met vijf 
Nederlandse organisaties op poten hebben gezet. 
Over de hele wereld zijn in 2012 nieuwe projecten ge-
start voor sekswerkers, middelengebruikers en homo-
seksuelen. Het is tijd voor een sterk 
samenwerkingsverband rond deze kwetsbare groepen. 
Emancipatie, mensenrechten en gezondheid staan in 
dit programma centraal. De kennis en ervaring van 
Mainline met betrekking tot middelengebruik en voor-
lichting is cruciaal in landen waar gebruikers worden 
gemarginaliseerd en waar weinig bekend is over infec-
tieziekten. Door nu in te grijpen zijn we mogelijke hiv-
epidemies voor. Bovendien versterken we de positie 

“Eigenlijk past mijn keuze heel goed 

in het straatje van Mainline. In onze 

club staat uitvoer centraal.”

Aalderen. “De organisatie staat voor grote uitdagin-
gen. Ons werk in Nederland is sluipenderwijs relevan-
tie aan het verliezen. Onze oude doelgroep van 
heroïnegebruikers en basecokegebruikers wordt klei-
ner. De druggebruikers  sterven niet meer op straat 
zoals in 1990 toen Mainline werd opgericht. Het maat-
schappelijk probleem is minder zichtbaar.”

Drugs, gezondheid en de straat
“Toch is veldwerk en voorlichting op het gebied van mid-
delengebruik en gezondheid nog steeds hard nodig. De 
ondertitel van ons tijdschrift Mainline is ‘drugs, gezond-
heid en de straat’, en die blijft staan. Maar we moeten 
wel mee veranderen met het maatschappelijke veld. 
Onder invloed van diverse ontwikkelingen wordt versla-
ving onder de oude groep steeds meer gezien als chro-
nische aandoening. Daar moeten we mee aan de slag.”
 Van Aalderen wil er alles aan doen om de positie van 
Mainline in het veranderende veld te versterken. “In 
2012 zijn we met dit proces begonnen. Gelukkig hebben 
we een enorm leuk team met veel kwaliteit en staan onze 
neuzen dezelfde kant op. Het komende jaar krijgt de 
organisatie meer smoel. Daar ga ik me persoonlijk voor 
inzetten.”  ●

Mainline 2012

foto Leon K
noops

Met veel geestdrift 
duikt directeur 
Hugo van Aalderen 
de organisatie in

Zowel binnen 
als buiten Mainline 

verandert het 
werkveld.
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Team veldwerk en 
materiaalontwikkeling

V&M

Seks op coke
“Op sommige internetfora zie je dat jongeren opscheppen over 
het gebruik van cocaïne tijdens de seks”, zegt Sanne van Gaalen, 
coördinator van het digitale jongerenmagazine www.apexx.nl. 
“Dat kun je afkeuren, maar dat werkt niet. De artikelen op apexx 
zijn gebaseerd op ervaringsverhalen die zowel de voor- als de 
nadelen van drugs tijdens de seks belichten. Hierdoor houd je 
de aandacht van de jongeren vast, en pikken ze ook de voorlich-
tingsboodschap mee.”
Sinds de lancering van apexx in juli 2012 - het digitale jongeren-
magazine over seks en drugs - doet Mainline ook veldwerk op de 
digitale snelweg. “Op fora wordt van alles geroepen”, zegt Van 
Gaalen. “Fabeltjes gaan snel een eigen leven leiden. Door op te 
pikken waar gebrek is aan kennis, weten we waar we voorlich-
ting over moeten geven.”
Volgens Van Gaalen werkt het niet om tegen jongeren te zeggen 
dat ze beter niet kunnen gebruiken. “Op veel informatiesites 
worden alleen de gezondheidsrisico’s belicht. Jongeren haken 
dan af, omdat veel jongens en meisjes de combi van seks en 
drugs juist als positief ervaren. Jongeren experimenteren nou 
eenmaal. Daar moet je mee dealen. Wij zeggen: als je het doet, 
doe het dan bewust. En veilig.” ●

Mainline kort

“Laatst stonden we met de bus op een 
tippelzone”, zegt Renate van Bodegom, 
teamleider van het veldwerkteam. “Een 
van de vrouwen kwam bij ons in de bus 
voor schone naalden en informatie over 
hepatitis. Ze roemde de veldwerkers van 
Mainline om hun niet-veroordelende hou-
ding tegenover druggebruik - iets wat ze 
bij hulpverleners minder vaak tegen-
kwam. ‘Bij jullie kan ik tenminste mezelf 
zijn’, zei ze. Dat mensen volledig zichzelf 
mogen zijn, is cruciaal in het veldwerk. 
Alleen op die basis kan het gesprek gaan 
over knelpunten en mogelijke oplossin-

‘Bij jullie kan ik mezelf zijn’

gen. In de afgelopen twintig jaar heeft 
Mainline een band opgebouwd met drug-
gebruikers door het hele land. Ze kennen 
onze bus en ons tijdschrift en weten dat 
we veel kennis hebben van drugs, infec-
tieziekten en gezondheid. Daarmee gaan 
voor ons deuren open die anders gesloten 
blijven.

Lage drempel
Mainline reist wekelijks af naar een 
Nederlandse stad. Met de Mainlinebus – 
voorzien van stoelen, tafeltjes, koffi e en 
voorlichtingsmateriaal - reizen de veld-

De veldwerkers van Mainline onderhouden op persoonlijke wijze contact met 

druggebruikers. Voor het verspreiden van folders en het voeren van voorlichtings-

gesprekken met middelengebruikers gaan veldwerkers de straat op, bezoeken 

inlopen, gebruiksruimtes en tippelzones. Op de redactie verwerken de veldwerkers 

de ervaringen tot voorlichtingsmateriaal op maat.

fantastische verhalen ophangen. Je hoeft 
zo iemand dan niet meteen af te maken 
op de feiten. Door je - zoals dat in de 
‘presentietheorie’ heet - bedonderbaar 
op te stellen, onderken je de functie die 
grote verhalen kunnen hebben voor  bij-
voorbeeld iemands zelfbeeld en identiteits-
constructie. Het relationele aspect staat 
dus voorop. En ja, dan ben je af en toe 
simpelweg een praatpaal.”

Inzetten op zelfcontrole
Mainline richt zich sinds de oprichting 
op harm reduction: accepteer middelen-
gebruik en bescherm zoveel mogelijk de 
gezondheid. Met informatiemateriaal 
over shottechnieken, het stimuleren van 
het gebruik van genoeg zeefjes bij basen 
en informeren over gebruiksmethoden 
worden gezondheidsrisico’s beperkt. 
Maar ook het geestelijke aspect is belang-
rijk, benadrukt Van Bodegom. “Waar lig-
gen de valkuilen? We zetten altijd in op 
zelfcontrole. Wat doet de gebruiker zelf 
al om zijn gebruik te controleren? Vult 
 iemand bijvoorbeeld zijn koelkast voordat 
hij gaat scoren? Dat soort gedrag verster-
ken we. We maken mensen bewust van 
hun eigen capaciteiten. Benadrukken dat 
ze het zelf al in zich hebben. Gebruikers 
hebben vaak een negatief zelfbeeld. Dat 
proberen we te doorbreken door ze op 
hun krachten te wijzen.” ●

werkers langs methadonposten, tippel-
zones, sociaal pensions en andere plekken 
waar gebruikers zijn. “De bus is heel laag-
drempelig”, zegt Van Bodegom. “Gebrui-
kers kunnen hun verhaal doen zonder dat 
een persoonlijk begeleider zit mee te luis-
teren. Onze kracht is juist dat we geen 
hulpverleners zijn. We werken zonder 
agenda, hebben een open blik en bieden 
een luisterend oor. Gebruikers mogen 
vragen stellen, folders pakken, gesprek-
ken aanknopen. Maar niets hoeft. Daar-
door creëer je meer ruimte om mensen te 
laten vertellen wat er echt bij ze speelt.”

Bedonderbaarheid
Mainline werkt al jaren op basis van de 
‘presentietheorie’, een benadering waarin 
de aandachtsvolle betrekking op de ander 
centraal staat. Het perspectief en de be-
leving van de ander zijn het startpunt. 
“Veel hulpverlening is bij voorbaat al in-
gekaderd”, zegt Van Bodegom. “Door de 
gerichtheid op diagnoses, protocollen en 
vast omschreven doelen wordt de echte 
hulpvraag nogal eens over het hoofd ge-
zien. Soms is dat niet meer dan: luister 
naar mijn verhaal. In het veldwerk hebben 
we bewust zo min mogelijk een agenda en 
kiezen ervoor om vooral goed te luisteren 
naar wat er op dat moment bij de ander 
leeft. Dat betekent ook dat je als veldwer-
ker accepteert dat mensen soms de meest 

foto Leon K
noops

Seks op coke
“Op sommige internetfora zie je dat jongeren opscheppen over 
het gebruik van cocaïne tijdens de seks”, zegt Sanne van Gaalen, 
coördinator van het digitale jongerenmagazine www.apexx.nl. 
“Dat kun je afkeuren, maar dat werkt niet. De artikelen op apexx 
zijn gebaseerd op ervaringsverhalen die zowel de voor- als de 
nadelen van drugs tijdens de seks belichten. Hierdoor houd je 
de aandacht van de jongeren vast, en pikken ze ook de voorlich-
tingsboodschap mee.”
Sinds de lancering van apexx in juli 2012 - het digitale jongeren-
magazine over seks en drugs - doet Mainline ook veldwerk op de 
digitale snelweg. “Op fora wordt van alles geroepen”, zegt Van 
Gaalen. “Fabeltjes gaan snel een eigen leven leiden. Door op te 
pikken waar gebrek is aan kennis, weten we waar we voorlich-
ting over moeten geven.”
Volgens Van Gaalen werkt het niet om tegen jongeren te zeggen 
dat ze beter niet kunnen gebruiken. “Op veel informatiesites 
worden alleen de gezondheidsrisico’s belicht. Jongeren haken 
dan af, omdat veel jongens en meisjes de combi van seks en 
drugs juist als positief ervaren. Jongeren experimenteren nou 
eenmaal. Daar moet je mee dealen. Wij zeggen: als je het doet, 
doe het dan bewust. En veilig.” ●
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De Mainlinebus opent de deuren voor middelengebruikers

Doelstelling aantal bereikte jongeren
Jaarplan 2012: 1000 bezoekers
Jaarplan 2013: 1.500 bezoekers 
Doel: doorgroei naar 8.500 individuele bezoekers per jaar in 2015

Aantal bezoekers site (december 2012):
Unieke bezoekers per maand: 967
Pageviews per maand: 3848 
Bezoeken/visits per maand: 1407 visits 

NB: dit is het bereik een half jaar na lancering van het 
digitale magazine ( juli 2012)

Google searchterms waarmee jongeren apexx 
het meeste bereiken
apexx, BDSM, coke en seks, Jim de Groot, slapen en blowen,
sociale controle, mdma en depressie, soa
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Veldwerk in de gevangenis is een 
grote uitdaging”, zegt veldwerker 
Klaas van Altena. “Het is soms net 
een Amerikaanse fi lm, compleet 
met cipiers, metaaldetectors en ge-
wichtheffende mannen die je aftas-
tend aankijken. We gaan meestal 
met zijn tweeën de luchtplaats op, 
zodat we zoveel mogelijk mannen 
kunnen spreken.”     

Op de luchtplaats praten veldwer-
kers met gedetineerden over hun 
gebruik. “De gevangenis kan voor 
mensen een plek voor refl ectie 
zijn”, zegt Van Altena. “Zeker voor 
de nieuwe jongens. In de bajes 
kijken ze terug op hun gedrag en 
gebruik. Wij bieden een luisterend 
oor en doen aan motiverende ge-
spreksvoering. We sturen aan op 

In de bajes
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formulieren. “Een aantal keer per jaar 
checken we op locatie de pijpjes van 
gebruikers op lengte, hygiëne en 
materiaal. Een te kort pijpje laat te 
hete lucht in de longen, wat schade 
aan de longblaasjes kan veroorzaken. 
Koperen fi lters of zeefjes branden 
sneller kapot dan roestvrijstalen 
zeefjes. Die moet je dus regelmatig 
vervangen. Anders krijg je hete rook, 
metaaldeeltjes en as in de longen.”  

Zonde van de coke
Volgens Broeks gaat de test vooral 
om gebruikers bewust te maken van 
hun rookgedrag.  “Coke roken ge-
beurt vaak gehaast, wat allerlei ge-
zondheidsrisico’s met zich meebrengt. 
Veel gebruikers hebben blaasjes of 
kleine verwondingen op de lippen 
door vitaminetekort. Bij het delen 
van de pijp kunnen daardoor gemak-

Als Raymond hoort dat hij niet mag 
meedoen met de test, loopt hij de 
Mainline-bus uit om na tien minuten 
met ondeugende blik weer terug te 
komen. “Ik mag niet meedoen omdat 
ik mijn eigen basepijp niet bij me 
heb”, fl uistert hij. “Maar ik heb er 
snel een in elkaar gefl anst”. Hij 
houdt een halve liter bierblik in de 
lucht. In het midden is het blik in-
gedeukt en er zijn gaatjes in geprikt. 
Over de gaatjes ligt een laagje as 
en wat tabak. Hij houdt zijn mond 
tegen de opening en zuigt. De bran-
dende tabak licht op. Hij mag mee-
doen, maar goed scoren doet hij niet. 
De pijp brengt behoorlijk wat ge-
zondheidsrisico’s met zich mee.
“We noemen dit ook wel de ‘APK-test 
voor de basepijp’”, zegt veldwerker 
Toon Broeks. In doktersjas zit hij ach-
ter het tafeltje vol apparatuur en 

De Dokter Mainline folder is een echte ‘evergreen’. 
Het is een van de voorlichtingsmaterialen die altijd 
gemakkelijk door gebruikers worden meegepakt. 
“Populair door zijn eenvoud”, zegt Leon Knoops die 
medeverantwoordelijk is voor de productie van de 
folder. “Het is een laagdrempelige folder met een 
duidelijke kop. Geen plaatjes, heldere tekst. In de 
loop van de jaren hebben we er tientallen gemaakt, 
elk met een eigen thema. Ze hangen in rekjes in onze 
bus, zodat de onderwerpen goed overzichtelijk zijn. 
En makkelijk te reproduceren: het is een in drieën 
gevouwen A4-tje dat aan beide kanten bedrukt is. We 
behandelen onderwerpen zoals hiv, veilig shotten en 
basecoke; zaken die we regelmatig tijdens ons veld-
werk tegenkomen en waar gebruikers vaak vragen 
over hebben. Afgelopen jaar hebben we drie nieuwe 
folders ontwikkeld en twee oude folders vernieuwd, 
omdat die niet meer up-to-date waren. Zo is er nieuwe 
medicatie beschikbaar voor hiv, die nog nauwelijks 
bijwerkingen geeft. Dat voeren we direct door in de 
folders. We hebben in 2012 onder andere ‘ABC hepati-
tis’ uitgebracht. We merkten tijdens veldwerk dat veel 
gebruikers de verschillende varianten van hepatitis 
door elkaar haalden. In de folder zetten we die op een 
rijtje samen met de symptomen, behandelmogelijk-
heden en preventietips. We kunnen niet van alle in-
formatie een uitgebreid boekwerk maken. De folder 
is daarom ideaal: specifi ek materiaal voor specifi eke 
groepen. De Dokter Mainline is simpelweg informatief, 
duidelijk en makkelijk mee te nemen.  ●

“Tijdens een veldwerkbezoek vertelden tippelende dames 
dat ze na het pijpen hun mond met Listerine spoelden”, 
zegt veldwerker Sanne van Gaalen. “Na wat doorvragen 
bleek dat ze dit deden vanuit de overtuiging dat mond-
water zou helpen infecties en bacteriën te doden. Hier-
door dachten de vrouwen de kans op soa te verkleinen. 
Dit soort fabeltjes proberen we door middel van voor-
lichting de wereld uit te helpen.”
Mainline bezocht in 2012 de vijf Nederlandse tippelzones: 
Groningen, Utrecht, Arnhem, Nijmegen en de inmiddels 
gesloten zone in Heerlen. “Veel tippelende vrouwen 
gebruiken drugs al dan niet samen met hun klanten”, 

V&M

APK-test basepijp Dokter Mainline

Listerine na pijpen

Een te kort pijpje 
laat te hete lucht in 
de longen

Mainline gaf in 2012 
voorlichting op alle 
vijf Nederlandse 
tippelzones

De folder is 
informatief, 
duidelijk en 
makkelijk mee 
te nemen

kelijk ziektes worden overgedragen 
zoals herpes of andere infecties. Wij 
stimuleren ze om mondstukjes te 
gebruiken.”
Met een groot apparaat meet Broeks 
de vlam van een aansteker. De aan-
wezige gebruikers zien de teller stij-
gen tot ver boven het smeltpunt van 
cocaïne. “Zonde van de coke”, zegt 
Broeks. “Bij een lagere temperatuur 
haal je veel meer effect uit de cocaïne. 
Bovendien beter voor de longen.”
Sinds de opkomst van basecoke in de 
jaren negentig is het gebruik van de 
basepijp in de scene gemeengoed 
geworden. Longklachten zoals COPD 
kwamen steeds vaker voor onder 
gebruikers. Broeks: “Door middel van 
posters, speelkaarten met tips, voor-
lichting en Baselab draagt Mainline 
zijn steentje bij aan de bewustwor-
ding van de rokende gebruiker.”  ●

zegt Van Gaalen. “Tijdens een veldwerkbezoek praten 
we met de vrouwen die hier behoefte aan hebben over 
hun drugsgebruik en gezondheid. Soms geven we voor-
lichting vanuit de bus, maar vaak zitten we in de ‘huis-
kamer’ van de tippelzone. Dit is een ruimte waar de 
vrouwen tussendoor kunnen opwarmen, koffi edrinken 
en condooms kunnen krijgen. Ook de medewerkers 
van de huiskamers pikken op deze manier een graantje 
mee van onze voorlichting.”
 
Van Gaalen organiseerde samen met haar collega Renate 
van Bodegom een speciale thema-avond op de tippel-
zone Utrecht. “We speelden een spel rond de seksueel 
stimulerende drug GHB compleet met kennisvragen en 
prijsjes. Spelenderwijs bespraken we feiten en fabels over 
drugs en seks. Vaak een gezellige boel waar de dames 
openlijk praten over allerlei gekke verzoekjes van man-
nen. De huiskamers voorzien in allerlei faciliteiten, maar 
er wordt geen of nauwelijks voorlichting gegeven over 
drugs en infectieziekten. Mainline vult hier een belang-
rijk gat op. Onze komst wordt echt gewaardeerd op de 
tippelzones.”  ●

Mainline produceerde in 2012 
drie nieuwe folders.
Het ABC van hepatitis - 2.500 stuks
1+1=3 Alcohol en cocaïne - 2.500 stuks
Cocaine in my brain - 2.500 stuks

Twee folders werden 
geactualiseerd:
Hiv+ en dan? - 2.500 stuks
Spuiten: Hoe en wat? - 2.500 stuks
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zelfi nzicht zonder opgeheven vinger-
tje. Als mensen hun gebruik willen 
afbouwen, vraag ik hoe ze van plan 
zijn dat concreet aan te pakken. 
We praten veel over zelfcontrole. Ik 
probeer mensen bewust te maken 
van de invloed die hun omgeving 
op ze heeft. Misschien nemen ze 
dat mee als ze weer vrij komen en 
nieuwe keuzes maken.”  ●

foto Leon K
noops
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Afdeling training, 
expertise en communicatie

TEC

‘Als je jeuk hebt, moet je krabben’, zegt Brenda (19) over haar nachte-
lijke avontuurtjes. Het dakloze meisje glipt regelmatig de jongensslaap-
zaal van de opvangvoorziening in om daar seks te hebben met een van 
de jongens. 
“Zwerfjongeren vertonen meer risicogedrag op het gebied van seks en 
drugs”, zegt Hilde Roberts van TEC. “Dat komt onder andere omdat ze 
minder toegang tot voorlichting hebben dan jongeren die thuis wonen 
en naar school gaan.”
In samenwerking met Rutgers WPF deed Mainline een verkenning naar 
middelengebruik en seksueel gedrag onder zwerfjongeren tussen de 
16 en 25 jaar en de behoefte aan ondersteuning. Tien professionals en 
28 zwerfjongeren werden geïnterviewd. “De losse seksuele moraal was 
opvallend”, zegt Roberts. “De houding van Brenda is geen uitzondering 
volgens de geïnterviewde professionals.” Zwangerschappen en abor-
tussen komen relatief vaak voor onder dakloze meisjes. Vooral degenen 
met een licht verstandelijk beperking (LVB) zijn een risicogroep op het 
gebied van seks en drugs. “Ze lijden vaker onder misbruik”, zegt Roberts. 
“Het is daarom zaak om bestaande interventies en voorlichtingsmate-
riaal toegankelijker te maken voor deze kwetsbare groep.”  ●

De jongenszaal 
binnenglippen

Biertje halen voor  
zieke gebruiker

De afdeling Training, Expertise en Communicatie (TEC) vertaalt ervaringen en signalen van de 

veldwerkafdeling naar concrete producten voor professionals die werken met middelengebruikers, 

waaronder beleidsmakers, organisaties en hulpverleners. De ervaringen van veldwerkers, die in 

direct contact staan met de gebruikers, zijn hierbij uitgangspunt. De afdeling TEC zet zich in voor 

deskundigheidbevordering op maat. De behoefte is daarbij nadrukkelijk leidend voor de vorm.

“Klootzak”, zegt Willem. De groep 
kijkt hem vragend aan. “Af en toe 
moet je een klootzak zijn. Om je 
eigen grenzen aan te geven”, legt 
hij uit. Willem mag vandaag als 
eerste van de groep een karakter-
eigenschap noemen die hem als 

begeleider van druggebruikers 
goed van pas komt. Hij is een van 
de veertien begeleiders van de 
Regionale Instelling Beschermd 
Wonen (RIBW) die vandaag een 
training krijgt van Joost Breeksema 
van afdeling Training Expertise en 

standpunt in te nemen door links 
of rechts in de zaal te gaan staan. 
‘Als een gebruikende bewoner ziek 
is, haal ik een biertje voor hem’, ver-
schijnt op het scherm. De hele groep 
loopt direct naar de hoek ‘eens’. 
“Maar als hij nou vraagt om een 
zakje wiet te halen? Of een bolletje 
cocaïne?” vraagt Breeksema. De 
begeleiders kijken elkaar vragend 
aan en discussiëren er lustig op los. 
Een deel van de groep loopt naar 
de andere kant van de zaal.  
“Dat is het mooie aan deze training,” 
zegt begeleider Michel. “Door de 
interactie leer je van je eigen colle-
ga’s. Je wordt met je eigen ideeën 
en gedrag geconfronteerd.“ Ook is 
Michel onder de indruk van het er-
varingsverhaal van ex-gebruiker 
Franky, die ’s middags openhartig 
over zijn gebruiksverleden vertelt.
“Het is vervelend als mensen alles 
terugredeneren op je verslaving”,  
zegt Franky met ernstige blik tegen 
de begeleiders. “En niet op je per-
soon. Kijk ook alsjeblieft uit met het 
wijzende vingertje. Niet iedereen 
die drugs gebruikt, is een dief.”
De dag wordt afgesloten met een 
workshop over verschillende drugs. 
Diverse zakjes met planten, pillen, 
poeders en vloeistoffen gaan rond, 
waaronder eentje met bruin poeder. 
Het zakje wordt gefascineerd beke-
ken, maar niemand weet wat het is 
totdat Breeksema met het verlossen-
de antwoord komt: koffi e. ●
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Communicatie (TEC). In 2012 
ontwikkelde Mainline in samen-
werking met de RIBW een nieuwe 
visie op middelengebruik in be-
schermende woonvormen. Weke-
lijks geeft TEC een training over 
deze visie.
“Veel bewoners in de instellingen 
gebruiken drugs”,  zegt regiohoofd 
Wilma van der West van RIBW Arn-
hem en Veluwe Vallei. “Maar omdat 
het gebruik offi cieel niet was toege-
staan, durfden de bewoners er niet 
over te praten. Begeleiders en zorg-
verleners legden sancties op om het 
gebruik te beperken, maar dat werk-
te averechts. Het gebeurde stiekem. 
Mainline is ingeschakeld om geza-
menlijk een visie te ontwikkelen om 
de werknemers te leren het gebruik 
van de bewoners te accepteren en 
bespreekbaar te maken.“
In de zaal van In De Weerd in Arn-
hem hangt een ontspannen sfeer 
als Breeksema alle aanwezige bege-
leiders naar hun positieve karakter-
eigenschappen vraagt. ‘Humor’, 
‘aandacht’, ‘geduld’ en ‘openheid’ 
worden veelvuldig genoemd. “Dat 
komt mooi uit”, zegt Breeksema. 
“Een niet-veroordelende houding 
jegens druggebruik is cruciaal. De 
cliënt en zijn keuzes staan centraal. 
Andere kernelementen van de visie 
zijn kwaliteit van leven en bespreek-
baarheid van problemen.” 
Aan de hand van stellingen vraagt 
Breeksema de begeleiders om een 

Trainer Joost 
Breeksema daagt 
de begeleiders uit 

om een standpunt 
in te nemen.

De folder ‘De Juiste 
Instelling’ geeft 
informatie over be-
handelingen voor 
opiaatgebruik. 
Mainline maakte 
de folder in 2012 op 
basis van de aan-
gepaste richtlijn 
opiaatonderhouds-
behandeling (RIOB). 
De folder geeft een 
overzicht van opiaat-
behandelingen, 
gebaseerd op de er-
varingen van gebrui-
kers, hulpverleners 
en de meest actuele 
onderzoeken. 
De folder is gratis te 
downloaden op 
www.mainline.nl.
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Nationaal

richting het hart injecteren en niet 
van het hart af. Als je de naald de 
verkeerde kant insteekt, verniel je 
de klepjes in de ader met een kapot 
bloedvat als gevolg.”
Mainline gaf in 2012 drie shottrai-
ningen aan middelengebruikers. 
Volgens veldwerker Toon Broeks 
zijn er een aantal veelvoorkomende 
onjuiste handelingen. “Gebruikers 
willen nogal eens de naald afl ikken 
om geen drugs te verspillen”, zegt 
Broeks. “Maar daardoor worden 
vanuit de mond bacteriën overge-
bracht op de naald en vervolgens 
in de huid. Met mogelijk een abces 
tot gevolg. Ook wordt vaak over-
matig ascorbinezuur gebruikt om 
heroïne mee te bereiden. Teveel 

Mainline begon in 2011 met een 
voorverkenning onder swingers – 
stelletjes die op erotische basis 
contact zoeken met anderen, varië-
rend van seks in het bijzijn van 
anderen tot volledige partnerruil. 
Mainline nam met vijf swingers en 
vijf soa-verpleegkundigen indivi-
duele diepte-interviews af over 
middelengebruik en daarmee ge-
paarde seksuele keuzes. In 2012 
werd het vooronderzoek uitgebracht 
in het rapport ‘Swingen: middelen-
gebruik en seksuele keuzes’. Veld-
werker Leon Knoops gaf een 

of hebben een vraag over hun gezondheid. Hulpverleners 
weten niet wat ze met een cliënt aanmoeten en vragen 
naar welke instanties ze kunnen doorverwijzen. De vraag 
over de port-a-cath legde Breeksema voor aan het veld-
werkteam. “We kwamen tot de conclusie dat geen enke-
le arts in Nederland een port-a-cath aan gebruikers wil 
voorschrijven”, zegt Breeksema. “Het ligt dus niet aan de 
betreffende arts. Ik heb haar ingelicht over alternatieve 
manieren om heroïne toe te dienen. Het is een typische 
Mainline-vraag omdat maar weinig organisaties hier 
serieus op in zouden ingaan en bereid zijn om mee te 
denken. Dit is echt vergaande harm reduction. We den-
ken altijd mee met de gebruiker. De schade aan haar 
gezondheid wordt groter als ze doorgaat met shotten. 
Daarom heb ik haar geadviseerd te kiezen voor snuiven 
of rectale inname.”  ●

Sommige gebruikers doen hele ge-
vaarlijke dingen met naalden”, zegt 
Hilde Roberts van TEC. “Verkeerd 
shotten brengt hoge gezondheids-
risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld 
shotten in de lies. De kans om een 
slagader te raken is dan relatief 
groot. Een fatale bloeding ligt op 
de loer. Tijdens de shottraining 
laten we zien hoe je zo veilig moge-
lijk kunt shotten. Zo moet je altijd 

Geen idee wat methadon eigenlijk 
met je lichaam doet? En hoe moeilijk 
is het eigenlijk om af te kicken van 
heroïne? Wat zijn alternatieve opia-
ten? Het nieuwe voorlichtingsmate-
riaal Mijn Behandeling Mijn Keuze 
(MTMC) wordt momenteel door heel 
Nederland verspreid om antwoord 
te geven op dit soort vragen. 

Het Europese project My Treatment 
My Choice ging in 2012 van start. 
Doel: informatie over opiaatafhan-
kelijkheid verstrekken aan opiaat-
gebruikers en hun omgeving. Zowel 
afkickbehandelingen als onderhouds-
behandelingen worden uitvoerig 
beschreven. Wat zijn de voordelen 
van een detoxbehandeling? Wat zijn 
de mogelijkheden om af te kicken 
zonder medicatie? Niet alle behande-
lingen zijn in alle landen even bekend. 
Voor de gebruiker komt dan ook 
een breed scala aan mogelijkheden 
voorbij. Alternatieve en minder be-
kende behandelingen komen aan 

Rinaldo (48): “Veel swingers beginnen 
met druggebruik als tactisch middel om 
seksuele grenzen te verleggen. Mensen 
zijn niet zuinig op zichzelf en hun partner. 
Ik ken en zie swingers die het onveilig 
doen, ook al is dat niet de bedoeling. 
Vaak onder invloed. Dan denk ik: ga je 
gang maar, ik ben geen dominee.”

Joost Breeksema van TEC spreekt van een ‘typische Main-
line-vraag’ als hij net de hoorn neerlegt. “Een verpleeg-
kundige wilde weten of gebruikers weleens een port-a-
cath - een toedieningsslangetje dat permanent in de 
ader zit - krijgen voor heroïne. De dame in kwestie heeft 
kapotte aderen en infecties op haar armen en benen, 
waardoor ze niet meer kan shotten. Ze weegt nog maar 
35 kilo, heeft ernstige longklachten en vergevorderde 
keelkanker, waardoor ze geen heroïne meer kan roken. 
Methadon neemt ze rectaal in. Ze vroeg haar arts om een 
port-a-cath zodat ze haar aderen niet verder hoeft te 
beschadigen met de naald. Maar die wil daar niet aan. 
De verpleegkundige wilde weten hoe dat elders in het 
land gaat.” 
Dagelijks krijgt Mainline telefoontjes uit het hele land. 
Gebruikers zitten in de put en willen hun verhaal kwijt 

Voeten en naalden

Alle opiaatbehandelingen 
op een rij

‘Ik ben geen 
dominee’

Een typisch 
Mainline 
telefoontje

zuur is schadelijk voor de aderen.”   
Aan de laatste shottraining deed 
een jonge vrouw mee die heroïne 
spoot in haar voet. Ze wilde niet in 
haar armen spuiten, omdat haar 
moeder dan de littekens zou zien. 
Ze mocht er absoluut niet achter 
komen. “In je voet shotten, brengt 
risico’s met zich mee”, zegt 
Roberts. “Het is een broeiplek 
omdat voeten meestal in schoenen 
zitten. Daardoor is de kans op in-
fecties groter. Bovendien zijn de 
aders kleiner en kwetsbaarder. Het 
is verstandiger voor haar om een 
dunne naald te gebruiken. Maar 
ik heb haar nadrukkelijk gewezen 
op de risico’s. We raden shotten 
in de voet altijd af.”  ●

bod, waaronder buprenorfi ne. Het 
minder bekende opiaatsubstituut 
is voor veel gebruikers gemakkelij-
ker af te bouwen dan methadon. 

De informatie wordt in veertien talen 
verstrekt in de vorm van folders, 
ansichtkaarten, boekjes en de web-
site mijnbehandelingmijnkeuze.eu. 
Mainline was verantwoordelijk voor 
de Nederlandse distributie en stuur-
de het materiaal naar verslavingszorg-
instanties in het hele land. Ook met 
de bus werd het materiaal samen met 
het tijdschrift Mainline verspreid 
onder middelengebruikers en drug-
hulpverleners. Het ligt nu bij ver-
slavingszorginstellingen, methadon 
en heroïneverstrekkingen, peniten-
tiaire inrichtingen, maatschappelijke 
opvangtehuizen en in de huiskamers 
van tippelzones. Het informatiemate-
riaal is tevens te bestellen via Main-
line.nl. Het project is geïnitieerd door 
het medisch voorlichtingsbedrijf 
PCM Scientifi c.  ●

foto Leon K
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Onder de noemer ‘nationaal’ werken de afdelingen V&M en TEC samen op het gebied 
van kennisoverdracht. Zowel op kantoor als in het veld worden de krachten gebundeld 
om vragen te beantwoorden, trainingen te geven en producten te verspreiden.

workshop over swingen op het 
Nationaal Congres Soa Hiv. “Het 
was volle bak op het congres”, 
zegt Knoops: “Het thema is actueel. 
Dat is niet zo raar. Middelen gebruik 
komt relatief veel voor onder 
swingers. Het gevaar om soa op 
te lopen is groot. We hebben een 
eerste stap gezet om deze groep 
en het risicogedrag te belichten. 
Hopelijk komt er meer bewustzijn 
onder swingers.” Het volledige 
swingersrapport is te downloaden 
op de website van Mainline: 
www.mainline.nl.   ●

Ook veldwerker 
Toon Broeks neemt 
graag de telefoon 
op om vragen over 
drugs en gezondheid 
te beantwoorden

Mainline gaf in 2012 
drie shottrainingen 
aan druggebruikers
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Afdeling 
internationaal
De internationale afdeling van Mainline brengt gezondheidsvoorlichting voor middelen-

gebruikers over de grenzen. Mainline werkt met name in landen waar armoede de 

drijvende factor is achter druggebruik. Met ons internationale team streven we naar 

continuït van zorg en bieden we begeleiding in alle fasen van middelengebruik.

foto Leon K
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Internationaal

Wereldwijde samenwerking 
Een draagbaar apparaatje dat op basis van één druppel bloed kan aangeven hoe groot de weerstand is 

tegen het hiv-virus. De draagbare CD4-telmachine is slechts een kleine schakel in het grote project 

Bridging the Gaps dat in 2012 werd uitgerold over zestien landen.

“In veel zuidelijke landen hebben 
mensen geen geld om regelmatig 
naar het ziekenhuis in de stad af te 
reizen”, zegt projectleider Janine 
Wildschut. “Of het ziekenhuis heeft 
nauwelijks capaciteit om te behan-
delen. En soms zijn druggebruikers 
gewoonweg niet welkom. Dankzij 
het CD4-apparaatje kunnen mensen 
die op het Pakistaanse platteland 
wonen of niet naar het reguliere 
ziekenhuis durven toch hun CD4-
waarde testen. Blijkt hun weerstand 
te laag, dan worden ze doorver-
wezen. Mensen van Nai Zindagi be-
geleiden hen naar het ziekenhuis 
waar ze medische hulp krijgen.” 

Kwetsbare groepen
Wereldwijd gezien hebben seks-
werkers, lesbiennes, homo’s, bi-
seksuelen, transseksuelen (LHBT) 
en middelengebruikers tien tot 
twintig keer meer kans om te worden 
geïnfecteerd met hiv. Toch heeft 
slechts acht procent van deze men-
sen toegang tot hiv-voorlichting en 
behandeling. In 2012 werd daarom 

Immense kookpotten
Immense kookpotten op grote vuren in een kleine ruimte. “De hitte was 
niet te harden”, zegt Hatun Eksen van het internationale team. Ze be-
zocht twee Keniaanse gevangenissen in 2012. “De mensen zitten daar 
opeengepakt in kleine ruimtes. Door de vuren is het een echte broeiplek. 
Er worden drugs gebruikt, maar er is weinig kennis van infectieziekten.” 
Sinds 2012 fi nanciert Mainline het pilot-project van Omari. Hulpverleners 
van de lokale organisatie bezoeken wekelijks twee gevangenissen in de 
steden Malindi en Lamu om middelengebruikers te begeleiden en voor-
lichting te geven. 
“De mannen en vrouwen zitten gescheiden”, zegt Eksen. “Maar in beide 
ruimtes worden drugs gebruikt. Veel vrouwen zitten vast met hun kin-
deren en baby’s. Heel triest om te zien. Gelukkig kunnen we met dit 
project de schade beperken. We zetten in op het gebruik van schone naal-
den, kennis over het voorkomen van infectieziekten zoals hepatitis en 
hiv en testen op ziektes. Gelukkig zijn de mensen proactief. Ze werken 
graag mee en zijn behulpzaam. Ze hebben zelfs mijn slippers gerepa-
reerd.” Als het Omari-project succesvol blijkt, is landelijke uitrol vam 
het project een realistsiche optie.  ●

Rustig shotten op begraafplaats

Internationaal kort

het ambitieuze project Bridging the 
Gaps uitgerold, een samenwerking 
tussen vijf Nederlandse organisaties 
en meer dan zestig lokale partner-
organisaties. Het doel: kwetsbare 
groepen universele toegang geven 
tot preventie, behandeling en 
begeleiding op het gebied van in-
fectieziekten. Het verbeteren van 
mensenrechten is daarbij een voor-
waarde scheppende factor. 
Mainline, pionier in harm reduction, 
speelt hierin volgens Wildschut een 
cruciale rol. 
“We hebben meer dan twintig jaar 
ervaring op het gebied van voor-
lichting en harm reduction in Neder-
land. Het is goed dat we die nu 
kunnen delen met internationale 
partners.” 

Nieuw Leven
Een mooi voorbeeld is de samen-
werking met de Pakistaanse part-
ner Nai Zindagi (Nieuw Leven). 
“Het model continuum of care is 
daar goed doorgevoerd. Alle stap-
pen in de zorgcyclus zijn voorhan-

Shotten op de begraafplaats. Het 
klinkt luguber, maar het is de dage-
lijkse praktijk op de 43 kerkhoven 
in Rawalpindi in het noorden van 
Pakistan. “Druggebruikers worden 
opgejaagd en kunnen nergens heen”, 
zegt projectleider Janine Wildschut. 
“Alleen de begraafplaatsen bieden 
een beetje rust. Ironisch dat drug-
gebruikers nu door het maken van 
grafkisten weer een plek in de maat-
schappij kunnen vinden.” Op de 

den: outreach, drugshulpverlening, 
hiv-behandeling en het genereren 
van inkomen. We zetten niet alleen 
in op spuitomruil, medische basis-
zorg en hiv-testen, maar helpen ook 
verder met afkicken of werk zoeken 
als daar behoefte aan is. Zo kunnen 
gebruikers op de aanwezige zorg-
boerderij hun eigen inkomen gene-
reren. Met druiven plukken of 
groente kweken verdienen ze geld 
op de lokale markt. Ook worden er 
tassen en grafkisten gemaakt op 
de boerderij. Nai Zindagi is hét 
voorbeeld voor andere organisaties 
in heel Pakistan. Het laat goed zien 
hoe continuum of care begeleiding 
biedt aan kwetsbare groepen in 
alle fasen van hun druggebruik. 
Dit proberen we op zoveel mogelijk 
plekken in de wereld neer te zetten, 
door samen te werken met lokale 
partners.”  ●

We delen meer dan 
twintig jaar ervaring 

met internationale 
partners

zorgboerderij van Nai Zindagi in 
Pakistan worden gebruikers gehol-
pen om een nieuw bestaan op te 
bouwen. De Nederlandse onder-
nemer Radboud Spruit reisde af 
naar Pakistan om ze te leren een 
grafkist te maken. Maar omdat in 
het Islamitische Pakistan geen doods-
kisten worden gebruikt, sturen ze 
hun zelfgefabriceerde kisten terug 
naar Nederland. De kisten met hun 
unieke sluitsysteem – een houten 

vlinder – sloegen aan in Nederland. 
Via www.grafkist.nl worden ze aan 
de lopende band besteld. “De cirkel 
is rond”, zegt Wildschut. “Nu staan 
Pakistaanse gebruikers hun eigen 
brood te verdienen. Doorgaans wor-
den druggebruikers gezien als niet-
productief. Het is mooi om te zien 
dat mensen dankzij Bridging the 
Gaps leren hun eigen leven op te pak-
ken en in hun eigen capaciteiten 
gaan geloven.  ●

Links: Een groep 
Pakistaanse gebrui-
kers verzamelt zich 
op een grafzerk om 
heroine te gebruiken

Rechts: De houten 
vlinders die fungeren 
als sluitstukken van 
grafkisten worden 
verkocht in Nederland
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Mainline in cijfers Samenwerking internationaal
Veldwerkers brengen het beleid en de visie van Mainline in praktijk. Ze spreken met gebruikers en hulp-

verleners over middelengebruik, gezondheid en toepasbare strategieën voor harm reduction. Ze deden 

dat in 2012 maar liefst 1913 maal. De veldwerkers gaan waar en wanneer dat nodig is. Of dat nu gaat om 

een gevangenis in Amsterdam, een gebruiksruimte in Heerlen of een tippelzone in Groningen.

Tippelzone:
Ja: 58 3,0%
Nee: 1855 97,0%
Totaal: 1913 100% 

Prostitutie:
Ja: 87 4,5%
Incidenteel: 38 2,0%
Nee: 757 39,6%
Ex prostituee: 26 1,4%
Onbekend: 1005 52,5%
Totaal: 1913 100% 

Middelen:
Alcohol: 623 32,6%
Basecoke: 1244 65,0%
Benzo’s: 239 12,5%
Cannabis: 449 23,5%
GHB: 42 2,2%
Heroine: 771 40,3%
Kamagra: 2 0,1%
Ketamine: 25 1,3%
LSD: 22 1,2%
MDMA: 21 1,1%
Methadon: 1197 62,6%
Snuifcoke: 150 7,8%
Speed/amfetamine: 113 5,9%
Paddo’s: 23 1,2% 
Poppers: 8 0,4%
Viagra:  7 0,4% 
XTC: 95 5,0%

Niets: 116 6,1%

Mainline in Amsterdam
Mainline voerde 802 voorlichtingsge-
sprekken in Amsterdam, waaronder 99 
gesprekken in de gevangenis Haven-
straat.

Mainline in cijfers
Door veldwerkbezochte steden (N=38) :
Alkmaar: 25 1,3%
Almelo: 16 0,8%
Alphen ad Rijn  1 0,1%
Almere: 22 1,2%
Amsterdam: 802 41,9%
Antwerpen 1 0,1%
Apeldoorn: 131 25,1%
Arnhem: 66 3,5% 
Assen: 31 1,6%
Breda: 40 2,1%   
Delft: 39 2,0%
Den Bosch: 8 0,4%
Den Haag: 36 1,9%
Den Helder: 7 0,4%
Deventer: 13 0,7%
Dordrecht: 33 1,7%
Eindhoven: 39 2,0%
Enschede: 55 2,9%
Gouda: 17 0,9%
Groningen: 82 4,3%   
Haarlem: 8 0,4%
Heerlen: 32 1,7%
Hoorn: 37 1,9%
Katwijk:   7 0,4%
Leeuwarden: 28 1,5%
Leiden: 65 3,4%
Maastricht: 14 0,7%
Nijmegen: 82 4,3%
Oss: 12 0,6%
Purmerend: 3 0,2%
Rotterdam: 53 2,8%
Tilburg: 27 1,4%  
Utrecht: 36 1,9%
Venlo: 28 1,5%
Vlissingen: 27 1,4%
Zaandam: 7 0,4%
Zutphen: 15 0,8%
Zwolle: 43 2,3%
Totaal: 1913 100%  

Geslacht:
Man: 1513 79,1%
Vrouw: 400 20,9%

Totaal: 1913 100% 
Leeftijd:
25m: 74 3,9%
25p: 372 19,4% 
40p: 947 49,5%
50p: 477 24,9%
60P: 43 2,2%
Totaal: 1913  100%

Gespreksonderwerpen:
Aids/hiv: 161 8,4%
Combinatie therapie: 28 1,5%
Drugs: 1824 95,3%
Gezondheid: 1832 95,8%
Harm reduction: 1640 85,7%
HBV: 281 14,7%
HCV: 367 19,2%
Huisvesting: 990 51,8%
Psycho/sociaal: 1403 73,3%
Seks: 240 12,5%
Soa: 159 8,3%
Alcohol & HCV 66 3,5%
Totaal: 1913  100%

Plaats contactlegging:
Bus: 650 34,0%
Detentie: 65 3,4%
Drugshulpverlening 319 16,7%
Periferie DHL: 56 2,9%
Gebruiksruimte: 123 6,4%
Inloop: 316 16,5%
Sociaal pension: 181 9,5%
Straat: 82 4,3%
Telefonisch: 22 1,2%
Thuis: 6 0,4%
Anders: 93 4,9%
Totaal: 1913 100% 

Etniciteit:
Nederlands: 1213 63,4%
Noord Afrikaans: 110 5,8%
Oost Europa: 37 1,9%
Surinaams/Antiliaans:  366 19,1%
Westers: 104 5,4%
Anders: 83 4,3%
Totaal: 1913 100% 

Wijze van gebruik:
Intravenues: 1040 37,0%
Ex intravenues: 198 7,0%
Non intravenues: 687 25,0%
Onbekend: 873 31,0%

Veldwerk Partners

Bridging the Gaps is een innovatief 
programma dat:
•  Mensenrechten en gezondheid aan elkaar 

koppelt
•  Key populations samenbrengt: seks-

werkers, LHBT en mensen die drugs 
gebruiken

•  Lokaal werk en internationale lobby aan 
elkaar linkt

Nationale partners:
•  Aids Fonds Nederland
•  AIDS Foundation East-West (AFEW)
•  COC 

Internationale partners:
•  Global Forum on MSM and HIV (MSMGF)
•  Global Network of People Living with 

HIV (GNP+)
•  Global Network of Sex Work Projects 

(NSWP)
•  International Network of People Using 

Drugs (INPUD)
•  International Treatment Preparedness 

Coalition (ITPC)

Voor Mainline is met name INPUD een 
belangrijke internationale partner. Op ver-
schillende politieke niveaus komen wij op 
voor de belangen van drugsgebruikers.

Mainline is via het Bridging the Gaps 
programma actief in vier landen. 
In Indonesië werken we met
•  LARAS; een lokale NGO die werkt met 

sekswerkers en druggebruikers in Kali-
mantan, Indonesië.  

•  PKNI; een netwerk van organisaties in 
Indonesië die bestaan uit en werken 
met druggebruikers. 

In Kenia werken we met
•  Mewa; een NGO die in Mombasa werkt 

met druggebruikers. Mewa heeft drop-in 
centra, afkickvoorzieningen en doet out-
reach werk in de straten van Mombasa. 

•  Omari; een NGO die in Malindi in Kenia 
werkt met druggebruikers. Omari heeft 
drop-in centra, doet outreach werk, 
heeft afkickvoorzieningen en profi leert 
zich op de gezondheid van drugsgebrui-
kers in lokale gevangenissen.

•  Reachout; een NGO die werkt met drug-
gebruikers. Reachout werkt in Mombasa 
en in de regio zuidelijk van Mombasa. 
Zij hebben drop-in centra, afkickvoor-
zieningen en doen outreach werk. 

In Nepal werken we met
•  Nepal Harm Reduction Association 

(NHRA); een netwerk van organisaties 
in Nepal die werken met druggebruikers.

•  Youth Vision; een NGO die werkt met 
druggebruikers. Youth Vision doet out-
reachwerk, heeft afkickvoorzieningen 
en verstrekt Buprenorfi ne. 

•  Wisdom Foundation; een NGO die werkt 
met druggebruikers, onder andere via out-
reachwerk en Buprenorfi ne- verstrekking.

In Pakistan werken we met
•  Nai Zindagi; een NGO die in Rawilpindi 

integrale diensten biedt aan druggebrui-
kers. Nai Zindagi werkt volgens het con-
tinuum of care-model. De organisatie 
richt zich op harm reduction en heeft 
aandacht voor de sociale omgeving van 
druggebruikers, mogelijkheden tot af-
kicken en werkvoorzieningen. Nai Zindagi 

heeft in Pakistan een belangrijke rol als 
voorbeeldproject en informatiecentrum.

Meer informatie over Bridging the Gaps is 
te vinden via www.hivgaps.org. 

Zuid-Afrika
Mainline werkt in Zuid-Afrika samen met 
de lokale NGO Health4Men. Het project 
Tikking the Boxes wordt gefi nancierd door 
het Aidsfonds. Samen proberen we de ge-
zondheid te bevorderen van mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) en mid-
delengebruikers. 

Mainline werkt hiernaast samen met een 
aantal Zuid-Afrikaanse en internationale 
organisaties, waaronder OUT!. Samen wer-
ken we aan een trainingshandleiding voor 
personeel in ziekenhuizen. Het doel is hen 
sensitiever te maken in hun werk met key 
populations, waaronder ook druggebruikers.   

Andere partners van Mainline
Mainline werkt ook regelmatig in tijdelijke 
samenwerkingsverbanden of treedt op als 
consultant. In 2012 werkten wij onder an-
dere met
•  Alternative Georgia in Georgië
•  Tanadgoma in Georgië
•  Association PROI in Bosnië

AFEW
Binnen het programma Bridging the 
Gaps heeft Mainline in 2012 intensief 
samen gewerkt met Aids Foundation 
East West (AFEW), dat zich concen-
treert op de infectieziektenproblema-
tiek in Oost-Europa en Centraal-Azië.  
De samenwerking is geformaliseerd door 
het aanstellen van een gemeenschap-
pelijke projectleider, die de projecten 
rondom PUD’s (People Using Drugs) 
voor beide organisaties coördineert. 

Mainline is onderdeel van Bridging the Gaps – health and rights for key populations. Dit programma richt 

zich op de gemeenschappelijke uitdagingen die sekswerkers, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 

en transgenders (LHBT) en middelengebruikers tegenkomen met betrekking tot hun mensenrechten en 

toegang tot gezondheidszorg. 
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Uit de evaluaties blijkt dat de volgende trainingsonderdelen 
het meest nuttig zijn ervaren:
•  Bespreken visie op middelengebruik
•  Bespreken samenwerking met collega’s
•  Gedragsverandering door motiverende gespreksvoering
•  Debat over werkveld
•  Inzicht in de leefwereld van de gebruiker
•  Presentiebenadering

Kennisoverdracht

Overzicht trainingen 2012

Balans 
per 31 december 2012  2012  2011
Materiele vaste active 21.918 25.145
Debiteuren 23.556 44.977
Te ontvangen van donoren 9.350 33.649
Te ontvangen van anderen 120.305 71.588
Subtotaal 175.129 175.359
Kas, bank en equivalenten 617.949 590.473
   
Totale bezittingen 793.078 765.832
   
Continuiteitsreserve 90.789 56.577
Reserves speciale doelen 62.644 80.000
   
Totale reserves 153.433 136.577
   
Lange termijn subsidie verplichtingen 534.566 512.008
Overige schulden 105.079 117.247
   
Totale schulden 639.645 629.255
   
Totale schulden 793.078 765.832

Financiën

Mainline in euro’s
Winst- en verliesrekening 
31 december 2012 2011 2010
Subsidiebaten 1.722.951 1.261.855
Overige inkomsten 0 0
Totale inkomsten 1.722.951 1.261.855
  
Direkte projectkosten 986.685 618.187
Doorbelaste projectkosten 770.186 659.318
Subtotaal uitgaven aan doelen 1.756.871 1.277.505
  
Kosten management en beheer 702.054 651.158
Doorbelaste projectkosten -770.186 -659.318
Subtotaal uitgaven aan management en beheer -68.132 -8.160
Totale uitgaven 1.688.739 1.269.345
  
Saldo inkomsten en uitgaven 34.212 -7.490

Allocatie van resultaat 2012 en 2011  
Continuiteitsreserve 34.212 -7.490
Special doelen reserve 0 0
  
Totale allocatie van resultaat 2010 en 2009 34.212 -7.490

Omzet Nederland naar activiteit in 1000 euro Omzet per land in 1000 euro

Desiree van Dok
Offi ce manager

“We hebben een 
ploeg met hele fi jne 

collega’s. Never a 
dull moment.” 

Herman Kalter
Financieel beheer 
en hoofd onder-
steuning

“Ook in 2012 
hadden we de 
boel weer mooi 
rond.”

Training Organisatie
Met het oog op de naald: veilig spuiten Tactus Enschede 

Methadonverstrekking Leiden (2x)

Altijd Dichtbij: contact met gebruikers Leger des Heils Amsterdam (12x)

Tactus Enschede 

Veiliger vrijen met onveilige verleidingen: msm, 

middelengebruik en seksuele risico’s

Open training voor soa-verpleegkundigen en hiv-consulenten (2x)

Middelen en Harm Reduction Hogeschool Inholland Alkmaar (2x)

Hogeschool Inholland Diemen (3x)

Workshop middelen Rino Groep Bemoeizorg 

Jongeren en middelengebruik Sense Utrecht 

Nationaal Congres Soa Hiv Seks

Advies Drooghuis Weert Mensana RIBW Noord en Midden Limburg

Complexe contacten: middelengebruik en psychiatrie HVO Querido Amsterdam (2x)

Koffi e en Contact: middelen en psychiatrie in 

laagdrempelige opvangvoorzieningen

HVO Querido Amsterdam (2x)

Tactus Deventer (2x)

Tikkie Teveel: eerste hulp bij overdosis Leger des Heils Zuid Limburg (3x)

Tactus Deventer

Tactus Enschede

Visiebespreking middelengebruik in woonvoorzieningen RIBW Arnhem en Veluwe Vallei (11x)

Motiverende gespreksvoering Leger des Heils Zaandam (2x)

Streetwise: drugs en gebruiksmethoden Domus Amsterdam (2x)

Baselab: zelfcontrole en bewustwording bij basen HKPD Vlissingen

Twaalfde Huis Groningen

GHB-kennisavond Tippelzone Utrecht

Visie op middelengebruik onder vrouwen Proi Sarajevo

Swingers, MSM, middelengebruik en seksuele keuzes Nationaal Congres Soa Hiv Seks

Mainline gaf in 2012 in totaal 58 trainingen, workshops en presen-

taties. De trainingen aan het Leger des Heils waren vooral gericht 

op de visie op middelengebruik en op contact maken met drug-

gebruikers. De trainingen aan de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 

waren gericht op de middelen zelf en ervarings deskundigheid.
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Diverse stimulerende 
middelen worden 

tijdens de training 
onder de loep

 genomen



LARAS

Seks na het zingen
Nog even wat make-up voor de show in de karaokebar begint. 
Want in de plaatselijke karaokebars in Bontang en Samarinda 
gaat het niet alleen om de stem. Veel vrouwen bieden ook ande-
re diensten. Seks na het zingen. Om het werk vol te houden, grij-
pen veel vrouwen naar de drugs. Sinds 2006 steunt Mainline de 
lokale organisatie Lembaga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 
(LARAS), werkzaam in de Indonesische karaokeplaatsen. LARAS 
richt zich op hiv-preventie en de zorg voor sekswerkers, drug-
gebruikers op straat en in gevangenissen. De organisatie leidt 
vrijwilligers op om te testen op hiv en hiv-positieven te begelei-
den. Een groot aantal sekswerkers liet zich tot dusver vrijwillig 
testen op hiv. Tienduizenden mensen kregen condooms uitge-
deeld. Behalve het geven van voorlichting en het verbeteren van 
toegang tot medische voorzieningen, richt LARAS zich op het 
voorkomen van hiv-overdracht van moeder op kind. ●
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