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Druggebruikers sterven niet meer op straat. Dankzij goede voorlichting
en steeds meer huisvesting is de kwaliteit van leven van druggebruikers
de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. Maar dat neemt niet weg
dat er nog steeds problemen zijn. Drugs worden steeds meer achter de
voordeur gebruikt. Heroïne- en basecokegebruikers nemen hun drugs
binnenshuis. Maar ook de vloeibare drug ghb, populair onder jongeren,
wordt voornamelijk thuis gebruikt. En wist je dat crystal meth-gebruik
voornamelijk plaatsvindt op seksfeestjes achter gesloten deuren? Mainline richtte zich in 2014 daarom behalve op de straat, ook achter de voordeur. Van kleinschalig veldwerk onder druggebruikende homomannen
tot grootschalig onderzoek onder problematische ghb-gebruikers.
Maar het werk houdt niet op bij de grens. Mainline helpt wereldwijd
mensen en organisaties harm reduction toe te passen en de kwaliteit
van leven van druggebruikers naar een menswaardig niveau te tillen.
Van spuitomruilprojecten en mensenrechten in Kenia tot hepatitis Cvoorlichting in Georgië. Zowel op straatniveau als beleidsniveau brengt
Mainline deskundigheid en pragmatisme in de praktijk. Dit jaarverslag
geeft een kijkje in de bonte keuken van Mainline. Veel leesplezier!
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Team Nationaal

Donkere steegjes, bruggen, tippelzones, inloopcentra, gevangenissen,
gebruiksruimtes en bij de mensen
thuis. De veldwerkers van het
nationale team struinen de rafelranden van Nederland af op zoek
naar signalen in drugstrends.
Contact met gebruikers op gelijkwaardig niveau is de basis van het
werk van Mainline. Op de redactie
worden analyses gedaan en indien
nodig actueel voorlichtingsmateriaal
gemaakt. Het blad Mainline is
sinds 1991 het paradepaardje van
Mainline dat door gebruikers in het
hele land wordt gelezen.

foto Leon Knoops

Team Internationaal
Mainline doet uiteenlopende
projecten in het buitenland. Van
een ondersteunende rol in Pakistan
tot concrete trainingen over mensenrechten en gezondheid in Afrika.
Het internationale team staat zowel
met de poten in de klei door met
gebruikers in gesprek te gaan in
landen als Kenia en Indonesië,
maar oefent ook invloed uit op
beleidsmatig niveau door contact
te onderhouden met ministeries
en ambassades.

foto Leon Knoops

Ondersteuning

Het kantoor van Mainline wordt
ondersteund door Herman Kalter,
Anca Iliescu, Dorinde van Helden
en Desiree van Dok. Ze vormen
de ruggegraat van de stichting.
Concreet: Het beheren van het
archief, het verzorgen van de
financien, de logistieke planning,
communicatie met het werkveld
en het zonnetje laten schijnen
op de werkvloer.
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Directeur Hugo van Aalderen aan het woord

In de voorhoede
“In 2014 bewogen we nog meer naar de voorhoede,”
zegt d
 irecteur Hugo van Aalderen. “We zitten nu dichter
op n
 ieuwe gebruikersgroepen en ontwikkelingen in de
drugscene. Niet alleen in Nederland maar ook in het
buitenland werpt Mainlines pragmatische werkwijze
zijn vruchten af.”

gebruikt en wat de gezondheidsrisico’s zijn, startten
we begin 2014 een groot onderzoek. Door over de
drempel te stappen en achter de voordeur te komen,
spraken we met gebruikers in hun eigen setting.
Daarvoor is zeer intensief veldwerk gepleegd. De
uitkomsten worden op dit moment geanalyseerd. In
de zomer van 2015 brengen we onze resultaten naar
buiten. Dan presenteren we hopelijk ook een hulp
middel die het risico op overdosis of ‘out gaan’ bij
gebruikers vermindert.“

GHB

Hugo van Aalderen
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“We staan al vijfentwintig jaar in nauw contact met
gebruikers van methadon, basecoke en heroïne. Maar
in 2014 zochten we ook nieuwe groepen op, zoals
ghb-gebruikers. Een grote uitdaging, want ze zijn
moeilijk te bereiken. Onze gebruikelijke manier van
veldwerken en contact leggen op straat is bij deze
groep niet altijd effectief. Ghb wordt vaak thuis gebruikt. Om er achter te komen hoe deze groep precies
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Crystal meth
“Een andere ontwikkeling die we sinds 2014 volgen,
is de Europese gay- en mannelijke escortscene waarin
crystal meth wordt gebruikt. ‘We kregen signalen
tijdens trainingen van soa-verpleegkundigen en
hiv-consulenten uit het hele land dat in deze groep
grote gezondheidsrisico’s worden genomen.’ De intense
rush beweegt veel gebruikers tot grensoverschrijdend

foto Leon Knoops

Achter de voordeur

Mainline kort

Even het hart
luchten

en risicovol seksueel gedrag. De trend van onveilige
seksfeestjes onder invloed van crystal meth is vanuit
de Londense homoscene overgewaaid naar Nederland.
Het is een moeilijk toegankelijke scene, maar we
boeken succes met ons veldwerk.”

Hepatitis C

foto Xxxxxx

“In 2014 kwam nieuwe medicatie voor Hepatitis C op
de markt. Dit schept nieuwe perspectieven voor drugsgebruikers. Gebruikers krijgen echter alleen toegang
tot behandeling onder bepaalde voorwaarden. Er is
voor Mainline nog een hoop werk aan de winkel. We
zijn nog niet waar het wat ons betreft moet zijn, maar
zijn op weg. We bemoeien ons met beleidsmatige
ontwikkelingen en participeren actief in allerlei maatschappelijke discussies en bij congressen. Ook hebben
we dit jaar divers voorlichtingsmateriaal gemaakt voor
de doelgroep. De combinatie van informeren over de
risico’s van een infectie en de perspectieven op een
succesvolle behandeling zijn op dit moment belangrijk.”

De gele bus met papaverbloemen op de zijkant geschilderd is
een begrip onder druggebruikers in heel Nederland. Wekelijks
bezoeken de veldwerkers van Mainline met de bus de rafel
randen van Nederland om met gebruikers te praten. Meestal
parkeert de bus in de buurt van een methadonverstrekking,
tippelzone of opvangplek waar veel gebruikers vertoeven. De
deur van de bus staat altijd open en er mag gerookt worden.
Vanachter een klein barretje worden koffie en thee geserveerd.
In de hoek staat een container waar gebruikers hun gebruikte
spuiten in kunnen achterlaten. Aan de muur hangen foldertjes
en tijdschriften over drugs en gezondheid.
“Soms hebben ze specifieke vragen over drugs, infecties of
medicijnen,” zegt veldwerker Ingrid Bakker. “Maar meestal
vinden gebruikers het vooral fijn om hun hart even te luchten
bij ons. Omdat we niet veroordelend staan tegenover gebruik
hebben we in de loop van de jaren vertrouwen gewonnen bij
gebruikers.”
Mainline gebruikt de presentiemethode om contact te leggen.
“We leggen onze gesprekspartners nooit iets op, maar gaan mee
in de beleving van de ander. Door begrip te tonen en te voelen,
kun je meegaan in iemands gedachtegang. Vandaaruit kun je
bepaalde vragen stellen, waarmee je iemand bewust kan maken
van zijn of haar gedachtepatronen en gedrag. Ook hoor je daardoor beter wat er speelt in de scene. Veel signaleringen doen we
op door goed te luisteren en vervolgens op onderzoek uit te
gaan. Door de laagdrempelige sfeer in de bus is er vaak weinig
nodig om tot een goed gesprek te komen.” ●

Internationale projecten

foto Leon Knoops

“Naast onze projecten in Nepal, Pakistan, Indonesië
en Kenia, zijn we in 2014 ook actief geworden in Zuid
Afrika en Georgië. We slagen er in om in landen met
verschillende culturen en religies harm reduction op
de kaart te zetten. Mainline kiest altijd voor een
pragmatische aanpak, waarbij we het belangrijk
vinden dat diensten die de gezondheid verbeteren
toegankelijk zijn voor druggebruikers. Naast goede
zorg zetten we in op een verbetering van de rechts
positie van druggebruikers. Door te werken vanuit
een mensenrechtenperspectief, als aanvulling op een
insteek vanuit de publieke gezondheid, vergroten
we de kwaliteit van leven van druggebruikers
wereldwijd.”

Oogsten
“Ook op beleidsmatig niveau zijn we actiever. We
worden meer uitgenodigd door lobbygroepen,
organisaties en ministeries om mee te denken over
het drugsbeleid in Nederland. Veel van wat we dit jaar
hebben gezaaid hopen we in 2015 te gaan oogsten.“ ●
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G-slaapje gevaarlijk?
Outgaan op de ghb, dat hoort er toch bij? Veel jongeren schijnen het
doodnormaal te vinden om een paar uurtjes buiten bewustzijn te
raken door de vloeibare drug gamma-hydroxyboterzuur (ghb).
Randstadjongeren noemen dit liefkozend het ‘g-slaapje’. Maar in
feite gaat het om een overdosis en ligt een serieus coma op de loer.
Mainline deed grootschalig onderzoek onder ghb-gebruikers en
hun kijk op de gevaren van outgaan.

foto Ingrid Bakker

“Hoewel je vaak na een paar uur weer bijkomt, heeft outgaan grote risico’s,” zegt
onderzoeker Sanne van Gaalen.
“Zo wordt je ademhaling trager; in het ergste geval kan het zelfs stoppen. Ook kun je
door bewustzijnsverlies stikken in je eigen
braaksel. En wat dacht je van outgaan terwijl je in de auto of op de scooter zit?”
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Ghb wordt niet - zoals ecstasy en speed

voornamelijk op feesten gebruikt, maar
juist vaak thuis achter de voordeur.
“Soms in groepen, maar ook veel alleen,”
zegt Van Gaalen. “Dosering komt heel
nauw met dit middel. Een paar druppels
teveel kan al leiden tot een overdosis.
Met name als je meerdere doses neemt,

vanwege het onvoorspelbare stapeleffect.
Gevaarlijk, want als je alleen thuis
bent, is er niemand om je te hulp te
schieten.”
Van Gaalen en mede-onderzoeker Ton
Nabben van het Bonger Instituut reisden
afgelopen zomer heel Nederland en
Vlaanderen af om in gesprek te gaan met
mensen die ghb gebruiken. “We hebben
gebruikers gesproken in verslavings
klinieken, op hangplekken en in jongerencentra,” zegt Van Gaalen. “Maar
uiteindelijk vooral bij de mensen thuis.
Via politie, hulpverlening of jongeren
kwamen we in contact met mensen die
ghb gebruiken.”
Bijvoorbeeld bij gebruiker Patrick. “Voor
hem is outgaan iets wat hoort bij ghb.

foto Gwendolyn

Als hij voelt dat hij bijna wegzakt neemt
hij speed om dit moment uit te stellen. Als
hem dit zelf niet meer lukt zet zijn vriendin soms een shot bij hem. Maar wat hij
bijvoorbeeld niet wist, is dat de coma die
uiteindelijk alsnog toetreed door deze
combi alleen maar dieper wordt. Ook wist
hij niet hoe je veilig moet shotten. Hij
leek geen oor leek te hebben voor de
mogelijke gezondheidsschade, maar was
wel ontvankelijk voor de praktische en
f ysieke ongemakken als gevolg van outgaan. Zo was hij een keer met zijn hoofd
op de punt van een tafel gevallen. En een
andere keer was zijn huis leeggeroofd
door zogenaamde vrienden toen hij
bijkwam.”
Volgens Van Gaalen is de informatie
behoefte van gebruikers zeer verschillend. “Hoewel de meeste mensen denken
alles al te weten, komt uit dit onderzoek
naar voren dat er vooral bij de zeer ervaren gebruikers nog veel kennis ontbreekt
op het gebied van overdosispreventie.
Deze groep heeft het meeste behoefte
aan informatie of hulp. Niet over het voorkomen van outgaan, maar meer over
de fysieke en psychische langetermijn
effecten van gebruik en het voorkomen
van een terugval na afkicken. Ook spraken ze veel over de praktische ongemakken van outgaan zoals brandgaten in
kleding en banken. Een harm reduction
boodschap zal moeten aansluiten bij deze
belevingswereld,” zegt Van Gaalen.
Het doel van het onderzoek is om een
manier te vinden om overdoses tegen te
gaan onder ghb-gebruikers. Mainline
stelt op basis van het onderzoek een
pakket van harm reduction-activiteiten
samen van waaruit het contact met deze
verborgen groep wordt geïntensiveerd en
daarnaast veilig gebruik wordt gestimuleerd. De verwachting is om dit in de loop
van 2015 in te kunnen zetten binnen de
huidige veldwerkactiviteiten. ●
* Wegens privacyredenen is de naam Patrick
gefingeerd.

Ton Nabben van
Bonger Instituut
“In de zomer van 2014 reisde ik met Sanne van Gaalen van Mainline af naar
enkele ghb-brandhaarden in rurale oorden waaronder Twenterand. Samen
in de auto het land rond, logeren in bed en breakfasts, ons eigen potje
koken, maar vooral op pad om veldwerk te verrichten. We gaven onze
ogen goed de kost en legden onze oren te luister bij d
 orpelingen. Niet
altijd eenvoudig met dat zware dialect. Ook gingen we op pad met de
politie en op bezoek bij gebruikers met kringloopinterieurs. Zo togen wij
van dorp naar dorp. Op zoek naar kale en lommerrijke hangplekken en
andere geheime boerenketen; gewapend met een vragenlijst en opname
apparatuur. Een avontuur, dat was het. En leerzaam bovendien.”

Wat is ghb?
Gamma-hydroxyboterzuur (ghb) is een stof met een dempende werking die vroeger
werd gebruikt als narcosemiddel en nog steeds als middel voor slaapstoornissen. Ghb
wordt gemaakt van het schoonmaakmiddel gbl, natronloog beter bekend als gootsteenontstopper en gedistilleerd water. Na een chemische reactie ontstaat ghb, een
heldere en lichtstroperige vloeistof met een zoute smaak.

Jaarverslag | 2013
2014 |
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Alle remmen los met Tina
“Als je tina eenmaal hebt ervaren, wil je
nog een keer”, zegt Wim. “Het is over
donderend en geeft een enorme seksuele
drive, waardoor ik dagenlang kan doorgaan. Al mijn remmingen verdwijnen.
Ook mijn voornemen om beschermd te
seksen.”

genwoordig zo goed aanslaat, ga je
niet meer dood aan het virus en is er
in bepaalde subscenes condoommoeheid ontstaan. Veel mannen
doen aan serosorteren: partner
selectie op basis van gelijke hiv-status. Ook mannen zonder hiv kiezen
soms om onbeschermde seks te hebben met hiv-positieve mannen, als ze
weten dat de ander een onmeetbare
viral load heeft. Maar ze houden er

werk verantwoordelijkheid dragen.
Ze geven aan dat ze onder invloed
van crystal meth uit hun dagelijkse
sleur komen en zo alle stress en verplichtingen kunnen loslaten. Maar
een redelijk aantal mannen glijdt af.
Knoops: “Ik sprak mannen die verslaafd raakten en op een gegeven
moment twee gram per dag gebruikten. Om het gebruik te bekostigen
kiezen sommige mannen voor seks
tegen betaling”.
Het middel kost momenteel ruim 150
euro per gram, maar de prijs zakt de
laatste jaren gestaag. Een aantal
mannen zegt controle te hebben over
hun gebruik. Ze doen het maar een
paar keer per jaar en koppelen heel
bewust seks aan druggebruik. Ze
letten goed op hun eten, waterhuishouding en plannen de date zo in dat
ze voldoende tijd hebben om te
herstellen.

Seksuele fantasieën

foto stockfotografie

Knoops denkt dat emotionele stabiliteit heel belangrijk is om de zelf
controle te behouden. Crystal meth
is lastig te weerstaan. “Van tina wil
je steeds meer. Het middel werkt
enorm euforisch en doordat alle remmingen verdwijnen, kan men zich
overgeven aan de dieptse seksuele
fantasieën. Crystal lost alle schaamte, gene en seksuele deuken uit het
verleden op.”
Om het gebruik te
bekostigen kiezen
sommige mannen
voor seks tegen
betaling

Het gebruik van crystal meth neemt
de laatste jaren toe in de Europese
gay- en mannelijke escortscene. Ook
in Nederland is deze superspeed in
bepaalde homonetwerken populair.
Leon Knoops, veldwerker bij Mainline, sprak afgelopen jaar met tientallen mannen die meth gebruiken
in combinatie met seks.

Condoommoeheid
“Het gaat om mannen die online
daten of seksfeestjes bezoeken”,
zegt Leon. “Ze gebruiken crystal
meth of andere middelen en hebben
onder invloed vaak onbeschermde
seks. Doordat de hiv-medicatie te-
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geen rekening mee dat een deel van
de mannen met hiv ook hepatitis C
heeft.”

Uit de dagelijkse sleur
Opvallend is dat een deel van de
geïnterviewde mannen een goed
betaalde baan heeft en tijdens hun

Mainline komt in 2015 met de uitkomsten van de gesprekken en wil
dan, samen met SOA Aids, een expertmeeting dag organiseren. Ook
komt in het voorjaar een folder uit
over de ins en outs van veiliger
slammen. ●

Extreme speed
Tina, zoals crystal meth in de homoscene vaak wordt aangeduid, is een
supersterke speedvorm die meestal in kristallen op de markt verschijnt.
Belangrijk verschil met speed is dat crystal meth veel langer werkt dan
speed. Gebruikers roken of injecteren (slammen) het middel. Dit laatste
geeft een nog veel intensere en langere rush. Het middel beweegt veel
gebruikers tot grensoverschrijdend en seksueel risicogedrag.

Mainline kort

“Als ik terugkijk op het werk van Mainline, dan
zeg ik: het gaat goed met ons als organisatie.
Nationaal zitten we boven op de nieuwe trends
op het gebied van druggebruik en risicogedrag.
En ook in het buitenland erkennen ze ons als
expert op het gebied van harm reduction,
drugs en gezondheid.”

foto stockfotografie

foto Liesbeth Dinnissen

Victor Everhardt,
voorzitter bestuur
Mainline

Met de neus bovenop
drugstrends

“In 2014 zijn we ons nog meer gaan toeleggen op het signaleren
van drugstrends,” zegt Renate van Bodegom, programmaleider
van het nationale team. “Tijdens ons veldwerk zien we veel interessants, maar dat bleef bij de oude, vooral kwantitatieve verslaglegging te vaak in de klei hangen. Tegenwoordig schrijven
we kwalitatieve verslagen en analyseren en evalueren we ze met
het team. Als we nu signalen hebben diepen we ze systematisch
uit en kaarten ze waar nodig aan in het veld - zodat er ook
beleidsmatig actie kan worden ondernomen. Een voorbeeld van
deze waakhondfunctie is bijvoorbeeld dat we zagen dat mannelijke sekswerkers relatief veel drugs gebruiken. Met de GGD
Amsterdam startten we een kleinschalig onderzoek om hier
beter zicht op te krijgen. Maar liefst 25 van de 30 sekswerkers
bleek drugs te gebruiken tijdens het werk. Meer dan de helft zei
daardoor meer seksuele risico’s te nemen. Deze mannen blijken
veel behoefte te hebben aan goede informatie over drugs
en gebruiksmethoden. We hebben daarom op de website
info4escorts.nl van de GGD een hoofdstuk over drugs verzorgd.
Daarnaast gaat de GGD nu verder met verdiepend onderzoek
naar dit thema.”
Drukbezochte workshop
Mainline organiseerde in 2014 op het congres Soa*Hiv*Seks in
samenwerking met de GGD Amsterdam een workshop over
seksueel risicogedrag onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) en mannelijke sekswerkers specifiek. “Het was de
drukstbezochte workshop van het congres, wat iets zegt over het
belang van het thema,” aldus Van Bodegom. “Professionals zien
de gevolgen van seksueel risicogedrag onder invloed en missen
de handvatten om het bespreekbaar te maken. Om die reden
hebben we trainingen ontwikkeld over seks en middelengebruik
- ook specifiek voor MSM en sekswerkers. Daarin vertalen we
praktijkkennis en bieden we ook aangrijpingspunten voor het
verbeteren van de gezondheid van deze groepen.” ●
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Magazine over heroïne,
coke en lauw bier

Het zijn voor veel druggebruikers
de lichtpuntjes in het jaar als het
blad Mainline op de mat belandt.
Het magazine vol persoonlijke verhalen en informatie over drugs en
gezondheid onderging in 2014 een
heuse metamorfose. Met een frisser uiterlijk, een prikkelende cover
en nieuwe rubrieken is het blad
aantrekkelijker gemaakt voor de
gevorderde druggebruiker. Luchtige rubrieken zoals de Quiz en Het
Geluid van de Scene, waarin gebruikers hun mening geven over
een bepaald onderwerp, worden
afgewisseld met grote interviews
met deskundigen en de rubriek
Mainline Alert waarin prangende
issues in de scene worden uitgediept.

Onder de loep
In 2014 werd alcoholgebruik onder
druggebruikers onder de loep genomen. Wat doet alcohol met je lichaam? Maar ook: waar moet een
goede alcoholruimte aan voldoen?
Verschillende mensen gaven hun
mening. Zo zei Erica graag een sigaretje te roken in de alcoholruimte. Klaus wou vooral geen bier uit
de koelkast: ‘Van lauw bier word ik
sneller dronken’.
Ook kwam sekswerk aan bod in de
Mainline. Een reportage over shotten en barebacken in Zuid Afrika of
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een interview met ‘s werelds bekendste heroïnegebruiker Christiane F. Het was allemaal te lezen in
het magazine.
Uiteraard gaan veel artikelen over
de gezondheid. Zo werd onder andere verschillende methadonsoorten en chronisch gebruik van
kalmeringsmiddelen onder de loep
genomen. Allerlei zaken waar veel
gebruikers dagelijks tegenaan
lopen.

Onverminderd populair
Het driejaarlijkse blad werd als
vanouds uitgedeeld en verspreid in

Nederlandse inloopcentra, gevangenissen, tippelzones, sociale pensions en gebruiksruimtes. Uit het
veldwerk van Mainline blijkt dat het
magazine nog onverminderd populair is onder de doelgroep. Velen
doen ook graag mee aan de terugkerende puzzel waarbij prijzen als
elektronische pijpen en bioscoopkaartjes worden verloot.
Het blad is gratis voor gebruikers.
Professionals kunnen het blad driejaarlijks opgestuurd krijgen voor 20
euro per jaar. Zie voor meer informatie www.mainline.nl ●

English please?!
Alhoewel het Mainline magazine
met een oplage van 12.000 exemplaren het grootste deel van de Nederlandse hardcore drugscene
bedient, gaat de inhoud van het
blad voorbij aan de gebruikers die
geen Nederlands spreken. Speciaal
voor deze groep maakte Mainline
daarom in 2014 de Engelse editie
‘Crossing Borders’. Met daarin de
‘Survival guide for drug users in the
Netherlands’ informeerden we over

actueel drugsbeleid, opvangmogelijkheden en methadonverstrekking. Verhalen over trends in de
Nederlandse drugscene werden afgewisseld met informatie over
nieuwe behandelmethoden van infecties als hepatitis C. Dat het er
heel anders aan toegaat elders in
de wereld werd beschreven in de
reportage over heroïnegebruikers
in Afghanistan. Daar worden gebruikers opgepakt om vervolgens

Mensen met hepatitis:

word wakker!

In het jaar 2014 kwamen revolutionaire medicijnen op
de markt voor hepatitis C. Behandeling kon tot die tijd
wel een jaar duren met vele heftige bijwerkingen. Na
een jaar was ongeveer de helft genezen. Voor veel mensen was dat een reden om behandeling uit te stellen.
Met de nieuwe medicatie duurt behandeling slechts

kaalgeschoren en cold turkey weer
op straat gezet te worden.
De Engelse editie werd verspreid in
laagdrempelige Amsterdamse inloopverzieningen waar veel buitenlandse gebruiker komen zoals
Amoc, de Kloof en Blaka Watra.
Maar ook werd het verspreid in
landen waar Mainline projecten
heeft lopen zoals Nepal en
Indonesië. ●

een paar maanden, zijn de bijwerkingen verwaarloosbaar en is de slagingskans meer dan 90 procent.

Kennis over infectie
Genoeg reden dus voor mensen met hepatitis C om te
kijken wat de behandelmogelijkheden zijn. Alleen is
niet iedereen van de eigen infectie op de hoogte. Er
zijn duizenden mensen in Nederland die ooit hebben
geëxperimenteerd met het injecteren van drugs in hun
wilde dagen. Maar geen idee hebben dat ze toentertijd
mogelijkerwijs hepatitis C opliepen.
Mainline bracht om die reden twee themabrieven
uit (oplage 2.5000) om ooitgebruikers in te lichten
over het mogelijke risico om hepatitis C te hebben
opgelopen.
De themabrief werd uitgedeeld op kunstenaars
sociëteiten, soa-klinieken, artsenposten, krakers
bolwerken en studentensociëteiten.
Voor druggebruikers met hiv werd zoals vanouds de
driejaarlijkse themabrief Take It uitgebracht. Hoe is
het om te leven met zowel hiv als hepatitis C? Moet je
anders met je medicijngebruik omgaan? Ook bracht
Mainline in 2014 de Hiv-quiz waarin lezers de eigen
kennis over hiv konden toetsen. Zowel de Take It als
de C-zicht worden opgestuurd naar abonnees en
uitgedeeld door veldwerkers van Mainline op plekken
waar veel gebruikers komen. ●
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Internationaal

Mainline helpt lokale
organisaties wereldwijd
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT) worden nog altijd gediscrimineerd.
Datzelfde geldt voor sekswerkers en druggebruikers. Bridging the Gaps is een gezamenlijk project van
Mainline, Aids Fonds, AFEW, COC en GNP+ om de mensenrechten van deze specifieke groepen op de
kaart te zetten en ze degelijke toegang tot gezondheidszorg te bieden.

In veel landen is
druggebruik taboe
en strafbaar.

Mainline richt zich binnen Bridging the Gaps voor
namelijk op druggebruikers in Indonesië, Kenia,
Nepal, Pakistan en Zuid Afrika. “Onze ervaring uit
Nederland zetten we in om lokale organisaties te
steunen met hun werk met druggebruikers,” zegt programmaleider Machteld Busz van Mainline. “Capacity
building noemen we dat. In samenspraak met de
organisatie kijken we waar de behoefte ligt aan kennis
of kunde. Als er veel infectie-overdracht is, is er wellicht behoefte aan een spuitomruilprogramma of
voldoende condooms. Of aan goede informatie over
hiv. Maar ook helpen we op organisatorisch niveau.
Hoe creëer je een team dat effectief werk doet? Hoe
houd je een boekhouding bij?”

Een andere stap is om draagvlak te creëren voor het
lokale werk. “In veel landen is druggebruik taboe en
strafbaar. Niet alleen de buren maar de hele overheid
zien gebruikers soms liever sterven dan een hand uit te
steken. Hoe ga je als organisatie om met de politie die
niets van druggebruikers moet hebben? Hoe win je
lokale bestuurders voor je werk? Per organisatie kijken
we waar de sterke kanten liggen en waar nog ruimte is
voor verbetering.”
Volgens Busz is de grootste uitdaging om de mindset in
alle lagen van de maatschappij ten opzichte van drug
gebruikers te veranderen. “Gebruikers kunnen op straat
genegeerd worden, maar dat kan ook op beleidsmatig
niveau. Bijvoorbeeld door deze groepen geen toegang
foto Leon Knoops
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foto Leon Knoops

tot bepaalde medicatie te geven. Als na een project de
vooroordelen in een bepaald land iets zijn weggenomen
en druggebruikers daardoor ook toegang hebben tot
goede zorg, hebben wij ons werk goed gedaan.”
Het werk van Mainline blijft in ontwikkeling, benadrukt Busz. “Tegenwoordig proberen we ons werk met
meer structuur op te bouwen, zeker op het gebied
van capacity building. We hebben vier componenten
uitgewerkt die we meetbaar maken:
1. Harm reduction en programming
2. Netwerk en lobby
3. Organisatiestructuur
4. Financiële structuur.

Resultaten
Bridging the Gaps

Per organisatie bepalen we, samen met onze partner,
waar we aan gaan werken. Na een project zien we precies wat we samen bereikt hebt. Dat schept duidelijkheid en maakt onze projecten kwalitatief sterker. Zo
boeken we stap voor stap betere resultaten.” ●

• In Kenia zijn 1.679 mensen geïnformeerd over de
zorgmogelijkheden voor druggebruikers, over harm
reduction en over hiv en andere infectieziekten
• Trainingen over drugs en gezondheid, outreachwerk en harm reduction-diensten leverden tot
betere resultaten in het outreachwerk in Kenia.
Ook werden aanzienlijk meer vrouwelijke gebruikers bereikt.
• In Indonesië bereikten de outreachwerkers maar
liefst 3.359 druggebruikers, waaronder 53% gebruikers van meth-amphetamine (crystal meth).
• In Nepal maakten 3.682 mensen gebruik van gezondheidsdiensten via het outreach programma.
Mensen maakten gebruik van spuitomruil, primaire
gezondheidszorg en kregen informatie over hiv, hepatitis en andere druggerelateerde risico’s.
• Youth Vision kreeg erkenning voor de succesvolle
pilot waarbij de opiaatvervanger buprenorfine
sinds 2007 wordt vertrekt. Buprenorfine is nu
door de overheid erkend als opiaatvervanger en
wordt meegenomen in de nationale uitrol van
opiaatsubstitutiebehandelingen in Nepal
• LARAS initieerde onderhandelingen met de
National Narcotics Board in Oost-Kalimantan in
Indonesië. Ze slaagden erin een programma
voor gebruikers in de gevangenis op te zetten
• 65 mensen werden via PKNI in Indonesië begeleid door zogehete para legals, (ex)gebruikers die
zijn getraind om kennis te hebben over de wet en
de rechtsgang. Na de training helpen ze andere
gebruikers met het traject van politieonderzoek
naar rechtszaak
• De ART Adherence Unit (AAU) in Pakistan helpt
mensen met de start met aidsremmers. Het centrum blijkt effectief, noodzakelijk en bovendien
te repliceren. De therapietrouw van mensen is
hoog en terugval naar het leven van injecterend
druggebruik op straat blijkt gering
• Het Pakistaanse netwerk voor mensen met hiv richtte een werkgroep op voor druggebruikers naar aanleiding van een onderzoek rond mensenrechten en
gezondheid. De werkgroep gaat aan de slag om betere rechten voor druggebruikers af te dwingen. ●

Alternatief voor
heroïne in Nepal
Heroïne is moeilijk afkicken. Maar buprenorfine biedt
uitzicht. In Nepal heeft een pilot geleidt tot nationale
uitrol van projecten met opiaatvervangers.
Youth Vision, de lokale partner van
Mainline in Nepal, pionierde acht
jaar geleden met een pilot met
opiaatvervangers. Onlangs bracht
het National Centre for AIDS and
STDs Control een positief verslag
uit over het programma Opioid
Substitution Therapy van Youth
Vision.
Buprenorfine werd als substituut
aangeboden voor heroïne om
de gezondheid en situatie van
middelengebruikers te verbeteren.
Buprenorfine is nu erkend als
opiaatsubstituut door de overheid
en zal meegenomen worden in
de nationale uitrol van opiaat-
substitutiebehandelingen in
Nepal.

Voordelen van buprenorfinesubstitutietherapie:
• Mensen geven aan dat ze meer
stabiliteit in het leven ervaren.
• Door het behoud van een gestage dosis van buprenorfine lukt
het mensen om werk te vinden of
de relatie met familieleden en
partners te verbeteren.
• Het gebruik van buprenorfine
wordt in relatief korte tijd afgebouwd, waardoor het sommige
gebruikers lukt om helemaal te
stoppen met middelengebruik.
Meer lezen
De link naar het gehele rapport ‘Impact of
Buprenorphine Opioid Substitution Therapy Program in Nepal’ is te vinden op
www.mainline.nl/en/ (op de homepage).
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Internationaal

Mensenrechten
in Kenia
Gebruikers in Kenia worden gecriminaliseerd. Ze worden
vaak gestraft zonder dat een eerlijke rechtsgang plaatsvindt. Mainline zet zich in om de rechten van deze groep op
de kaart te zetten.

Trainer Jos Luteijn
in gesprek met
gebruikers

“Gebruikers worden vaak gezien als dieven,” zegt
Miriam Elderhorst, projectleider Kenia. “Als een misdaad plaatsvindt, dan wordt als eerste naar druggebruikers gekeken. De politie reageert niet altijd adequaat,
waardoor mensen het recht in eigen hand nemen. Het
fenomeen ‘mob justice’ komt vaak voor in Kenia.
Mensen stormen met zijn allen de straat op om de
vermeende dader af te ranselen.”
Gebruikers worden te vaak gestraft voordat een rechtsgang plaatsvindt, volgens Elderhorst. “En als er wel een
rechtsgang is, verloopt die niet altijd eerlijk. De mensenrechten van deze groep worden structureel geschonden. Wij zetten ons in om de situatie van deze mensen
te verbeteren.”

Hiv-epidemie
Terwijl de rechten van druggebruikers in de Keniaanse
grondwet staan vermeld, is het gebruik en bezit van
drugs in de praktijk verboden. Elderhorst: “Aan de ene
kant zijn er officiële protocollen voor spuitomruilprogramma’s, maar aan de andere kant worden mensen
opgepakt als ze schone naalden bij zich dragen. Zowel
gebruikers als hulpverleners zijn de klos.”
Het aantal mensen dat drugs injecteert in Kenia wordt
geschat tussen de 18.000 en 30.000 mensen. Ongeveer
twintig procent van die groep heeft hiv. Elderhorst: “Een
hiv-epidemie is gaande in Kenia, maar wie werkt aan
het voorkomen van hiv-overdracht wordt gestraft.”

foto Bob Marley

Mainline werkt met lokale organisaties om te informeren over rechten. “Met de juiste kennis kunnen gebruikers en outreachwerkers beter voor elkaar opkomen en
erop toezien dat een eerlijke rechtsgang plaatsvindt als
de politie iemand vastzet. We zetten ook in op het documenteren van mensenrechtenschendingen. We leren
partnerorganisaties om druk te zetten op de overheid,
zodat de rechten van gebruikers beter worden opgenomen in beleid en wetgeving.”

Motoren en schone spuiten
Mainline helpt organisaties tevens het werk op te schalen. “Dankzij onze steun hebben de outreachwerkers
van de partnerorganisaties nu motoren. Ze bereiken
daarmee dagelijks een veel groter aantal gebruikers met
schone naalden en zorg. Ook vrouwelijke gebruikers bereiken we makkelijker. Zij zijn vaak minder mobiel door
de zorg voor hun kinderen en fysiek in slechtere conditie. We hebben nu een beter beeld hebben van hun specifieke behoeftes. Nu komt de zorg naar hen toe.”
Mainline werkt in Kenia samen met Reachout, MEWA en
Omari. Door middel van financiele steun, trainingen,
gezamenlijke lobby en capaciteitsversterking, draagt
Mainline actief bij aan de kennis en toepassing van de
harm reduction-benadering in Kenya. ●
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Georgië

Remedie voor Hepatitis C
Voor drugsgebruikers is de weg naar een remedie voor Hepatitis C lang
en hobbelig. Mainline startte in oktober 2014 samen met lokale partner
Tanadgoma een nieuw project in Georgië: Hepatitis C, trapsgewijs naar zorg.
“Het gebrek aan kennis over hepatitis C (hcv) en overdracht is de eerste
uitdaging”, zegt Hatun Eksen, projectleider bij Mainline. “Eerst moeten gebruikers zich bewust worden
van de risico’s. Als men zich vervolgens wil laten testen, is het belangrijk dat de gebruikers de testcentra
ook weten te vinden.”
Maar er zijn beren op de weg volgens Eksen. “De kosten en de vrees
voor bijwerkingen kunnen de toegang tot behandeling in de weg
zitten. Het idee dat men gedurende
een lange periode geen drugs of
alcohol mag gebruiken, kan zeer
belemmerend werken om hulp te
zoeken”, aldus Eksen.

Toegang tot zorg verbeteren
‘Trapsgewijs naar zorg’ verwijst naar
de diverse stappen in het genezingsproces van hcv. “Doel van dit nieuwe
project is om vanuit het perspectief
van de gebruiker naar alle stappen
te kijken en zo de toegang tot zorg
en behandeling van hcv te verbeteren. Interessant in dit verband is dat
het farmaceutische bedrijf Gilead
mogelijk de nieuwe antivirale middelen (DAAs) beschikbaar gaat
maken in Georgië in 2015.”

Doelgerichte aanpak

i nformatie over hcv onder drugs
gebruikers en verzamelden via vragenlijsten en groepsdiscussies veel
informatie. “Niet alle data is nog
geanalyseerd. Maar de eerste resultaten tonen aan dat de hoge kosten
en de vrees voor de uitkomst van de
test drugsgebruikers ervan weer-

Mick Webb van INPUD

foto Jos Luteijn

De weg naar genezing

houden zich te laten testen. Ook de
angst voor bijwerkingen van de behandeling is groot. Weinig respondenten hebben kennis van de
nieuwe antivirale middelen. We
gaan nu kijken hoe we de testen en
behandeling toch toegankelijk
kunnen maken voor deze groep.
Kennis overbrengen over de verschillende middelen, de mogelijke
bijwerkingen en de slagingskans
kan hierbij helpen. Dat zal gebruikers in staat stellen om een afgewogen keuze te maken.” ●

Toen ik met Mainline in het veld werkte, was ik onder de indruk van
de professionaliteit en de k
 ennis van de organisatie. Samen ondersteunen we het Keniaanse Netwerk KeNPUD en organiseren we de
training in mensenrechten in
Pretoria in Zuid-Afrika.
De visie dat middelengebruik een
maatschappelijk fenomeen is en dat
druggebruik voor veel mensen een
keuze is, biedt een goede basis
voor samenwerking. Ik hoop dat onze
samenwerking nog jaren zal voortduren.
Mainlines basisprincipe en prag
matische aanpak in het versterken
van de positie van buitengesloten
groepen sluiten bovendien goed aan
bij het ‘manifest van Vancouver’:
http://www.inpud.net/en/vancouverdeclaration

De afgelopen tijd waren outreachwerkers in twee Georgische steden
flink in actie. Ze gaven gerichte
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Training

Vanuit de bajes in Georgië
Ruim twee jaar geleden trad een nieuwe regering aan in Georgië. Vele gevangenen werden toen in een
rap tempo vrijgelaten. Ze waren niet goed voorbereid op hun vrijlating en stuitten op re-integratie
problemen. Onder deze personen waren veel mensen die drugs gebruiken.
Mainline steunt, in samenwerking
met lokale partners Tanadgoma en
AFEW Oekraïne, ex-gedetineerden
in Georgië. Een groot percentage
van deze mensen gebruikt drugs.
Via het project ‘Back to Society’
geven we aandacht aan specifieke

foto Leon Knoops

behoeften en uitdagingen waarmee deze ex-gedetineerden te
maken krijgen. In 2014 werd gestart met het opzetten van zogenaamde ‘social bureaus’. Deze
bieden hulp bij psychosociale problematiek, met als doel om de terugkeer naar de maatschappij
makkelijker te maken voor gevangenen. Daarbij werken we samen
met het Ministerie van Justitie
(MPLA) en de nationale reclassering (NPA) in Georgië.

Efficiënte voor- en nazorg

Jos Luteijn, trainer internationaal bij Mainline
“’We lachen om elkaar. Maar elkaar begrijpen
doen we niet.’ Dit dacht ik de afgelopen maanden
vaak tijdens mijn werk. Sinds augustus verzorg ik
de trainingen van Mainline in het buitenland.
Training geven in een andere cultuur vraagt aanpassingsvermogen en creativiteit. Het opbouwen
van een vertrouwensrelatie is lastig. Er spelen
politieke issues, cultuurverschillen, onderlinge
verhoudingen en grote niveauverschillen.
De sleutel tot het leerproces blijkt humor te zijn.
Kun je samen lachen, dan kun je samen leren.
Maar humor verschilt binnen elke cultuur.
Afgelopen maanden waren daarom ook een
spoedcursus in humor en cultuurverschillen.
Doel voor het komende jaar: ‘We lachen samen.
En begrijpen elkaar!’”
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Hilde Roberts, trainer bij Mainline,
ontwikkelde een training voor medewerkers die werken bij de reclassering of in gevangenissen in
Georgië. Tijdens de training liet
Roberts eerst een aantal ‘good
practices’ zien van gevangenissen
in Europa die werken aan een effectief re-integratie en harm reduction programma. Programma’s die
hebben bewezen de recidive te verminderen, gezondheidschade te
verminderen en mensen te helpen
hun weg te vinden, terug naar de
maatschappij.

Naast de Europese voorbeelden
werd gefocust op de Georgische realiteit. Om een goed

beeld van de
Georgische situatie te krijgen werd
vooraf aan de training een behoefte
onderzoek gehouden onder gevangenen, ex-gedetineerden en reclasseringsambtenaren. De uitkomsten
werden tijdens de training gepresenteerd door Tanadgoma-Centre
for Information and Counseling on
Reproductive Health, de organisatie die het project initieerde.
Na afloop hadden de cursisten
tools in handen om (ex)gevangenen en voorwaardelijk veroordeelden beter te ondersteunen bij
psychosociale rehabilitatie.

Meer informatie
Een vergelijkbare training maken
we op maat voor medewerkers in
gevangenissen en in de reclassering. Ga voor meer informatie naar
mainline.nl. Via training & expertise
klikt u op trainingen en vindt u ons
complete overzicht. Ook kunt u direct contact opnemen met onze
trainer nationaal, Hilde Roberts via
h.roberts@mainline.nl

De internationale trainingen van Mainline op een rij
• Drugs: stuff to know about
• Falling ill: drugs and health risks
• Harm reduction: from practice to mind-set
• From first aid to ARV-adherence
• Up close and personal: establishing trustful relationships
• Outreach work: entering into the field
• OST: the pros and cons
• Building capacity: the road to independence
• Drugs and sex
• Advocacy: we have rights!

Internationaal

Drie slimme scripties
Drie studenten werkten in 2014 aan een aantal belangrijke thema’s op de internationale afdeling van
Mainline. Leon Essink bestudeerde de mensenrechten
situatie van druggebruikers in de acht landen waar
Mainline en AFEW werken binnen het Bridging the
Gaps-programma. Tatiana Mouhebati deed onderzoek
rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
(SRHR) van druggebruikers.
Beide scripties leverden concrete aanbevelingen op
voor Mainline. Zo is op basis van de scriptie van Essink
een training ontwikkeld om mensenrechtenschendingen systematischer te documenteren in Zuid Afrika.
Agnes Walk onderzocht de toegankelijkheid van harm
reduction-diensten voor gebruikers van stimulanten
zoals meth-amfetamine (crystal meth). Veel gebruikers
van deze middelen voelen zich niet thuis bij diensten
die zich richten op heroïnegebruikers. Ook uit haar
scriptie kwamen praktische aanbevelingen, waaronder
een document met harm reduction-tips voor gebruikers van amfetamine.
Meer info op www.mainline.nl

Drie-partijen initiatief
Mainline werkte in 2014 intensief samen
met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Wij deden dit binnen het Bridging the Gaps programma, maar ook
door mee te werken aan andere initiatieven van het ministerie. Zo ontstond in
drie landen een samenwerking tussen
UNAIDS, Nederlandse ambassades en
het Nederlandse ministerie. In Oekraïne, Kenia en Indonesië werd vorm gegeven aan deze ‘tripartite’ samenwerking.
Het voornaamste doel is om een flinke

zet te geven aan hiv-preventie en behandeling voor key populations met verhoogd risico op hiv, zoals
druggebruikers.
Tijdens de bijeenkomst in Indonesië werd
de meerwaarde van Nederlandse financiering voor harm r eduction nadrukkelijk
erkend. Nederlandse financiering biedt
naast flexibiliteit en ruimte voor lokale invulling, kansen aan kleinere maatschappelijk organisaties. Zo ontstaat een divers

maatschappelijk middenveld dat overheidsbeleid k ritisch kan volgen en grotere betrokkenheid kan stimuleren. Door
drie sleutelgroepen aan elkaar te koppelen (druggebruikers, sekswerkers en
LHBT mensen) hoopt de Nederlandse
overheid, samen met UNAIDS, een sterke
vuist te maken voor toegang tot hiv-diensten en een betere mensenrechtensituatie voor deze groepen.
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Financiën

Mainline in euro’s
Omzet Nederland naar activiteit in 1000 euro
Veld

Omzet per land in 1000 euro

249 51%

Training/Onderzoek
Materiaalontwikkeling

Nederland

488

50 10%

Georgie

67

189 39%

Pakistan

386

Indonesie

330

Nepal

362

Kenia

390

totaal

2023

39%

51%

19%
25%

10%
18%

3%

16%

18

| Jaarverslag | 2014

19%

De balans
Balans
per 31 december 2014	 2014	 2013

Winst- en verliesrekening
31 december 2014

Materiele vaste activa
15.789
Debiteuren
10.071
Te ontvangen van donoren
488
Te ontvangen van anderen
15.867
Subtotaal
42.215
Kas, bank en equivalenten
943.824
 		
Totale bezittingen
986.039
 		
Continuiteitsreserve
82.495
Reserves speciale doelen
80.000
 		
Totale reserves
162.495
 		
Lange termijn subsidie verplichtingen
728.275
Overige schulden
95.269
 		
Totale schulden
823.544
 		
Totale schulden
986.039

Subsidiebaten
2.123.055
1.890.496
Overige inkomsten
2.500
0
Totale inkomsten
2.125.555 1.890.496
		
Direkte projectkosten
1.281.533
1.085.055
Doorbelaste projectkosten
825.525
813.496
Subtotaal uitgaven aan doelen
2.107.058
1.898.551
		
Kosten management en beheer
839.153
810.102
Doorbelaste projectkosten
-825.525
-813.496
Subtotaal uitgaven aan management en beheer 13.628
-3.394
		
Totale uitgaven
2.135.686
1.895.157
		
Saldo inkomsten en uitgaven
-10.131
-4.661
		
Allocatie van resultaat 2014 en 2013		
Continuiteitsreserve
-10.131
-4.661
		
Totale allocatie van resultaat 2014 en 2013
-10.131
-4.661
		

14.138
5.493
3.359
28.370
51.360
908.115
959.475
86.128
80.000
166.128
689.472
103.875
793.347
959.475

2014

2013

foto Leon Knoops
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Snapshot

foto stockfotografie

Zuid Afrika
Het project Tikking the Boxes in Kaapstad,
Zuid-Afrika, werd in 2014 succesvol afgerond.
Het project blijkt een springplank voor
Mainline: per 1 januari 2015 wordt Zuid-Afrika
toegevoegd aan het Bridging the Gaps
programma. In Kaapstad, Durban en Pretoria
gaat Mainline met twee partners aan de slag
om harm reduction-diensten op te zetten.

