SLAMMEN
do’s

don’ts

M. (42): “Het effect van slammen is zeer intens
en staat voor mij gelijk aan vrijheid.
Geen gedoe met condooms, hiv-status, hepatitis C
en bevrijd van de seksuele deuken uit mijn verleden.”

SLAMMEN

In bepaalde subscenes van de gayscene wordt steeds meer geslamd. Chems als
tina (crystal meth), ketamine, mefedron en nieuwe middelen als 3-mmc, mxe en
4-mec worden voor of tijdens de sex met een naald ingebracht
Slammen geeft een enorm opwindende en euforische roes
De remmen gaan los en de sex duurt langer
De chems vergroten het zelfvertrouwen, de concentratie en het energielevel.
Maar slammen kan ook risicovol zijn

INFORMATIE UIT DE SCENE

In deze folder praktische informatie over de juiste slamtechnieken, veiliger
gebruik, psychoses en hoe je de coming down managed
Info verzameld tijdens gesprekken met mannen die regelmatig slammen en
weten wat de valkuilen zijn

VERANTWOORD SLAMMEN
Dagenlang onder invloed doorgaan betekent vaak
dat andere levensbehoeften naar de achtergrond verdwijnen
Gebruik elke keer een nieuwe naald en deel ze nooit om overdracht van
virussen en bacteriën te voorkomen

SEX !

Slammen staat vaak haaks op condoomgebruik.
Veel mannen sorteren op een sekspartner met een onmeetbare viral load
om hiv-overdracht te voorkomen
Maar hoe sorteer je op hepatitis C en andere soa’s?
Veelvuldig gebruik van glijmiddel verkleint de kans op wondjes
en vermindert de overdracht van soa’s

CHEMS !

Test je chems. Dat kan gratis en anoniem.
Kijk voor een testservice bij jou in de buurt op: drugs-test.nl
Gebruik een nauwkeurige weegschaal voor de juiste dosis
Bouw de dosis van een nieuw middel altijd stapsgewijs op

DRINK !

Regelmatig water, kruidenthee of sportdrankjes drinken,
is belangrijk om niet uit te drogen
Koffie en alcohol zijn daarom niet aan te raden
Zet vooraf meerdere flessen water in het zicht

THERAPIETROUW !

Slik je medicatie (zoals hiv-remmers)?
Zet het alarm van je mobiel, zodat je tijdig de pillen neemt

EET !

Zorg voor voldoende brandstof. Eet regelmatig kleine porties, ook al heb
je geen honger. Zacht voedsel krijg je makkelijker binnen. Fruit, smooties,
weightgainer, eiwitshakes, pap, yoghurt en soepen zijn voedzaam en geven
nieuwe energie. Slik multivitaminen met extra C 1000
3.
OPFRISSER
!

Neem elk etmaal een douche. Het geeft ontspanning en energie
3.
Was regelmatig
je handen. Poets je tanden voor meer speeksel
Tijdens de break een kauwgom beschermt tanden en tandvlees

RUST !

Chems zorgen ervoor dat je geen uitputting voelt.
Pak je rustmomenten buiten de sekssetting en ga chillen
Kun je niet slapen? Zoek een rustige, donkere ruimte om tot jezelf te komen

COMING DOWN !

The day after ben je lichamelijk en geestelijk uitgeput en leeg
Een dagje op bed of bank films kijken is chill. Goede voeding geeft
sneller herstel. Pak lichte activiteiten op en ga wandelen of sporten.
Films kijken, mediteren of muziek luisteren kan rustgevend werken

SLAMTECHNIEK
Met de juiste slamtechniek kun je veel risico’s van slammen vermijden.
Door het delen van spuiten en/of naalden worden virussen
als hiv en hepatitis C makkelijk overgebracht

Er bestaan verschillende slamtechnieken:
Intraveneus slammen
In de aderen
Muscling
In de spieren
Skin popping
Onder de huid
Booty bumping
Zonder naald anaal inbrengen

Intraveneus slammen
Vermijd dat je de slagaders raakt. Deze liggen vaak dieper en zijn roodachtig
van kleur. Doet het slammen pijn en is het bloed schuimig? Dan is de kans groot
dat je een slagader hebt geraakt. Trek in dat geval de naald voorzichtig terug
en druk voor minimaal 15 minuten stevig op de slamplek. Houdt daarbij je arm
omhoog. Stopt het niet, ga naar de EHBO. Slam je naast de bloedvatwand, dan
ontstaat een blauwe plek
Muscling en Skin Popping
Deze technieken zijn vaak pijnlijk. Muscling gebeurt veelal met ketamine, maar
met andere drugs kun je het beter laten
Veel chems worden onder de huid en spieren slecht geabsorbeerd
Muscling en Skin Popping vergroten de kans op littekenweefsel
Booty Bumping
Deze techniek kan bij het gebruik van uppers heftige darmkrampen
veroorzaken. Deel bij Booty Bumping geen spuit om overdracht van hepatitis C
en andere soa’s te voorkomen

P. (35): “Bijna niemand weet hoe je verantwoord moet
slammen. Ze leren het van elkaar.
Soms denk ik: als dat maar goed gaat.”

GESCHIKTE ADERS
De geschiktste aders bevinden zich op de onderarm
Deze zijn over de hele lengte bruikbaar,
vanaf de pols tot de binnenkant van de elleboog
Wissel de slamplek af en slam altijd in de richting
van de bloedstroom naar het hart
Slam afwisselend in je linker- en rechterarm
Dat geeft meer opties en hersteltijd voor de gebruikte aders
Gebruik voor elke slam een nieuwe naald
Na een eerste prik is de naald al behoorlijk afgestompt
Wil je niet de armen gebruiken,
probeer dan de ader aan de binnenkant van de kuit
Omdat het bloed daar langzamer stroomt,
moet je wel beduidend langzamer inspuiten
Aders op de hand- en voetrug zijn klein en kwetsbaar
Slammen op deze plekken is erg pijnlijk
en de kans op aderbeschadeging is groot
Kies je toch voor de hand, haal ringen van de vingers
Slam nooit in de lies of hals
Vlak langs de aders lopen slagaders en zenuwen

ADERS VINDEN
Er zijn verschillende trucs om de aders te laten zwellen
en naar de oppervlakte te brengen:
*
*

*
*
*

Houd je arm omlaag of molenwiek
Doe een afbindband om de bovenarm en knijp regelmatig
met je vuist. Trek de band niet te strak. Anders knel je
de slagaders af en wordt het vinden van een geschikte
ader moeilijker
Tik met gestrekte vingers een paar keer krachtig op de 		
gewenste ader, terwijl je de afbindband omhebt
Strijk met een alcoholdoekje over de slamplek
Door de verdamping van alcohol worden de aderen 				
eerder zichtbaar
Neem voor het slammen een douche/bad,
of hou de arm onder warm water of wikkel deze in een
verwarmde doek

G. (46): “Sommige mannen shotten bewust in hun benen,
zodat je geen prikwondjes ziet.
Maar dat gaat niet altijd goed.”

SLAM BENODIGHEDEN
Veel mannen lossen de chems op in de spuit, met warm water
en schudden de oplossing krachtig heen en weer
Risico hierbij is dat minuscule korrels chems in de oplossing achterblijven
die problemen kunnen veroorzaken
Los de chems op in een bakje met gedestilleerd water.en trek de oplossing
door een filter op.
1. SCHONE OMGEVING
Zorg voor een schone en overzichtelijke plek om te slammen
Zo blijft je materiaal schoon en loop je minder kans
jouw spullen met die van anderen te verwarren
2. NAALDEN
Gebruik altijd een dunne korte naald
Zo beperk je beschadiging van de aders
Insulinespuiten met kleine naald zijn het meest geschikt
Deze zijn online, bij de apotheek of lokale spuitruilprojecten verkrijgbaar

W. (39): “Hoe geil ik ook ben, ik deel nooit naalden of spuiten.
Dat is mijn grens, dat gaat me echt te ver.”

Links: nieuwe naald
Midden: naald na eenmalig gebruik
Rechts: naald na zesmalig gebruik

3. STERIEL WATER
Steriel water - online in kleine ampullen verkrijgbaar - is het best
om de chems in op te lossen. Ongeopend zijn ze lang houdbaar
Eenmaal geopend, komen er snel bacteriën in. Gooi restanten altijd weg
Het beste alternatief is drinkwater uit de kraan of flesjes,
minimaal vijf minuten gekookt. Laat de kraan even stromen
Na het koken het water laten afkoelen
4. OPLOSBAKJE
Een steriel verpakt cupje (stericup) om je chems in water op te lossen, is een
goede keus. Chems op een lepel in water oplossen, is het beste alternatief
Desinfecteer de lepel vooraf ten minste tien minuten in kokend water.
Bacteriën vermenigvuldigen zich razendsnel
Op kamertemperatuur kunnen ze lang in een spuit overleven
Het hiv-virus minimaal drie weken en hepatitis C ruim drie maanden

5. FILTERS
Gebruik altijd een fijn filter dat geen schadelijke stoffen loslaat
om de oplossing in de spuit op te trekken
Geschikte filters zijn steriel verpakte spuitfilters
6. ALCOHOLPADS
Alcoholdeppers zijn steriel verpakt verkrijgbaar en geschikt
voor eenmalig gebruik. Door één keer krachtig over de slamplek
te strijken, desinfecteer je de slamplek
Alternatieven zijn alcohol op een watje of de huid
grondig wassen met water en desinfecterende zeep

R. (47): “Ik bestel de naalden, stericups en het water online.
Dat is goedkoop en je hebt meteen
een goede voorraad in huis.”

7. AFBINDBAND (STUWBAND)
Gebruik een speciale afbindband of brede elastische riem
Deze moet makkelijk los te maken zijn. Gebruik de afbindband alleen als de
aderen niet aan de oppervlakte liggen. Zijn ze makkelijk aan te prikken, dan
geeft een afbindband onnodige druk op de bloedvaten
8. AFDRUK VERBANDJE
Een schoon verbandje of watje is nodig om na het slammen
de injecteerplek meteen dicht te drukken
Dit voorkomt blauwe plekken en laat de aderwand sneller genezen
Alcoholdoekjes zijn niet geschikt. Door de alcohol gaat het wondje
langzamer dicht en veeg je vuil in de wond
Gooi gebruikte spuiten nooit in de afvalbak
Zo voorkom je dat anderen zich eraan prikken
Voor gebruikte naalden bestaan handige spuitcontainers op zakformaat
Een metalen of hard plastic blik of trommeltje is ook geschikt
Je kunt gebruikte spuiten bij drugshulporganisaties, apotheken,
ziekenhuizen en GGD’s gratis inleveren of omruilen

STAPSGEWIJS VEILIG SLAMMEN
Een goede slamtechniek vermindert het risico op abcessen, infecties,
littekenweefsel en aderbeschadigingen
Neem voldoende tijd, wees zorgvuldig
en sla geen van onderstaande stappen over!
Geef de gebruikte aderen tijd om te genezen.
Slam minstens één centimeter verder dan de plek
die je het laatst hebt gebruikt
Houd de huid soepel en ga littekens tegen met calendulazalf
Vitamine E creme helpt ook tegen verharding van de opperhuid.
Hirudoid helpt blauwe plekken sneller genezen
Voor als het misgaat, slam altijd met een ander in de buurt

1.
• Was grondig je handen
• Controleer of je alle benodigdheden hebt
• Zorg dat ze steriel zijn

2.
• Los en verwarm eventueel de chems met
steriel water op in een stericup
• Trek de oplossing zonder naald door een filter in
de spuit

3.

• Houd de naald omhoog en tik tegen de spuit
totdat de luchtbelletjes boven in de spuit zitten
• Druk de pomp omhoog totdat er een druppel
aan de naald verschijnt
• Lik vanwege bacteriën en schimmels niet 		
aan de spuit

4.
• Doe de dop op de naald en leg de spuit 		
klaar
• Maak de huid met een alcoholdoekje 		
schoon door een maal over de slamplek te
strijken
• Laat de alcohol drogen voor je de naald 		
inbrengt

5.

• Doe de afbindband om arm of been
en span hem
• Gaat het slammen moeilijk, dan is het beter
de band te ontspannen en het later nog
eens te proberen

6.
• Slam onder een hoek van 45 graden
met het oog van de naald naar boven
Dit beperkt schade aan de vaatwand
• Trek een beetje bloed op om te zien of je
in het bloedvat zit
• Komt er geen bloed in de spuit, trek de
naald terug en begin opnieuw met een
schone naald

7.

• Zit je in de bloedbaan, maak de
afbindband los om onnodige druk te
voorkomen

		
		

8.
• Slam vervolgens rustig de chems in de ader
• Trek de naald voorzichtig terug

9.

• Druk het afdrukverbandje minimaal 		
één minuut lang op de slamplek

10.

• Berg de gebruikte spuit en naald		
veilig op

PSYCHOSES EN ZO
Dagenlang op chems doorhalen, kan een psychose veroorzaken.
Slammen kan leiden tot paranoide gedachten, hallucinaties,
wanen, angst- en paniekaanvallen.
Realiseer je dat het aan de chems ligt en niet aan jou
DO’ S
• Hou voor jezelf bij wat, hoeveel en hoe vaak je gebruikt
• Ben je paranoïde of angstig, verlaag de dosis en frequentie van gebruik
• Neem voldoende rust, water en voeding als je dagenlang doorgaat
• Beperk het slammen tot maximaal eens in de twee tot drie weken
om het effect te behouden en de risico’s te beperken
• Vraag je sekspartner(s) te waarschuwen als je te lang doorgaat
DON‘ TS
Negatieve effecten ontstaan eerder als:
• Je zonder rust of slaap dagenlange slamsessies houdt
• Je te hoge doses slamt
• De frequentie van slammen verhoogt naar meerdere keren per week
• Je eerder psychische problemen had of daar aanleg voor hebt

EEN PSYCHOSE; EN NU ?
Is je sekspartner paranoïde, angstig of psychotisch?
Onderstaande tips kunnen helpen:
DO’ S
•
•
•
•
•
•

Communiceer kalm en begripvol. Vaak helpt het de voornaam te noemen
Door simpele communicatie hou je hem in het hier en nu
Haal hem uit de sekssetting naar een rustige omgeving zonder prikkels
Frisse buitenlucht doet vaak wonderen
Schakel licht, porno, laptop, muziek en tv-schem uit
Als de toestand verergert, bel 112

DON‘ TS
•
•
•

Zeg nooit dat de psychose niet echt is. Dit kan een negatieve trigger zijn
Word niet boos en ga discussies uit de weg
Laat de ander niet aan zijn lot over

B. (32): “Pas toen ik door de politie naakt van straat
werd geplukt, besefte ik me hoe paranoia
je wordt na dagenlang doorhalen.”

MANAGE DE COMING DOWN
Dagenlang slammen put je lichamelijk en geestelijk uit
Een coming down is het gevolg van een proces waarin het lichaam
weer normaal gaat functioneren
Dit gaat vaak gepaard met stemmingswisselingen
Depressieve gevoelens, uitputting, humeurig zijn, hoofdpijn en opgefoktheid zijn
veel voorkomende klachten
De coming down is afhankelijk van:
• De mate van rust, voeding- en vochtinname tijdens de slamsessie
• Hoe lang je achter elkaar hebt gebruikt
• De hoeveelheid en combi’s die je hebt gebruikt
• Alle indrukken die je tijdens het slammen hebt opgedaan
Tips om je coming down te verzachten:
• Slaap goed bij
• Leid jezelf af
Kijk een film, ga zwemmen of sporten, maak een wandeling of luister muziek
• Blijf niet alleen
• Bel of maak een afspraak met vrienden die je kunnen ondersteunen
• Eet kleine gezonde porties
(fruit, groenten, soepen, noten, peulvruchten, kip, tonijn)
• Wees aardig voor jezelf
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