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MSM die crystal meth gebruiken en/of
drugs ‘slammen’, weten vaak te weinig
over het voorkomen van (seksuele)
risico’s en de langetermijneffecten van
gebruik. In Nederland hebben we nog
geen goed antwoord op deze nieuwe
trend in middelengebruik bij seks, terwijl
de informatie- en hulpbehoefte onder
de groep gebruikers groot is. Mainline en
Soa Aids Nederland zien mogelijkheden
voor betere monitoring, preventie en zorg.

TINA EN SLAMMEN

Mainline en Soa Aids Nederland krijgen signalen dat
gebruik van crystal meth (tina) en ‘slammen’ (intraveneus
injecteren) toeneemt onder bepaalde groepen MSM.
Het gaat om gebruik bij de seks. Hoewel er geen actuele
landelijke cijfers voorhanden zijn, lijkt het vooralsnog om
een relatief kleine groep mannen te gaan die crystal meth
gebruikt en/of slamt. Crystal meth is duur (100 tot 150 euro
per gram), maar zal naar verwachting in prijs dalen. Het is
denkbaar dat het gebruik van dit middel zich dan uitbreidt
naar een grotere groep MSM. De negatieve gevolgen van
frequent crystal meth-gebruik en het injecteren van drugs
kunnen zo groot zijn, dat ze niet meer opwegen tegen het
genot van gebruik. Frequent crystal meth-gebruik kan
leiden tot een zeer slechte seksuele, fysieke en geestelijke
gezondheid. Mainline en Soa Aids Nederland schreven een
signaleringsrapport over dit relatief nieuwe fenomeen.

INTERVIEWS MET GEBRUIKERS EN
PROFESSIONALS
Het signaleringsrapport is geschreven aan de hand van
diverse bronnen. Naast een literatuurverkenning is er een
analyse verricht van Nederlandse cijfers over chemsex
(middelengebruik bij de seks), crystal meth-gebruik en
slammen. Kwalitatieve data zijn verzameld door middel van
interviews met 27 mannen die crystal meth gebruiken en/of
slammen. Ervaring met crystal meth was het enige inclusiecriterium. De gemiddelde leeftijd van de respondenten
was 42,8 jaar, de mediaan was 43 jaar, de jongste was 23 en
de oudste 60. Daarnaast is verkennend onderzoek gedaan
onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg,
verslavingszorg, crisisopvang, huisartsenzorg en hiv- en
soa-zorg.

CHEMS EN CHEMSEX

Chems (afkorting van chemicaliën) is onder MSM ‘slang’
voor drugs. In dit rapport verstaan wij onder ‘chemsex’ seks
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in combinatie met het gebruik van middelen. Hierbij wijken
we bewust af van de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk waar chemsex de gangbare term is voor seks
onder invloed van de middelen crystal meth, GHB/GBL
of mefredone. Ook seks op xtc noemen we dus chemsex.
Het gaat met andere woorden om vrijwel alle middelen die
bij de seks worden gebruikt, met uitzondering van alcohol,
cannabis en poppers. Mainline en Soa Aids Nederland
willen chemsex niet op voorhand problematiseren. MSM
die middelen bij de seks gebruiken doen dit doorgaans
om het seksuele genot te verhogen. Deze persoonlijke
keuze hoeft op zich geen probleem te vormen, maar
chemsex kan in sommige gevallen wel problematisch
worden. Problemen zien we vaak bij crystal meth-gebruik
en slammen.
Chemsex vindt doorgaans plaats in een privé-setting
(‘achter de voordeur’). Contact leggen met andere mannen
die chemsex zoeken gebeurt veelal via datingsites en
-apps. Driekwart van de respondenten uit het signaleringsrapport gebruikt(e) crystal meth alleen bij de seks. Crystal
meth wordt op verschillende manieren toegediend. Roken
en slammen (injecteren) zijn het populairst. Aanvankelijke
twijfels over slammen verdwijnen vaak door vertrouwen in
de ander of door ‘peer pressure’. Ook speelt nieuwsgierigheid door het zien van de intense ervaring van anderen
en de drang tot het verleggen van grenzen een belangrijke
rol. Van de 27 respondenten hebben er twintig ervaring
met intraveneus middelengebruik, waarvan zestien met
crystal meth. De sterkere rush is vaak een reden om over
te stappen van roken naar slammen. Bijna alle mannen
met slam-ervaring met crystal meth hebben deze drug
aanvankelijk gerookt.

LAAG CONDOOMGEBRUIK

Van de respondenten zijn tien mannen hiv-negatief
en zeventien mannen hiv-positief. Condoomgebruik is
laag onder de respondenten. De beslissing om geen

condooms te gebruiken is door de meeste respondenten
vaak al genomen voordat er drugs worden genomen.
Twee hiv-positieve mannen denken dat crystal meth
wellicht een rol heeft gespeeld bij het oplopen van hun
hiv-infectie. De mannen geven aan dat voorlichting
die hamert op condoomgebruik niet aansluit bij hun
leefwereld. De meest toegepaste risicoreductiestrategie
is het sorteren op viral load. De onderlinge communicatie
over hiv-status en viral load verloopt in kleinere groepen
doorgaans goed. Dit verandert als de feesten groter in
omvang en anoniemer worden. De respondenten zijn
zich goed bewust van het belang van regelmatig testen
op soa’s. Bijna alle respondenten laten zich twee tot vier
keer per jaar testen. Vrijwel alle mannen zien soa’s als
aandoeningen die eenvoudig opgespoord en behandeld
kunnen worden en onvermijdelijk bij hun leefstijl horen.
Zij zien geen reden om zich van bareseks te onthouden.
Het overgrote deel van de respondenten lijkt zich ervan
bewust dat condoomloze seks met hiv-positieve mannen
met een ondetecteerbare viral load een zeer klein risico
op hiv-overdracht met zich meebrengt. Hiv-positieve
mannen die succesvol behandeld worden zijn voor zowel
hiv-positieve als hiv-negatieve respondenten gewilde
sekspartners. Veertien van de zestien respondenten die
hiv-medicatie gebruiken hebben een onmeetbare viral
load en zeggen therapietrouw te zijn.
Risicoreductiestrategieën voor hiv
De respondenten uit het rapport gebruiken nooit of soms
condooms. Toch zeggen de mannen wel de intentie te
hebben om het risico op hiv te verkleinen en daarom risicoreductiestrategieën toe te passen. In hoeverre dit in de praktijk
gebeurt is onduidelijk. Gezondheid bevorderende instituten
kunnen met hun informatie bij deze situatie aansluiten door
goede informatie te geven over risicoreductiestrategieën.

Condoomgebruik
Altijd				Soms				13
Nooit 				
14
Totaal 				
27

RISICO OP HIV EN ANDERE SOA’S

De netwerken van crystal meth-gebruikers en slammers
zijn netwerken waarbinnen veel hiv, hepatitis C en andere
soa’s voorkomen. Door het sterk ontremmende karakter
van crystal meth en slammen kunnen sekssessies soms
dagen duren en is er seks met veel wisselende partners.
Er is vaak ook sprake van gecombineerd gebruik met
andere middelen (combigebruik). De seks is meer dan
in andere netwerken fysiek grensoverschrijdend (harde
en langdurige anale seks, toys, dubbelpenetratie, fisten),
waardoor eerder bloedingen in het darmslijmvlies kunnen
ontstaan. Crystal meth zorgt daarnaast voor uitdroging van
het darmslijmvlies. Combigebruik met poppers zorgt voor
3

een sterkere doorbloeding van anus en rectum. Al met
al ontstaat binnen deze netwerken een grotere kans op
overdracht van hiv, hepatitis C en andere soa’s.
Elf van de zeventien hiv-positieve respondenten hebben
(soms meermalen) hepatitis C gehad. De meeste van
deze mannen raakten tussen 2006 en 2010 met hepatitis
C geïnfecteerd. Twee respondenten liepen na een
succesvolle behandeling opnieuw een hepatitis C-infectie
op en één respondent werd nog drie keer geïnfecteerd.
Zeven mannen zijn ten tijde van het interview nog steeds
geïnfecteerd met hepatitis C. Welke handelingen risico op
hepatitis C geven is niet altijd bekend bij de respondenten.
Ook zijn de meesten niet bekend met het belang van
desinfectie van lichaamsdelen, seksattributen en de
seksplek, voordat van partner wordt gewisseld. Sommige
mannen melden de meth-pijpjes te delen met anderen.
Slechts een enkeling weet van de kans op hepatitis
C-overdracht bij het delen van meth-pijpjes.

REDENEN VOOR CRYSTAL METH-GEBRUIK

De primaire reden voor MSM om drugs te gebruiken bij
de seks is het maximaliseren van de seksbeleving. Crystal
meth geldt in dit verband als een van de krachtigste drugs.
Het middel verhoogt het libido binnen tien tot twintig
seconden en de extreme geilheid kan bij herhaalde
toediening dagenlang aanhouden. De mannen geven aan
bij het gebruik van crystal meth en slammen een totale
vrijheid te ervaren en zich seksueel zeer krachtig en
aantrekkelijk te voelen. Daarnaast vergroot crystal meth
het uithoudingsvermogen fors. Een sekssessie waarbij dit
middel wordt gebruikt kan in sommige gevallen een etmaal
tot enkele dagen duren. Angsten, zorgen en (seksuele)
onzekerheden vallen weg. Ook helpt crystal meth en het
slammen van drugs bij het verleggen van seksuele grenzen.
Het geeft sommige mannen een gevoel van ‘erbij horen’
en brengt verbondenheid. Bij frequent gebruik van crystal
meth ervaren mannen dat ze na verloop van tijd geen seks
meer kunnen hebben zonder het middel.

De hoeveelheid dopamine die vrij komt onder
invloed van eten, seks, cocaïne en crystal meth.
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NEGATIEVE EFFECTEN

Ruim de helft van de respondenten heeft een of meerdere
ervaringen met lichamelijke klachten en/of out gaan door
overdosering. Bijna een derde van de respondenten zegt
wel eens last te hebben gehad van psychische klachten en/
of psychotische symptomen onder invloed. Bijna driekwart
ervaart een enorme craving (hunkering) naar crystal meth
als het middel tijdens de seks raakt uitgewerkt, of tijdens
de coming-down (de periode na het gebruik). Bijna alle
mannen melden dat de craving bij crystal meth veel
sterker is dan bij andere drugs. Ze gebruiken eerder dan
gepland opnieuw crystal meth en gaan bij sekssessies
veel langer door dan ze zich hadden voorgenomen. De
zucht wordt nog sterker ervaren als het middel wordt
geïnjecteerd. Veel genoemde geestelijke klachten tijdens
de coming-down zijn - naast craving - depressiviteit en
stemmingswisselingen. Enkele respondenten hebben
suïcidale gedachten gehad.
Meer dan de helft van de respondenten ervaart weleens
problemen die gerelateerd zijn aan het gebruik van crystal
meth of aan het slammen van drugs. De negatieve effecten
van crystal meth-gebruik en van het slammen van drugs
die mannen noemen zijn:
• uitgedroogde en/of kapotte lippen
• erectieproblemen, libidoverlies
• een verstoord slaappatroon door slaaptekort
• uitputting door een tekort aan voedsel- en/of vochtinname
• tandproblemen
• neiging tot (seksueel) egoïsme
Slammers noemen nog:
• blauwe plekken, abcessen en ongeschikte aderen.

BEPERKTE KENNIS

MSM die beginnen met chemsex hebben doorgaans
een beperkte kennis over middelen en de effecten
ervan. Kennis wordt door ervaring opgedaan of door
sekspartners aan elkaar overgedragen. Het merendeel
van de respondenten zoekt op internet naar praktische
informatie. Kennis over de gangbare drugs zoals xtc is
vaker aanwezig dan kennis over Nieuwe Psychoactieve
Stoffen (NPS). Er bestaat bovendien onvoldoende kennis
over veilig injecteren. Vaak leren mannen de slam-techniek
van elkaar. Hierdoor worden soms incorrecte gebruiksmethoden aangeleerd.

BETERE ZORG

Het is niet duidelijk hoeveel MSM momenteel problemen
ervaren met crystal meth en chemsex. Dit maakt het
lastig in te schatten wat de omvang van een Nederlandse
respons zou moeten zijn.
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Informatiebehoefte
De meeste respondenten vinden dat er Nederlandstalige informatie
over crystal meth, slammen en chemsex zou moeten komen. De
meerderheid vindt dat deze informatie genuanceerd, feitelijk,
neutraal, laagdrempelig en niet stigmatiserend moet zijn.

Problematiek rond crystal meth-gebruik en chemsex wordt
vooral gezien door hiv-consulenten en specialisten op het
gebied van MSM en seksualiteit. Zij verwijzen bij problemen
met chemsex of crystal meth-gebruik door naar de lokale
verslavingszorg, maar hebben weinig tot geen inzicht in de
resultaten van de vervolgbehandeling. Sommigen hebben
twijfels of er een passende behandeling wordt geboden.
Van samenwerking, terugkoppeling of follow-up is over het
algemeen geen sprake.
De crisiszorg, zoals ambulancediensten en spoedeisende
hulp, wordt in zeer beperkte mate met deze problematiek
geconfronteerd. De geraadpleegde verslavingszorg kan
geen duidelijk beeld geven van de mate waarin mannen
uit deze doelgroep zich met een hulpvraag melden.
Vooralsnog bestaat binnen de verslavingszorg in Nederland
geen behandelaanbod dat zich specifiek richt op chemsex
en/of crystal meth-gebruik door MSM. Instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg en voor verslavingszorg zijn
onvoldoende op de hoogte van de context van chemsex
en problematiek die daarmee kan samenhangen.

Hulpbehoefte
Tien van de 27 respondenten zeggen afhankelijk te zijn of te
zijn geweest van crystal meth. De mannen die hulp zoeken
ervaren bij huisartsen en instanties een gebrek aan kennis
en/of inlevingsvermogen en voelen zich vaak niet veilig
genoeg om hun problematiek te bespreken. De seksuele
context van het gebruik vormt daarbij de grootste drempel.
De ervaringen met de reguliere verslavingszorg zijn verre
van positief. De respondenten die groepsbehandeling
ondergaan missen aansluiting bij de groepsgenoten. Ze
ervaren regelmatig schaamte en voelen weerstand om over
middelengebruik bij de seks te praten. Met een privé-kliniek
hebben sommige mannen betere ervaringen. Deze kliniek
blijkt enige expertise te hebben op het gebied van chemsex.
Het gevoel ‘gehoord’ te worden stimuleert de respondenten
om de behandeling voort te zetten. De helft van de tien
respondenten met afhankelijkheid zou graag speciale
zelfhulpgroepen zien waar men elkaar kan steunen met het
stoppen met gebruik.

AANBEVELINGEN UIT HET RAPPORT

MONITORING
AANBEVELING:

AANBEVELING:

Betere monitoring van trends in drugsgebruik en seks is
noodzakelijk. Specifiek adviseren we de financiering van
een nationale monitoringsstructuur die, via triangulatie van
verschillende (locale) bronnen en via online monitoring,
helpt bij het vroeg signaleren van nieuwe ontwikkelingen
in drugsgebruik.

Het is wenselijk dat alle hiv-behandelaren en hivconsulenten bij slechtere therapietrouw van hun
patiënten, zonder oordeel informeren naar drugsgebruik
en toedieningswijzen. Het verdient verder aanbeveling
dat de Stichting HIV Monitoring (SHM) drugsgebruik als
reden voor virologisch falen en resistentievorming gaat
registreren.

AANBEVELING:
Het is wenselijk dat alle aan het LADIS rapporterende
instellingen voor verslavingszorg, evenals de peilstations
van de landelijke Monitor Drugsincidenten (MDI), crystal
meth als aparte registratiecategorie gaan hanteren.

AANBEVELING:
Een nieuwe landelijke gedragssurvey onder een brede
groep van seksueel actieve MSM is nodig voor het
verkrijgen van meer inzicht in de stand van zaken rond
chemsex en in de informatie- en hulpbehoefte van MSM
die aan chemsex doen.

AANBEVELING:
De soa-poli’s dienen bij elk consult met MSM, de
facultatieve SOAP-vraag over drugsgebruik consequent
in te vullen. Zo kan meer inzicht worden verkregen in
(regionale) trends in drugsgebruik onder MSM en kan een
relatie gelegd worden tussen het gebruik van specifieke
drugs en soa-transmissie.

AANBEVELING:
Omdat slammen en het rectaal inbrengen van drugs
mogelijk ook in Nederland aan terrein winnen, dienen
soa-poli’s hier specifiek naar te informeren. Deze toedieningswijzen brengen immers een groter risico op overdracht
van hiv, hepatitis C en andere soa’s met zich mee.
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PREVENTIE
AANBEVELING:
Er is kwalitatief goede en op de doelgroep afgestemde
Nederlandstalige informatie nodig over harm reduction
voor crystal meth-gebruik en chemsex.

AANBEVELING:
Voor goede voorlichting over het roken van crystal meth
moet beter worden uitgezocht welke rooktechnieken
(minder) schadelijk zijn en wat de risico’s zijn van het delen
van pijpjes.

AANBEVELING:
Om preventie beter aan te laten sluiten bij MSM die
chemsex hebben en kiezen voor condoomloze seks, maar
wel het risico op hiv zoveel mogelijk willen verkleinen, is er
goede informatie nodig over de voor- en nadelen van de
verschillende risicoreductiestrategieën.
De informatie dient onder meer te benadrukken
dat onderlinge communicatie over hiv-status, hiv- en
soa-testgedrag en viral load essentieel is voor het
toepassen van risicoreductiestrategieën.

AANBEVELING:
Er moet een grotere inspanning worden geleverd om
goede informatie over hepatitis C onder de aandacht te
brengen van mannen die crystal meth gebruiken en/of
drugs slammen.

ZORG
AANBEVELING:
Om het eerste contact van de doelgroep met huisartsen
en intake-medewerkers van verslavingszorg te verbeteren,
moet bij deze professionals op korte termijn worden
ingezet op het vergroten van de basiskennis van chemsex
en crystal meth, zodat er bij hen een beter beeld ontstaat
van beweegredenen voor chemsex, welke factoren een rol
spelen en wat mogelijke valkuilen zijn.

AANBEVELING:
Er moet nagedacht worden over het ontwikkelen van
een adequaat zorgaanbod voor MSM op het gebied van
drugsgebruik en seksueel welzijn, waardoor effectieve
doorverwijzing (naar bijvoorbeeld verslavingszorg)
mogelijk wordt. Dat kan via laagdrempelige, geïntegreerde
voorzieningen (co-located care). Te denken valt aan een
samenwerkingsverband tussen soa-poli’s en instellingen
op het gebied van drugspreventie- en drugshulpverlening.

AANBEVELING:
Zorgverleners
bij
instellingen
voor
geestelijke
gezondheidszorg en voor verslavingszorg dienen een
cultureel competent aanbod te creëren voor MSM die
problemen ervaren met chemsex. Cultureel competent
betekent dat chemsex door de zorgverlener niet
a priori geproblematiseerd wordt. Door een juiste
framing van chemsex kan de zorg beter aansluiten bij
de belevingswereld van de doelgroepen, waardoor deze
zorg als laagdrempeliger wordt ervaren en in een vroeger
stadium hulp wordt gezocht.

AANBEVELING:
Interventies gericht op MSM die problemen ervaren met
chemsex moeten zich ook richten op het versterken van de
sociale integratie, bijvoorbeeld via peer supportgroepen.
Ook hier is een specifieke framing van chemsex nodig,
waarbij gesproken wordt over sociaal en seksueel welzijn
in plaats van over drugs- en seksverslaving. Op deze wijze
wordt de veerkracht van MSM aangesproken zonder
chemsex direct te problematiseren.

Het rapport ‘Tina en Slammen’ – MSM, crystal meth-gebruik en het
injecteren van drugs in een seksuele setting is te downloaden via
www.mainline.nl en www.soaaids.nl/msm
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