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Voorwoord
Samenwerken, delen en verspreiden: kennis als sleutel
2009 was een goed jaar voor Mainline. Natuurlijk blijven we de dagelijkse werkzaamheden
uitvoeren waarvoor we sinds onze oprichting in 1990 staan: het informeren van onze doelgroepen, het verkrijgen van informatie door onderzoek en samenwerking, het uitgeven van
duidelijke en heldere tijdschriften, boeken en folders, en het praten om problemen in kaart
te brengen om ze vervolgens te kunnen oplossen. Daarnaast zijn we dit jaar enthousiast
van start gegaan met vernieuwde plannen. We streven er namelijk naar om een bredere
groep middelengebruikers profijt te laten hebben van de effectiviteit van onze aanpak. Het
gaat in dit geval over een groep die groter is dan slechts de mensen die door hun overmatige gebruik problemen ondervinden op vele levensgebieden.
Doelgroepverbreding
We hebben ons bijvoorbeeld gericht op de groep mannen die seks hebben met mannen,
de zogeheten MSM-groep. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar gebruikers met
een chronisch psychiatrisch ziekbeeld, naar Oost-Europeanen die klachten ondervinden
door middelengebruik, naar jongeren in detentie die te maken hebben met overdraagbare
infectieziekten en jongeren in het algemeen die middelen gebruiken.
Deze groepen lijken niets met elkaar gemeen te hebben, maar laten wel degelijk overeenkomsten zien. Relatief veel mensen uit deze groepen gebruiken middelen ter ontspanning
en/of vermaak, maar doen dat op zodanige wijze dat ze gezondheidsrisico’s lopen. Soms
zijn de risico’s gekoppeld aan het middel of de gebruiksmethode, soms komen de risico’s
voort uit het gedrag dat het middelengebruik stimuleert. Een andere overeenkomst tussen
deze mensen is dat onder hen mensen zijn die op de een of andere manier in contact staan
met hulpverleners of mensen uit de zorg. En de mensen die onze doelgroepen hulp, zorg
of ondersteuning bieden, gaven ook dit jaar aan dat ze behoefte hebben aan kennis over
middelengebruik. Daarnaast willen ze vaardigheden leren om dat middelengebruik en het
bijkomende gedag met deze groepen bespreekbaar te maken.
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Kennis bundelen
Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de groepen. Verschillen die vragen om een geheel
eigen aanpak. Daarom heeft Mainline kennis gebundeld, maar ook voorlichtingen en trainingen op maat gemaakt. We hebben daarmee laten zien een belangrijke partner te zijn op
dit gebied. Dat bleek ook uit de samenwerking met externe organisaties zoals Schorer, het
Trimbos-Instituut, RIBW Kennemerland of Soa Aids Nederland. Organisaties waar wij ook
weer van leren omdat zij andere kennis hebben over onze doelgroepen. Wij weten dat het
delen en het verwerken van kennis onmisbaar is voor de mensen om wie het gaat, de mensen waar Mainline zich sterk voor maakt: de middelengebruikers die behoeften en passies
hebben en tegelijkertijd risico’s lopen. Samen met de jarenlange expertise van Mainline,
vormt de expertise van de samenwerkende organisaties de huidige bodem voor onze voorlichting en interventies op maat met het doel de gezondheidsrisico’s terug te dringen.

Overigens vindt deze uitwisseling niet alleen nationaal plaats. Internationaal is harm
reduction een succesvolle strategie gebleken om gezondheidsschade onder middelengebruikers en de risico’s voor de maatschappij terug te dringen. Het is belangrijk te weten dat
de export van ervaring alleen kan plaatsvinden door middel van partnerschap met middelengebruikers uit de landen waar we werken en door samen te werken met onze partnerorganisaties. Ook in 2009 werd steeds weer duidelijker dat de export van de expertise van
Mainline steeds vaker gepaard gaat met de import van ervaring en kennis uit de landen
waar we werken.
In dit jaarverslag kunt u lezen over deze waardevolle en effectieve uitwisseling van kennis
en ervaring rondom middelengebruik in 2009, waarmee we wereldwijd de gezondheidsschade van middelengebruik zo veel mogelijk willen beperken. Ik wens u veel leesplezier
toe en zet graag in op bestaande en nieuwe samenwerkingen voor 2010.
Janine Wildschut
Directeur Mainline
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De veldwerkbus op locatie (Nederland)
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Mobile Drug Harm Reduction Services
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Voorlichting en medische hulp
bij Sharan (India)

Hoofdstuk 1
middelengebruik en hiv/aids en infectieziekten

Afdeling Veldwerk en Materiaalontwikkeling
Inleiding
Mainline accepteert dat mensen drugs gebruiken, maar beschouwt het als haar belangrijkste taak om door middel van harm reduction schade te voorkomen of te beperken. Deze
aanpak wordt ook wel secundaire preventie genoemd. Het vergaren en verstrekken van informatie over druggebruik en de risico’s is in die secundaire preventie een belangrijk wapen.
Medewerkers van Mainline vertalen ervaringen van gebruikers en verwerken dit in voorlichtingsmateriaal in de vorm van een magazine, een nieuwsbrief en brochures en folders
om deze informatie over te brengen. Natuurlijk is het lastig om te meten in hoeverre die
informatie leidt tot harm reduction, maar feit is dat dankzij de campagne van Mainline over
Hepatitis C, veel mensen zich laten testen bij de daarvoor bestemde instanties. Daarnaast
blijkt dat heroïneverslaafden door het gebruik van schone spuiten en methadon redelijk
goed kunnen functioneren. Ook dat is harm reduction. In Amsterdam, ten slotte, is in 2009
een tevredenheidsonderzoek gehouden en daaruit blijkt dat het magazine Mainline op
nummer één staat waar het gaat over bereik. Tips uit het blad worden vaak in de praktijk
toegepast.
Magazine Mainline
Ook dit jaar hebben de medewerkers van Mainline hard gewerkt aan diverse doelgroepgerichte periodieken. Van oudsher brengt de organisatie het kwartaalblad Mainline uit,
een informatief magazine voor druggebruikers, geschreven door veldwerkers die dagelijks
met hen in contact staan. De redactie en organisatie van Mainline fungeren daarbij als
tussenpersoon. Onderdeel van de succesformule van het blad is dat lezers zich gekend
voelen. De verhalen laten zien wat er gebeurt in de wereld van de gebruiker. De stem van
de druggebruiker wordt herkenbaar en helder vertaald in nieuwsberichten, dagboekverslagen, columns en reportages. Niet alleen de problemen en risico’s staan centraal in de
verhalen, ook de mooie en menselijke kant van de gebruikers komt naar voren. Daarnaast
komen feiten en fabels over druggebruik aan bod. Zo kwamen in het tweede nummer van
2009 ervaringsdeskundigen aan het woord over Hepatitis C en het belang van de HCV-test.
In het derde nummer stond een reportage over de gevaarlijke combinatie van alcohol en
methadon, maar gaven ook oudere druggebruikers tips aan de jongere garde om zo gezond
mogelijk te gebruiken. Woord en beeld zijn duidelijk, onomwonden en soms zelfs kwetsbaar reëel.
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In gesprek
Het bereik van Mainline is groot (oplage 12.000) en dat is precies de bedoeling van de
organisatie. Het blad heeft namelijk een brugfunctie. Het overgrote deel, 8000 exemplaren,
wordt direct verstuurd naar instellingen (detentie, verslavingszorg, sociale pensions). De
vijf veldwerkers van Mainline verstrekken de overige 4000 zelf aan druggebruikers. Door
die bladen persoonlijk uit te delen, krijgen de veldwerkers een goede kans om in gesprek te
raken met gebruikers. Onderwerpen uit het blad dienen daarbij vaak als onderwerp van gesprek. Volgens afdelingsleider Veldwerk en Materiaalontwikkeling Arie Sijbesma biedt het
blad de mogelijkheid om aandacht te krijgen, informatie te verstrekken en de doelgroep te
bereiken. Een voorbeeld. Mensen die drugs gebruiken, lopen bepaalde risico’s. Denk hierbij
aan gezondheid, maar ook aan problemen op het gebied van criminaliteit of op sociaal
vlak, doordat sociale netwerken almaar brozer worden. Druggebruikers zijn bekend met
de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. Mainline wil mensen bewust maken dat
deze risico’s voorkomen kunnen worden. Daarbij is het bevestigen van de latent aanwezige
kennis een belangrijk uitgangspunt, net als het overbrengen van nieuwe informatie. Harm
reduction is een van de belangrijke doelen van het blad.
Grensoverschrijdende mogelijkheden
Een ander voordeel van het magazine, is dat het door veel meer mensen wordt gelezen dan
dat de organisatie ooit persoonlijk te zien of spreken krijgt. Het blad is een uitgekiende
mogelijkheid om de lifestyle en belevingswereld van de gebruiker te laten zien. Daarnaast
wil de organisatie de druggebruiker een steuntje in de rug geven. Wie dit mooi vormgegeven en inhoudelijk interessante magazine leest, voelt zich serieus genomen. En zoals gezegd, worden tips uit het blad vaak in de praktijk toegepast. Het blad Mainline kan daarom
worden gezien als een vorm van empowerment. Een unieke vorm, die wereldwijd een bijzondere plaats inneemt. In Nederland worden bepaalde uitgaven in het Engels uitgebracht
om ook Engelstalige gebruikers binnen Nederland te bedienen. De formule heeft absoluut
grensoverschrijdende mogelijkheden.
Schat aan informatie
Een van de brugfuncties van Mainline is de overdracht van informatie naar de doelgroepen
rondom de gebruikers. Op straat is een schat aan informatie te vinden en die komt via het
blad bij de gebruikers terecht, maar ook bij bijvoorbeeld de hulpverlening. Wat leeft er?
Welke problemen spelen er? Welke drugs worden gebruikt? Welke risico’s lopen mensen?
Hulpverleners zien de uitgave als grote meerwaarde, omdat ze via het blad meer inzicht
krijgen in de doelgroep. Dit is een onmisbare bijkomstigheid. Doordat hulpverleners meer
inzicht krijgen in de doelgroep, wordt het contact en de aansluiting met de gebruikers
beter en kan meer worden gedaan aan beperking van risico’s. Daarom is het zo belangrijk
dat Mainline behalve op straat, ook te vinden is bij voorzieningen als de inloop, gebruikersruimtes, detentie of sociale pensions.
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Uitgave Mainline
Frequentie 4/per jaar
Verspreiding landelijk
Oplage 12.000
Hoofdredactie
Jasperine Schupp/Florence Tonk a.i.
Pagina’s 24

Take It
Een andere door Mainline verzorgde uitgave is Take It. Deze speciale nieuwsbrief voor
druggebruikers met hiv kwam altijd vier keer per jaar uit, maar in 2009 werden de uitgaven
beperkt tot drie kwartaalnummers. De laatste jaren is er een actiever testbeleid op Hepatitis C en is de behandeling van het virus verbeterd. Onder druggebruikers zijn de afgelopen
jaren relatief veel mensen positief getest op het Hepatitis C-virus. Veldwerkers merkten dat
deze groep behoefte heeft aan een jaarlijks overzicht rondom Hepatitis C en de behandeling daarvan. Daarom verschijnt naast de drie nummers van Take It sinds 2009 eenmaal
per jaar de nieuwsbrief C-zicht, gericht op druggebruikers met Hepatitis C. In C-zicht wordt
aandacht besteed aan behandelmethodes en de besmettelijkheid van het virus.
Intussen verliest Take It niet aan waarde. De gebruikers die geïnfecteerd zijn met het hivvirus vormen een vrij stabiele groep. Het blijkt dat deze druggebruikers medicatietrouw
zijn en een redelijk normaal leven kunnen leiden dankzij de medicijnen. Toch komt deze
groep in aanraking met allerlei andere zaken, waar de onderwerpen in de nieuwsbrieven in
2009 op in zijn gegaan. Voorbeelden hiervan zijn de zingeving van het (verlengde) leven, de
wisselwerking en effecten van medicijnen bij druggebruik of de bijwerkingen ervan en de
eenzaamheid van de patiënten.
Take It wordt vooral via abonnementen verspreid. Het doel van de uitgave is de mensen
met hiv te ondersteunen. Nog altijd hebben mensen met hiv te maken met specifieke
problemen, zoals stigmatisering door de ziekte. En zo zijn er nog legio onderwerpen die het
voortbestaan van Take It noodzakelijk maken.

Uitgave Take It
Frequentie 3/per jaar
Verspreiding landelijk
Oplage 750
Hoofdredactie Leon Knoops
Pagina’s 4
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C-zicht
Steeds meer gebruikers komen erachter dat ze geïnfecteerd zijn met het Hepatitis C-virus.
Vaak is de infectie al jaren oud. Het is immers pas sinds 1989 dat aan dit virus een naam
is gegeven. Vermoedelijk hebben 60.000 mensen in Nederland deze infectie en is de helft
daarvan mogelijk druggebruiker. Veel infecties zijn al tientallen jaren geleden opgelopen
en nooit behandeld. In 2009 is campagne gevoerd onder allochtonen, hulpverleners van
instanties als de GGenGD, huisartsen, maar natuurlijk ook onder druggebruikers. Over het
algemeen zijn de meeste varianten van dit virus goed behandelbaar. Het is daarom extra
belangrijk om deze groeiende groep gebruikers voor te lichten over behandelmethodes en
de nadruk te leggen op het belang van begeleiding bij behandeling.
In de nieuwsbrief C-zicht komen ook nieuwe ontwikkelingen aan bod. Zo wordt in 2012 een
nieuw medicijn verwacht voor een moeilijk behandelbare variant van Hepatitis. De slagingskans van het medicijn zou hoog zijn en dat is goed nieuws. In C-zicht worden nieuwe
ontwikkelingen op een begrijpelijke manier beschreven. Het blad wordt onder abonnees,
maar ook via de veldwerkers van Mainline verspreid en toegelicht. Druggebruikers laten
zich sneller testen als ze weten dat ze behandeld kunnen worden. Daarnaast worden gebruikers voorgelicht over het voorkomen van risico’s. Zo leidt het gebruik van andermans
scheermes en tandenborstel al snel tot overdracht van de ziekte. Meer kennis biedt een
grotere kans op het verminderen van het infectierisico.

Uitgave C-zicht
Frequentie 1/per jaar
Verspreiding landelijk
Oplage 2000
Hoofdredactie Leon Knoops
Pagina’s 4
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Vrouwenmateriaal
Al een aantal jaar besteedt Mainline specifieke aandacht aan druggebruikende vrouwen.
Om het jaar komt een aparte uitgave uit in de vorm van een mooi vormgegeven boekje. In
2008 werd het nieuwe thema besproken, in 2009 kwam de uitgave uit.
De groep druggebruikende vrouwen is bijzonder kwetsbaar en kent een geheel eigen
problematiek. Zo hebben vrouwen problemen in verband met hun werk in de prostitutie,
maar ook liggen de machtsverhoudingen met bijvoorbeeld dealers vaak anders dan bij
mannen onderling. Gaat een vrouwelijke druggebruiker wel of niet slapen met haar dealer?
Daarnaast verschillen vrouwen natuurlijk op lichamelijk gebied van mannen. Zo hebben
vrouwen te maken met de overgang, het thema van de uitgave van 2009. Druggebruik
door vrouwen in de overgang geeft een andere beleving dan druggebruik door mannen in
diezelfde leeftijd. In het boekje wordt het verhaal Hot Flush verteld, over rockende en druggebruikende vrouwen op leeftijd die niet klagen, maar wel zweten. Hebben de hoofdrol-

speelsters opvliegers of zijn ze dopeziek? En wat houdt de overgang precies in? In de verhaallijn wordt verwezen naar informatie over drugs en in een ander katern staat informatie
over de overgang.
Mainline geeft al jaren vrouwenmateriaal uit, de onderwerpkeuze groeit mee met de
leeftijd van de doelgroep. Eerdere uitgaven waren bijvoorbeeld: Alles kids, over druggebruikende vrouwen met kinderen, Een dikke buik en druggebruik, over zwangerschap en druggebruik en Kick Ass Kate, een flipboekje met tips voor tippelende vrouwen. De thema’s komen
voort uit de gesprekken tussen veldwerkers en druggebruikende vrouwen.

Uitgave Voorlichtingsmateriaal voor
druggebruikende vrouwen: Hot Flush
Frequentie 1/per 2 jaar
Verspreiding landelijk
Oplage 1000
Hoofdredactie Jasperine Schupp
Pagina’s 64

Serieuze Spelletjes
Om de lawine aan voorlichtende folders, bladen en boekjes in te dammen, communiceert
Mainline ook met de doelgroep door middel van spelletjes. Serieuze spelletjes zoals Russische Roulette, dat gebruikers spelenderwijs confronteert met de risico’s op Hepatitis C.
In 2009 is het spel zo’n 35 keer ingezet. Het bleek dat Russische Roulette voor veldwerkers
een goede manier was om gesprekken aan te gaan met gebruikers, zowel individueel als
in groepsverband. Tijdens het spel corrigeren de gebruikers elkaar. Ook wijzen ze elkaar op
de door henzelf gelopen risico’s, en gaan de gespreksonderwerpen vaak verder dan alleen
over Hepatitis C. Veldwerkers merken dat bijvoorbeeld zelfcontrole aan bod komt, of seks
en druggebruik. De risico’s die deelnemers lopen op een infectie met Hepatitis C, worden
in kaart gebracht. Gebruikers worden daarna door veldwerkers aangemoedigd om zich te
laten testen. Omdat ook verpleegkundigen betrokken waren bij de spellen, konden gebruikers ter plekke praten met een testcounseler en zich laten testen. Voor deze campagne
werd samengewerkt met de GGD Rotterdam en de Maatschappelijke Opvang Rotterdam.
Zo ontstond een samenhangend geheel van voorlichting, testen, begeleiding en mogelijke
behandeling. De pilot van de Russische Roulette bleek succesvol in 2008, vooral door de
wisselwerking tussen het spel, de serieuze informatie en de aangeboden hulp. In het kader
van de Hepatitis C-campagne zijn in 2009 535 voorlichtingsgesprekken gevoerd. Een hoog
percentage van de deelnemers liet zich uiteindelijk testen.
Nieuwe campagne: Hoeveel is jouw lever waard?
In het kader van de landelijke Hepatitis C-campagne (een campagne die werd uitgevoerd
door het Hepatitiscentrum, NIGZ en andere partners) heeft Mainline samen met het
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Trimbos Instituut het onderdeel voor druggebruikers verzorgd. De titel van de campagne
was: “Hoeveel is jouw lever waard?”. Er werden folders, posters en T-shirts gedrukt. Hoewel
het beeldmateriaal (een foto van een lever) sommige hulpverleners bleek af te schrikken,
vond de doelgroep, de gebruikers, de campagne aansprekend.
Zij moesten door deze campagne aangespoord worden om zich te laten testen op Hepatitis-C. Voor de testen konden de mensen zich wenden tot een hulpverlener.
Infectieziekten en cokegebruik
Vanwege de populariteit van coke, geeft Mainline ook voorlichting aan cokegebruikers.
Zo werden in 2009 1739 gesprekken gevoerd over basecoke en 174 over het gebruik van
snuifcoke. In ongeveer 1160 van deze gesprekken werd aandacht besteed aan infectieziekten en daarvan gingen 417 gesprekken specifiek over de relatie tussen cokegebruik en seks.
Cokegebruikers lopen risico’s, ook op infectiezieken. Zo kan het delen van een pijp tijdens
crackroken, leiden tot overdracht van een ziekte. De pijp wordt namelijk zo heet dat de
lippen kapotgaan en virussen makkelijk worden overgedragen. Een andere methode om
coke te gebruiken, is het snuiven van de coke, waarbij de rietjes worden gedeeld. Doordat
het slijmvlies wordt aangetast, springen vaak adertjes in de neus en worden infecties door
bloedcontact aan elkaar overgedragen. Behalve op gezondheidsrisico’s door het snuiven
of roken, lopen gebruikers van coke ook grotere risico’s op de overdracht van soa’s en
infectieziekten door onveilig seksueel gedrag. Daarnaast hebben gebruikers te maken met
longproblemen. Voorbeelden zijn cracklongen, maar ook aandoeningen als astma en longemfyseem komen voor. Mainline probeert te kijken hoe mensen zo gezond mogelijk kunnen roken. Zo zijn er technieken die gevaarlijke effecten verminderen, zodat kan worden
voorkomen dat as, metaal of te hete luchtstromen in de longen komen. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan schone mondstukjes en technieken voor zelfcontrole. Gebruikers
worden aangespoord tot nadenken om bijvoorbeeld bij longklachten minder te roken of
een adempauze te nemen.
De kracht van herhaling
Ook als ze van de gevolgen op de hoogte zijn, nemen mensen nogal eens risico’s. Vooral
jongeren denken niet altijd goed na. Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig herhalen
van een boodschap en het overbrengen van de boodschap via diverse media en kanalen,
een grotere kans heeft op gedragsverandering. Het ene moment neemt een gebruiker
informatie niet op, het andere moment is hij wel ontvankelijk. Bovendien komen steeds
weer nieuwe mensen bij de groep, die opnieuw geïnformeerd moeten worden. Ook voor de
randrisico’s, zoals bij het gebruik van coke, moet worden gewaarschuwd. Door coke word
je, net als door alcohol, overmoediger. ’Normen en waarden worden gemakkelijker overboord gegooid, grenzen worden verlegd. Condooms worden dan vaker niet gebruikt, en ook
komen seksuele technieken aan de orde die meer kans geven op virusbesmettingen. Ook
in 2009 zijn daarom veel gesprekken gevoerd, in bijlage 1 is te lezen waar en waarover deze
ruim drieduizend gesprekken zijn gegaan.
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Tevreden veldwerkers
Het onderwerp testen komt terug tijdens de spelletjes, maar ook gedurende de individuele
gesprekken. Dit jaar werden 3067 gesprekken gevoerd, 535 ook door de extra campagne die
werd gevoerd rondom Hepatitis C. Veldwerkers waren zeer tevreden over dit grote bereik.
Vooral omdat slechts vijf veldwerkers actief zijn over heel Nederland. Het blad Mainline
helpt daarbij, omdat het een ingang biedt voor een eerste gesprek. Soms komen mensen
met drie jaargangen van het blad langs om vragen te stellen over een specifiek onderwerp.

Afdeling Training, Expertise en Communicatie (TEC)
Nieuwe doelgroepen, nieuwe onderzoeken
Een van de grootste programma’s van de afdeling TEC is het programma Infectieziekten
en Druggebruik (IenD), waarover ook een deel van het veldwerkteam zich buigt. Afdelingsleider Ineke Baas is de coördinator van het programma IenD. Ze doet de acquisitie en zorgt
voor de rapportage. De uitgaven Take it en C-zicht maken deel uit van dit programma, maar
ook onderzoeken naar doelgroepen. In de afgelopen drie jaar zijn de volgende onderwerpen
onderzocht:
• 2007 onderzoek naar cocaïnegebruikers en infectieziekten
• 2008 onderzoek naar heroïnegebruikers en infectieziekten
• 2009 omdat Mainline de bestaande doelgroepen inmiddels goed kon bereiken, heeft
de afdeling TEC in 2009 financiering aangevraagd voor nieuwe doelgroepen gerelateerd
aan middelengebruik en infectieziekten. Hieronder vallen de projecten Oost-Europeanen en middelengebruik en risicogedrag (MSM). TEC heeft voor deze projecten samengewerkt met veldwerkers, net als tijdens de Hepatitis C-campagne.
Groep onder de loep: Oost-Europeanen
Via het netwerk kreeg Mainline signalen over gebruikers uit Oost-Europa. Verpleegkundigen en andere hulpverleners kwamen Oost-Europeanen steeds vaker tegen of hoorden daar
over. Ineke Baas: ‘Het probleem was dat eigenlijk niemand contact met ze had, of het was
heel vluchtig.’ Vaak was de taal het probleem. Vanuit de hoek van de veldwerkers kreeg de
afdeling TEC dezelfde verhalen te horen: Oost-Europeanen gebruiken velerlei middelen.
Maar het was niet duidelijk welke middelen of op welke wijze die werden gebruikt. De
groep bleek veel problemen te hebben op gebied van huisvesting en zorgde voor overlast
door overmatig drankgebruik en het zwerven op straat. Met name in de grote steden.
Onderzoek naar best practices
TEC greep de aanleiding aan om het ministerie van VWS te vragen of er tijd en ruimte
was om onderzoek te laten doen om zo meer grip te krijgen op deze groep. Antropoloog
Nathalie Roos werd aangetrokken om kwalitatief onderzoek te doen in de grote steden
en de problemen in kaart te brengen. Roos sprak met zowel professionals op uitvoerend
niveau als beleidsmedewerkers. Ook interviewde ze zeventien Oost-Europeanen om te
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weten te komen wat zij zelf denken over hun middelengebruik en gezondheidstoestand.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek was om
een expertmeeting en een werkgroep Oost-Europeanen op te richten, met medewerkers
van onder andere dag- en nacht opvang, laagdrempelige inloopvoorzieningen, verslavingszorginstellingen en politie, veldwerkers en beleidsmakers van gemeenten en VWS. Met de
werkgroep is in 2009 al geïnventariseerd wie welke interventies heeft ontwikkeld, speciaal
gericht op de groep gebruikende Oost-Europeanen. In 2010 zal verschillende gemeentes
worden gevraagd om te inventariseren wat hun ervaringen zijn en waar zij mee werken.
Aan de hand van die best practices, kunnen nieuwe methodes en materialen op maat worden ontwikkeld waar ook andere steden of organisaties wat aan hebben. De afdeling TEC
brengt de mensen bij elkaar en zet de inventarisatie op.
Trainingen 2009
In 2009 heeft Mainline 24 trainingen gegeven aan ruim vierhonderd mensen in Nederland,
tien trainingen internationaal aan ruim tweehonderd mensen een variatie aan groepen,
zoals hulpverleners, verpleegkundigen en medewerkers politie, over een variatie aan onderwerpen. Voor een overzicht van de trainingen, zie bijlage 3. Over het algemeen werden de
trainingen goed geëvalueerd. Vooral de praktische inslag van de trainingen werd als grote
meerwaarde ervaren. Dit heeft er toe geleid dat een aantal trainingen voor accreditatie in
aanmerking komt. Instellingen zijn op de hoogte van het trainingsaanbod van Mainline en
vaak wordt de organisatie benaderd door mensen die van trainingen gebruik willen maken.
De training in het kader van het project ‘Middelengebruik en Psychiatrie’ is zeer goed
geëvalueerd en wordt landelijk uitgerold. Eveneens waren de resultaten van de trainingen
die gegeven zijn aan verpleegkundigen over de landelijke Hepatitis C-campagne goed gewaardeerd. Op de website van Mainline worden open trainingen uitgeschreven, daarnaast
zijn er de mailings aan de mensen in de netwerken van de Mainline. De mailings werken
goed. Baas: ‘Er blijft behoefte aan de trainingen. Zowel medewerkers als gebruikers hebben
er veel aan gehad, omdat kennis heeft geleid tot verhoogde bekwaamheid. Zo bieden wij
de basisingrediënten voor de intermediairs.’ Al blijft het aan de instellingen zelf om harm
reduction goed te organiseren, Mainline wil daar graag bij ondersteunen en kan bovendien
positief kritisch zijn.
Training spuitomruil
De afdeling TEC heeft een aantal standaardtrainingen ontwikkeld waar de training spuitomruil er één van is. In 2009 is deze training vier keer gegeven (zie bijlage 3). Volgens Ineke
Baas is herhaling van de trainingen nodig om daadwerkelijk harm reduction te kunnen bereiken. ‘Er komen steeds weer nieuwe medewerkers, maar ook nieuwe gebruikers, nieuwe
middelen en nieuwe gebruiksmethodes.’ Uit ervaring weet Baas dat medewerkers de kennis
gretig tot zich nemen.
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Training Hepatitis C
In september 2009 ging Mainline actief van start met een Hepatitis C-campagne. In
oktober 2009 waren de verpleegkundigen – en ook andere medewerkers van zorginstel-

lingen – te druk met het beheersen van de Mexicaanse griep. Dat kreeg prioriteit boven de
campagne, waardoor de planning van de Hepatitis C-campagne in het gedrang kwam. Alle
geplande trainingen en veldwerk zijn uiteindelijk toch uitgevoerd.
Safe shop op het web
Op de website van Mainline is een link gemaakt naar de website van de Regenboogapotheek. Daar kunnen verslavingszorginstellingen en particulieren parafernalia of hulpmiddelen als schone spuiten kopen tegen een redelijk tarief. Mainline heeft de Regenboogapotheek ondersteund door de toelichting en uitleg te schrijven bij de verschillende
producten. Het is voor de afdeling TEC belangrijk om te zorgen voor de toegankelijkheid en
voorlichting van de middelen die nodig zijn voor veilig gebruik.

Afdeling Internationaal
Mainline internationaal
Mainline werkt in Azië in Pakistan, India, Indonesië, Cambodja en Nepal. Alle partners van
Mainline in die landen hebben eind 2008 een voorstel ingestuurd over hun ideeën over
de samenwerking met Mainline in 2009. In januari 2009 zijn de partners in Bangkok bij
elkaar gekomen om het tweejarig programma officieel te openen. Tijdens die conferentie
is kennis uitgewisseld en beleid omschreven. Zo werd gekeken hoe kennis uit Nederland
kon worden overgebracht naar de internationale arena en hoe kennis uit het buitenland
weer kon worden uitgewisseld met Nederland. Deze manier van werken heeft een verdere professionaliseringsslag gegeven aan het werk in Azië. Daarnaast werkt Mainline in
Oost-Europa aan kleinere projecten in Rusland, Oekraïne, Georgië, Moldavië en Servië. In
Rusland wil Mainline de toegang tot en therapietrouw aan hiv-behandeling bevorderen
voor middelengebruikers en sekswerkers. In Oekraïne wordt in samenwerking met AFEW
(Aids Foundation East-West) een opleidingscentrum opgezet binnen het gevangeniswezen,
waar Mainline een rol als trainer en adviseur vervult. Mainline zet ook actief thema’s op
de agenda die aandacht nodig hebben. Zo zijn in veel landen waar Mainline werkt, net als
in Nederland, veel gebruikers die Hepatitis C hebben, maar is behandeling onbetaalbaar
voor hen. Daarnaast is vaccinatie tegen Hepatitis B niet beschikbaar voor deze middelengebruikers. Deze infecties zijn daarom, net als tuberculose, een probleem. In Servië werkt
Mainline in opdracht van Dokters van de Wereld en geeft de organisatie training aan de
locale ngo Veza.
Continuïteit van zorg
In Pakistan is Mainline gestart met een project dat uit drie componenten bestaat: straatwerk, re-integratie en service provision. In 2008 begon Mainline al met het projectmodel
Continuum of Care. Hierin wordt per druggebruiker die binnenkomt, bekeken wat hij nodig
heeft om zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld goede voeding,
medicijnen, re-integratie in de samenleving of stabiliteit. Vaak zijn deze onderdelen wel
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aanwezig in een land, maar nog niet zo ingericht dat gebruikers of – door virussen geïnfecteerde – mensen daar gemakkelijk terecht kunnen. Mainline zorgt ervoor dat de partijen bij
elkaar kunnen komen, onder de noemer Acces to treatment.
Pakistan
In Nai Zindagi (Pakistan) is in het kader van de Continuum of Care een boerderij neergezet
waar op grote lappen grond groenten worden geteeld. Dit project wordt volledig door Mainline gefinancierd.
Ex-druggebruikers die geïnfecteerd zijn met hiv, worden getraind in het werken op het land
om zo een vak te leren. Tegelijkertijd krijgen ze, voor wie dat nodig is, training om medicijnen trouw te blijven slikken, om het virus in bedwang te houden. De druggebruikers blijven
er werken en ook hun familie wordt daarbij betrokken om stigmatisering te voorkomen.
De bedoeling is om mensen binnen drie maanden weer in de maatschappij te krijgen waar
ze bijvoorbeeld groenten kunnen verkopen op de lokale markten en zo een nieuw bestaan
kunnen opbouwen. Inmiddels zijn al zeshonderd cliënten doorgestroomd en is Mainline
bezig met een onderzoek naar het verloop op deze boerderij. Afdelingsleider Internationaal
Gea Westerhof van Mainline is op bezoek geweest om met de medewerkers van de organisaties te spreken. Ze wilde weten of de juiste hoeveelheid mensen doorstroomt, of mensen
sneller moeten doorstromen en of er genoeg op de medicijnen wordt gelet. ‘We zijn er nog
lang niet. Zo werd duidelijk dat cliënten eigenlijk al na acht in plaats van twaalf weken
moeten doorstromen om voldoende andere mensen een kans te geven’, aldus Westerhof.
Indonesië
Mainline wil met de Indonesische organisatie Laras ervoor zorgen dat gebruikers toegang
krijgen tot medicijnen en behandelingen, ook voor de infecties die door middelengebruik
komen. In Indonesië gaat veel aandacht uit naar hoe mensen beter te maken. Daarnaast
worden in gevangenissen trainingen verzorgd om stigmatisering te verhelpen. Westerhof:
‘Je hebt te maken met gebruikers die nieuw aankomen in de gevangenis en daar ineens
moeten afkicken, omdat ze geen toegang meer hebben tot drugs.’ Het volgende project
waar Westerhof naar streeft, is het opzetten van een afdeling om te kunnen afkicken. Ook
in Oekraïne is Mainline – in samenwerking met AFEW – actief op het gebied van harm
reduction in de gevangenis.
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Nepal
Het ondersteunen van spuitomruil is in Nepal een groot project, omdat daar veel op straat
wordt gebruikt. Maar ook is aandacht besteed aan het verstrekken van het medicijn Buprenorfine als vervangend middel bij drugverslaving. Mainline heeft geholpen het medicijn
officieel te laten registreren in Nepal, zodat het nu wel gebruikt mag worden. Daarnaast
houdt Mainline zich bezig met de richtlijnen van het medicijn. Met een arts uit India heeft
de organisatie trainingen verzorgd voor 45 hulpverleners uit klinieken en ziekenhuizen om
uit te leggen hoe het medicijn gebruikt moet worden. Nog steeds wordt het medicijn goed
in de gaten gehouden door de overheid en is doorlopende lobby nodig om de overheid
betrokken te houden.

Gea Westerhof heeft bij het introduceren van dit medicijn veel steun gehad van de omliggende landen. ‘We doen veel aan South-to-south Exchange Experiences, het delen van kennis
in de regio, waardoor die kennis daar ook blijft. In het geval van Nepal had Mainline een
expert uit Pakistan laten overkomen met een gebruiker van Buprenorfine. ‘We leren veel
van elkaar en Mainline onderhoudt vooral de lopende contacten.’ Dat vindt Westerhof ook
meteen het lastige: ‘Aan de ene kant zijn we donor, aan de andere kant werken we ook
samen met de partner aan de implementatie van het project. We houden ons dus niet afzijdig zoals de doorsnee donor.’ Daarnaast kan Mainline – ook op hogere niveaus – contacten
leggen, zoals bezoekende partners uit het buitenland die Gea Westerhof laat kennismaken
met de Aidsambassadeur van Buitenlandse Zaken, Marijke Wijnroks.
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Hoofdstuk 2 - middelengebruik en seksuele gezondheid
Inleiding
Druggebruikers krijgen niet alleen te maken met gezondheidsrisico’s die direct worden
opgelopen door middelengebruik of door de manier waarop de middelen worden gebruikt.
Gebruikers nemen ook risico’s op het gebied van hun seksuele gezondheid, vaak doordat
grenzen vervagen door het gebruik van drugs of omdat het onderwerp (seks) nog steeds in
een taboesfeer gehuld is. Mainline probeert speciale aandacht te vragen voor de risico’s,
omdat het belangrijk blijft ervoor te zorgen dat gebruikers zo min mogelijk virussen
of ziekten oplopen. Door de doelgroepen op een speelse manier te benaderen, krijgen
veldwerkers van Mainline veel gehoor. Zo zijn speciaal voor Mainline spellen en quizzen
ontwikkeld om thema’s op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Deze manier van communiceren is goed ontvangen. Daarnaast heeft Mainline dit jaar onderzocht
hoe en waar doelgroepen te benaderen zijn, zoals jongens in detentie, maar ook mannen
die seks hebben met mannen in het vrije circuit. Mainline wil namelijk goed voorbereid een
traject ingaan om te zorgen voor een hoge slagingskans van de in te zetten hulpmiddelen
of projecten. Daarvoor werkt Mainline samen met andere instituten, zoals Schorer. Ook
werkt Mainline grensoverschrijdend, omdat preventie overal ter wereld een aandachtspunt
is. In Indonesië heeft Mainline toegezien op trainingen in de zogeheten karaoke villages en
maakt de Amsterdamse organisatie de balans op in Afrika, om te zien wat daar nodig is aan
preventietrajecten.

Afdeling Veldwerk en Materiaalontwikkeling
Prostitutie en tippelzones
Nederland telt zes legale tippelzones, waar basisvoorzieningen zijn geregeld in een zogeheten huiskamer. Daar kunnen prostituees tissues halen, condooms, eten en koffie. Ook
is er een wasgelegenheid en een toilet. Op de meeste tippelzones zijn schone naalden te
verkrijgen voor vrouwen die intraveneus gebruiken. In de huiskamer van de tippelzone
in Groningen is nog een aparte ruimte om te roken. De medewerkers in de huiskamers,
voeren een actief testbeleid uit. Op de meeste zones loopt eens in de zoveel tijd een arts of
verpleegkundige rond bij wie de doelgroep zich kan laten testen.

21

Een deel van de tippelaars gebruikt drugs. Zoals Arie Sijbesma uitlegt, heeft bij hen de keus
voor het werk vaak te maken met het druggebruik. Het is voor vrouwen een manier om aan
geld te komen. Daardoor komen zij regelmatig in een vicieuze cirkel terecht. Ze werken in
de prostitutie om drugs te kunnen kopen, maar om te werken, hebben de vrouwen vaak
eerst drugs nodig.
Voor veldwerkers waren de tippelzones ook in 2009 bekend terrein. Dit jaar werden 107
gesprekken gevoerd Over het algemeen is de sfeer er heel goed, omdat de veldwerkers
worden geaccepteerd door de doelgroep.
Praatjes maken
Dit jaar hebben de veldwerkers de zes tippelzones in totaal negen keer bezocht. In de
huiskamers op de tippelzones waar de vrouwen werken, spreken veldwerkers van Mainline
de sekswerkers aan. Er wordt een praatje gemaakt om te vragen hoe de zaken ervoor staan,
veldwerkers vertellen wat over drugs en gezondheid in het algemeen en over seksuele
risico’s in het bijzonder. De rest van het gesprek vindt face-to-face in de huiskamers plaats,
waar vrouwen vrijwillig langskomen. Opvallend is dat de gesprekken relatief lang duurden,
gemiddeld vijftien minuten. De meeste gesprekken gingen over een specifiek thema. In
2009 zijn vier thema’s aan bod gekomen: alcohol, Hepatitis C, voeding en grenzen. Het
laatste thema ging over onveilig vrijen en hoe ver sekswerkers gaan als klanten dat van
ze vragen. Het onderwerp werd besproken aan de hand van een prijsvraag voor de beste
smoes die de sekswerkers hadden gehoord. De leukste smoes kreeg een beautypakket
cadeau. De quiz was geslaagd, omdat het een uitstekend middel bleek om met de vrouwen in gesprek te raken over hun grenzen en onderhandelingsstrategieën. Zo kwam op
één tippelzone naar voren dat sommige vrouwen pijpen zonder condoom, omdat klanten
daardoor eerder geneigd zijn de service af te nemen. Voor de huiskamermedewerkers waren
deze gesprekken een goede aanleiding om in het contact met de vrouwen bewust in te
gaan op deze onderwerpen. In 2009 zijn 177 gesprekken gevoerd met tippelende vrouwen,
waarvan 107 op de tippelzones zelf.
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Katerspel
Bij één op de tien Nederlanders vanaf twaalf jaar is sprake van zwaar alcoholmisbruik. Dat
komt vooral doordat alcoholgebruik redelijk geaccepteerd is. Dat overmatige gebruik is ook
te zien onder druggebruikers. Er is zelfs een verschuiving te zien, omdat gebruikers van methadon zich vaak houden aan een onderhoudsdosis en als hoofdmiddel alcohol gebruiken
om toch een roes te ervaren. Alcoholgebruik creëert weer specifieke gezondheidsrisico’s,
zoals bij patiënten die lijden aan Hepatitis C en B. De lever krijgt het in dat geval zwaar te
voorduren.
Mainline ging op zoek naar een voorlichtingsmiddel dat voor een brede groep inzetbaar is.
De organisatie kwam uit bij een spel dat toepasbaar is bij oudere gebruikers, maar ook bij
jongeren of bij mensen in de psychiatrie of met een licht verstandelijke beperking. De basis
is simpel, de vragen van het spel kunnen aan alle groepen worden aangepast. Het spel ziet
er uit als een grote bierfles, met daarin een kansspel en informatiefolders. De vragen gaan
over alcohol, seks en het gebruik van alcohol met andere middelen. Daarnaast worden

kennisvragen gesteld, maar ook gewetensvragen over eigen gebruik. Mainline is met de
campagne begonnen onder druggebruikers, omdat problematisch alcoholgebruik bij
deze groep enorm is toegenomen. Het spel werd goed ontvangen, tijdens 329 gesprekken
werden mensen aan het denken gezet en bewust gemaakt van de risico’s. Sommige deelnemers besloten zelfs actief stappen te ondernemen ten aanzien van hun – gecombineerd
– gebruik. Het spel kan ook op scholen worden gebruikt, om abstinentie te bevorderen. Het
succes van het spel is de serieuze inhoud. Mensen willen altijd meer over zichzelf weten.
Thema’s en spelen blijkt een succesvolle combinatie. De campagne loopt van oktober 2009
tot en met maart 2010.
Soa-preventie
Tijdens 562 gesprekken ging het over soa’s, vooral met gebruikers op tippelzones. Zes keer
per jaar is er een groot landelijk overleg, waar alle afgevaardigden van huiskamers van tippelzones samenkomen, maar ook Mainline die vooral praat over drugsgerelateerde zaken.
Een andere locatie waar veldwerkers relatief veel over soa’s informeren, is in detentie. Die
gesprekken daar gaan vaak over seks, al ligt dit onderwerp nogal in de taboesfeer, vooral
als het over soa’s gaat of seks tussen mannen. Een bijkomend voordeel van de gesprekken
in detentie, is dat groepen jongeren worden bereikt die buiten de bajes moeilijk te vinden
zijn. Dit zijn de jongeren die tegen problematisch gebruik aanhangen en vaak nog geen
hulp hebben gezocht. Een belangrijk deel van die groep is van Noord-Afrikaanse afkomst,
dat geven ook oudere Noord-Afrikanen aan. Komend jaar willen de veldwerkers deze mensen beter in kaart krijgen. Een andere groep die veldwerkers tegenkomen in detentie, zijn
de Oost-Europeanen. De taalbarrière blijft bij deze groep een probleem.

Afdeling Training, Expertise en Communicatie (TEC)
Groep onder de loep: MSM - mannen die seks hebben met mannen
In 2009 werd naast het onderzoek naar gebruikende Oost-Europeanen, een tweede onderzoek uitgevoerd. Bij Oost-Europeanen zijn de risico’s op gezondheidsproblemen direct
te koppelen aan het gebruikte middel en de gebruiksmethode. Bij de MSM-groep lijkt het
middelengebruik het seksuele gedrag te beïnvloeden, dat veel meer risico’s voor de gezondheid oplevert. Uit de monitor (2008) van organisatie Schorer (het Nederlands instituut
voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn), bleek dat MSM hoog scoort op middelengebruik en risicogedrag. Via de website vraagt Schorer homomannen aan te geven wat voor
contacten ze hebben, of ze op de hoogte zijn van infectieziekten en of ze veilig vrijen. Men
hoopt zo te weten te komen hoe de leefstijl en gezondheid van homomannen eruit ziet. In
2008 werd deze groep gescreend op het gebruik van middelen. Het bleek dat meer dan vijftig procent een divers palet aan middelen tot zich neemt. De resultaten gaven alleen niet
aan waarom en welke middelen worden gebruikt en op welke manier. Mainline wilde weten
of gebruikers risico lopen, via welke route en of er een causaal verband is tussen middelen-

23

gebruik en infectieziekten. Omdat ook andere bronnen aangaven dat deze groep risico’s
loopt, besloot Mainline in gesprek te gaan met Schorer om samen iets te kunnen doen.
Samenwerking met Schorer
Het gesprek met Schorer in 2008 leidde tot samenwerking. Twee veldwerkers van Mainline
en een vrijwilliger van Schorer bezochten twee keer een Amsterdams feest om onderzoek
te doen. Een enquête onder 78 mannen over middelengebruik leerde dat de groep mannen
die op deze feesten komt, middelen gebruikt. Ook werd duidelijk dat een breed scala aan
combinaties van middelen wordt gebruikt, inclusief alcohol en de al dan niet aanwezige
intentie om onveilige seks te hebben. Ook werden dertig interviews gehouden met leden
van de MSM-groep. Ineke Baas verwerkte, in samenwerking met Bouko Bakker van Schorer
en Leon Knoops van Mainline, de interviews en schreef het rapport dat aanleiding gaf om
interventies te ontwikkelen.
Ook voor deze casus werd een expertmeeting georganiseerd, waar het verkregen beeld
van MSM werd bevestigd door hulpverleners en medewerkers: professionals van soa/aids
poli’s, verpleegkundigen medische diensten in de gevangenis, medewerkers van belangenverenigingen en hiv-consulenten in grote ziekenhuizen. Ook zij hadden de indruk dat deze
mannen middelen gebruiken en zagen het aantal besmettingen met Hepatitis C onder
deze groep toenemen. Omdat er causaal verband bestaat tussen middelengebruik en het
risicogedrag van de groep, gaat Mainline samen met Schorer en andere organisaties verder
onderzoeken wat er speelt en trainingen ontwikkelen om mensen op te leiden om deze
groep te helpen.

Afdeling Internationaal
Indonesië
In Indonesië heb je zogeheten karaoke villages, waar vrouwen in bars zingen en daarnaast
geld verdienen als sekswerkers. Veel van deze vrouwen zijn besmet met hiv. Mainline verzorgt trainingen om voor hen de toegang tot de gezondheidszorg te vergemakkelijken. Veel
van deze specifieke karaoke villages liggen namelijk buiten de steden en dus ook buiten het
bereik van de regionale zorg. Mainline heeft kleine klinieken opgezet waar doktoren actief
vrouwen screenen, meer feedback geven en aandringen op condoomgebruik en – waar
van toepassing – veilig injecteren. Want ondanks de trainingen raakten toch steeds meer
vrouwen besmet met bijvoorbeeld hiv. Uit dit project bleek wederom dat programma’s per
land op maat moeten worden gemaakt, aangepast aan de cultuur om het meest effect te
hebben.
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Documentaire: Hidden truth of Borneo
In 2009 heeft Pierre Peyrot een film gemaakt over het leven van de sekswerkers: Hidden
truth of Borneo. Mainline heeft de film laten zien op de ICAAP-conferentie om de levens van

de sekswerkers in de karaoke villages in beeld te brengen. Met als resultaat dat meer organisaties gemotiveerd zijn geraakt om te zorgen voor een beter bestaan van deze vrouwen.
Afrika
In december is een missie afgereisd naar Afrika, onder andere met het UNODC (United
Nations Office on Drugs and Crime). Het doel van de reis was te bekijken welke hulp nodig
is in bijvoorbeeld Nairobi en Mombasa, de grootste steden van Kenia. In die steden viel
het de missieleden op dat nog onvoldoende aandacht wordt besteed aan de rechten van
druggebruikers. Het is niet geheel duidelijk om hoeveel gebruikers het precies gaat, de
schatting loopt uiteen van 3000 tot 12.000 gebruikers in zowel Nairobi als Mombasa. In elk
geval is vastgesteld dat er naast een vooralsnog beperkte groep injecterende gebruikers,
een veel grotere groep niet-injecterende gebruikers is. Naast de directe gezondheidsrisico’s
die gebruikers lopen in Afrika, wordt hier specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen
verhoogde seksuele risico’s en middelengebruik. Mainline probeert fondsen te organiseren
om in Afrika hulp te kunnen bieden aan druggebruikers.
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Hoofdstuk 3 - partnerschappen en uitwisselingen
Inleiding
In Nederland wordt de samenwerking tussen instanties en organisaties voor druggebruikers steeds beter. De groep druggebruikers is overigens niet meer een eenduidige groep,
zoals voorheen het geval was, maar raakt vele groepen in de maatschappij, zoals mensen
in detentie of de psychosociale zorg. Internationaal ziet Mainline veel locale organisaties
aan het werk met druggebruikers, vaak organisaties met een enorme rijkdom aan ervaring. Voor Mainline is het belangrijk om de samenwerking goed te houden, dat is in deze
tijd essentieel om vooruitgang te boeken. Tegelijkertijd blijft de positie van Mainline een
belangrijk uitgangspunt: de organisatie als onafhankelijke partner die onbevooroordeeld
de druggebruiker ontmoet. Binnen die voorwaarden speelt Mainline steeds vaker een rol in
productieve samenwerkingsverbanden.

Afdeling Veldwerk en Materiaalontwikkeling
Ketenaanpak
Diverse organisaties in Amsterdam zoals de GGD, DWI (Dienst Werk en Inkomen) en
Jellinek/Arking hebben de handen ineen geslagen om samen te zorgen voor gebruikers. Die
zorg houdt bijvoorbeeld maatschappelijke opvang in, maar ook huisvesting en eten, medische zorg en dagbestedingen. De persoon waar de ketenaanpak voor is bestemd, komt op
één locatie binnen. Mainline is een van de organisaties die zorgt voor informatievoorziening in Amsterdam en voor het in contact blijven met de gebruiker. Dat vertaalt zich vooral
in daar te zijn waar de gebruikers zijn, op straat en in de opvang bijvoorbeeld, of in detentie. Onafhankelijk van, maar in goede samenwerking met ketenpartners, wordt informatie
uitgewisseld en geeft Mainline advies aan verschillende medewerkers van organisaties over
druggebruik, druggebruikers en gezondheid.
Signaleren VWS
Veldwerkers van Mainline signaleren situaties en problemen op straat, waarover ze de
organisatie inlichten. Hier wordt een overzicht van gemaakt, waarna literatuuronderzoek
wordt gedaan, gezocht op internet en door te polsen bij andere organisaties. Soms komen
onderwerpen zo vaak terug, dat structureel wordt uitgezocht wat Mainline ermee kan
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doen. De informatie wordt verzameld en aan de straat teruggekoppeld om te verifiëren of
het inderdaad een bestaand en noodzakelijk onderwerp is om aan te pakken. Na overleg
met de verschillende afdelingen bij Mainline, wordt het onderwerp meegenomen naar het
ministerie van VWS om een plan van aanpak te bespreken.

Afdeling Training, Expertise en Communicatie (TEC)
Jaarlijkse miniconferentie spuitomruil
Hoewel de titel doet vermoeden dat deze conferentie alleen gaat over spuitomruil, is het
onderwerp juist het veilig middelengebruik in het algemeen. Deze miniconferentie werd
in december georganiseerd. Ineke Baas: ‘Het was een bijeenkomst om het gesprek en de
discussie onderling te bevorderen, tussen medewerkers uit verslavingszorginstellingen,
gebruiksruimtes en hostels.’ De insteek van de conferentiedag was het uitwisselen van
informatie: vanuit Mainline naar de professionals en vanuit de professionals naar Mainline. Zo verkreeg Mainline input voor de actuele programma’s. Ineke Baas is zeer tevreden
over het concept, vooral omdat er zoveel informatie loskomt. En ook de deelnemers zijn
enthousiast. Baas: ‘Ze willen horen hoe het er in Leeuwarden aan toe gaat, hoe daar het
beleid is in gebruiksruimtes, of ze detectiepoortjes hebben en hoe lang gebruikers in de
ruimtes kunnen blijven.’ Vooral het bespreken van de best practices gaf grote dynamiek aan
de bijeenkomst. ‘Mensen willen weten waarom beleid juist wel of niet goed werkt.’
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Samenwerkingsverbanden
Met het PGG (Programma publieke Geestelijke Gezondheid van het Trimbos Instituut),
werkt Mainline aan het programma ‘Infectieziekten en Druggebruik’. Daarnaast werkt
Mainline samen met vijf verschillende organisaties die landelijk de Hepatitis C-campagne
voeren. En zoals eerder genoemd, werkt Mainline samen met: Schorer en organisaties die
trainingen afnemen van Mainline, zoals justitie. Ten slotte is er samenwerking met organisaties waar de pilot middelengebruik en psychiatrie gedraaid heeft (RIBW Kennemerland,
Amstelland en de Meerlanden, RIBW Zaanstad, Waterland en West Friesland, Anton Constandse en HVO Querido en partnerorganisaties die gezondheidsvoorlichting aan groepen
geven zoals het Aids Fonds, de hiv-Vereniging, soa/aids Nederland en RIVM.
Ineke Baas: ‘Samen staan we voor de opdracht om gezondheidspreventie onder verschillende doelgroepen onder de aandacht te brengen.’ Ze merkt dat bepaalde preventiemethodes niet per definitie de gewenste groepen bereiken. Baas: ‘Jongeren moeten op een andere
manier worden benaderd dan ouderen, bijvoorbeeld door de informatie te verspreiden via
de mobiele telefoon of internet, via Twitter of Facebook. De kans op bereik is dan vele malen groter.’ Doelgroepen zijn niet eenvoudigweg altijd op dezelfde manier te vinden. Andere
organisaties signaleren hetzelfde probleem. Samen met Mainline worden nu de expertises
gebundeld om te kijken hoe informatie op maat is te maken. Baas: ‘Daarvoor is samenwerken belangrijk. Je versterkt elkaar feitelijk, ieder vanuit een eigen perspectief. Partnerschap
biedt ook heel veel kennis over onderwerpen waarvan je nog te weinig weet.’

Pilot psychiatrie en middelengebruik
In 2009 draaide Mainline de pilot psychiatrie en middelengebruik, gericht op de staf, het
management en de medewerkers op de werkvloer van Regionale Instellingen Beschermd
Wonen (RIBW’s). Er was behoefte aan, omdat de visie op middelengebruik waarmee de
RIBW’s werkten, achterhaald was. Het idee dat middelengebruik een contra-indicatie is
voor behandeling, houdt allang geen stand meer. Het blijkt dat het merendeel van de
cliënten die nieuw instromen, middelen gebruiken. De medewerkers van de RIBW’s concludeerden dat daar wat mee moest worden gedaan, dus zette Mainline een visiegroep op.
Het resultaat van die werkgroep is een werkbare visie voor cliënten en medewerkers en een
daarmee samenhangend uitvoerbaar beleid over middelengebruik. Drie van de vier deelnemende instellingen hebben de nieuw ontwikkelde visie geïntegreerd in het beleidsplan
voor 2010.

Afdeling Internationaal
Netwerk Beyond Borders
Wie wil werken aan harm reduction moet het drugprobleem onderkennen. Dat begint vaak
bij het onder de aandacht brengen van het probleem bij de regeringen van die landen. In
2009 werkte Mainline samen met Response Beyond Borders, een Aziatisch netwerk van
ex-druggebruikers en druggebruikers die met politieke leiders om de tafel gaan zitten. Zij
bespreken bijvoorbeeld de problemen in de gevangenissen om helder te krijgen wat lokale
instanties kunnen doen.
Donor Conferentie
Dat Mainline internationaal gezien ook een rol kan spelen, komt doordat Nederland met
harm reduction voorop loopt. Daarom werd eerder al in 2007 in Nederland het zogeheten
Harm Reduction Platform (HARP) opgericht. Verschillende Nederlandse organisaties die op
internationaal niveau werken aan harm reduction, komen bij elkaar om te vertellen hoe het
in de diverse landen gaat op dat vlak. In januari 2009 heeft dit platform het ministerie van
Buitenlandse Zaken inhoudelijk ondersteund bij de organisatie van een donorconferentie
in ons land. Dat ging voornamelijk om het onder de aandacht brengen van harm reduction,
omdat blijkt dat het steeds lastiger wordt om donoren te vinden, vooral in Oost-Europa.
Daarnaast heeft Mainline in september 2009 aan de nieuw aangestelde aidsambassadeur
Marijke Wijnroks samen met andere HARP-leden kunnen laten zien wat Mainline doet met
AFEW, Trimbos en Health Connections International.
Hoger niveau
Mainline wil er bovenal voor zorgen dat daar waar al diensten worden geleverd, de kwaliteit
wordt verbeterd. Gea Westerhof: ‘De basis is er vaak wel, maar hoe worden die medicijnen
gegeven? En worden ze geregistreerd?’ Mainline hanteert deze aanpak voor alle landen,
vooral in Cambodja en Nepal is veel kennis onderling uitgewisseld. Mainline bekijkt ook de
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programma’s. Moeten die worden aangepast? Wat wordt aan harm reduction gedaan en hoe
is het drugsbeleid in de verschillende landen? En hoe gaat men om met hiv-geïnfecteerden?
Mainline fungeert als adviseur om bestaande kennis door te geven. Zo is Gea Westerhof
naar de ICAAP conferentie (International Congres on AIDS in Asia and the Pacific) geweest in
Indonesië waar alle partners aanwezig waren. Daarnaast schakelde Mainline hulp in van
stagiaires en zijn studenten naar Nepal en Indonesië gereisd om daar diverse onderzoeken
te doen naar druggebruik en hoe armoede daarmee samenhangt.
India
De partners in India waren zeer geïnteresseerd in het Pakistaanse programma dat in het
kader van de Continuum of Care wordt gedraaid in Nai Zindagi. Het is het project waarbij
een boerderij wordt neergezet waar op grote lappen land groenten worden geteeld, en waar
ex-druggebruikers - al dan niet geïnfecteerd met hiv - kunnen werken. —Zij worden daar
getraind in het werk op het land en leren zo een vak.— Mainline heeft in samenwerking met
de Universiteit van Wageningen naar het voorstel van India gekeken, om te onderzoeken
welke groenten in India kunnen worden verbouwd. Daarnaast is een team van Pakistan
naar India gegaan om kennis uit te wisselen.
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Deze poster is een product van het project Middelengebruik en Psychiatrie RIBW,
ter ondersteuning van de gebruiker en zijn hulpverleners in het rehabilitatieproces.

Hoofdstuk 4 – visie op harm reduction
Inleiding
Voor Mainline is het van het grootste belang dat gebruikers zo gezond mogelijk blijven.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Mainline is dan ook informeren en
voorlichten. Hoe zijn risico’s te voorkomen? Hoe kunnen gebruikers zo gezond mogelijk
gebruiken? Wat hebben ze nodig en hoe komen ze aan de benodigde hulpmiddelen? Deze
zaken vallen onder het kopje harm reduction, een belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van Mainline. Om harm reduction zo goed mogelijk uit te dragen, is informatie van
belang en vanzelfsprekend ook gedegen onderzoek. In Nederland lag dit jaar de nadruk op
harm reduction voor middelengebruik bij mensen met psychische aandoeningen, maar ook
startte het onderzoek naar interactieve harm reduction bij gebruikers in hostels en werden
gesprekken ingezet over zingeving. In het buitenland blijft Mainline de nadruk leggen op
de mensenrechten van druggebruikers. Want pas als druggebruikers als mensen worden
geaccepteerd, kan er sprake zijn van harm reduction als gespreksonderwerp.

Afdeling Veldwerk en Materiaalontwikkeling
Druggebruik en psychische aandoeningen
De voornaamste reden van bestaan van de organisatie Mainline is de overdracht van gezondheidsinformatie voor druggebruikers. Die informatie gaat, meer dan andere organisaties dat doen, dieper in op het voorkomen van risico’s door het bespreken van bijvoorbeeld
gebruikstechnieken. Deze harm reduction staat of valt met het verstrekken van goede
informatie, het bereiken van de doelgroep en deze groep bereid te vinden om informatie
tot zich te nemen. In 2009 hebben veldwerkers vier verschillende RIBW’s bezocht (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) om met de bewoners te spreken over middelengebruik en psychische aandoeningen. De bezoeken zijn nog twee keer herhaald, omdat
deze problematiek zeer specifiek is. Er zijn 63 gesprekken gevoerd.
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Afdeling Training, Expertise en Communicatie (TEC)
Aangepaste informatie
Harm reduction is een beleid, dat begint bij acceptatie van middelengebruik. In Nederland
steunt harm reduction op de pijlers veilig gebruik en acceptatie van middelengebruik. Afhankelijk van de fase waarin een gebruiker zit, pas je de informatie aan. Waar ga je het met
wie over hebben? Ineke Baas: ‘Het is van belang na te gaan of en welke behoefte groepen
middelengebruikers hebben aan harm reduction-activiteiten. Heeft bijvoorbeeld de groep
MSM behoefte aan gezondheidsvoorlichting en heeft die voorlichting effect?’ En als er
behoefte bestaat, dan vindt Baas het belangrijk om eenduidige gezondheidsinformatie te
verstrekken, maar wel met steeds een verschillende aanpak per groep. Die verschillen zitten in bijvoorbeeld de vorm van materiaal, of in de aanpak: een training of veldwerk. Baas:
‘Harm reduction is geen statisch gegeven. Het wisselt van persoon tot persoon.’
Interactieve harm reduction
In 2009 is het nieuwe onderzoeksproject interactieve harm reduction van start gegaan,
waarbij wordt gekeken in hoeverre basecoke-gebruikers zelfcontrole kunnen versterken
door computerprogramma’s. In zes hostels zijn computers neergezet, waarop een demo
draait, ontwikkeld door studenten van de UvA. Deze studenten staan onder begeleiding
van professor Reinout Wiers, die veel onderzoek doet naar middelengebruik en gedragsverandering. Basecoke-gebruikers spelen het programma gedurende een bepaalde periode
elke dag, waarna wordt gemeten in hoeverre het van invloed is geweest op de zelfcontrole
op het gebruik van basecoke. Mainline verwacht dat het spel leidt tot versterking van
zelfcontrole.
Zingeving
In 2009 heeft Mainline geprobeerd een gespreksgroep op te zetten in een hostel in
Amsterdam. Het plan was om meteen na het sluiten van de gebruikersruimte informatie
uit te wisselen op een laagdrempelige manier. Praten over technieken en materialen, een
open discussie over gezondheidsbevorderend gedag bij het gebruik van basecoke. Het
bleek echter dat gebruikers het te druk hadden, met bijvoorbeeld het zoeken naar een plek
voor de nacht. Ze stonden daarom niet open voor een gespreksgroep.
Mainline wil hier in 2010 meer aandacht aan geven, omdat zij vanuit het netwerk steeds
vaker te horen krijgt dat er wel degelijk behoefte is aan gesprekken over zingeving.

Afdeling Internationaal
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Acceptatie aan de oostkant
In Oost-Europa, vooral in Moldavië, wordt zeer kritisch gereageerd op harm reduction.
Daarom is Mainline dit jaar begonnen om ook hier het programma Continuum of Care op
te zetten met geld van Oxfam Novib. Voor de Wereld Aidsdag liet Mainline deskundigen uit

Pakistan en Moldavië naar Nederland overkomen, om tijdens deze dag te discussiëren over
hoe om te gaan met harm reduction in die landen.
In Georgië werkt Mainline samen met Matra om een betere behandeling van druggebruikers te stimuleren.
Het grote doel van Mainline is dat gebruikers geaccepteerd worden als mensen en ook
behandeld worden als mensen. Gea Westerhof: ‘We hebben een groep politieagenten en
beleidsmedewerkers uit Rusland gehaald om ze in maart te laten zien hoe wij het hier in
Nederland aanpakken.’
Armoedebestrijding
Het blijkt vaak dat aan armoedebestrijding moet worden gewerkt, omdat deze groep
mensen de meest kwetsbare groep is in de samenleving. Mainline besteedt veel aandacht
aan de mensen in de armste bevolkingsgroepen in Pakistan en India. Westerhof vertelt
dat in bijvoorbeeld India ook veel mensen in het feestcircuit drugs gebruiken, maar dat
Mainline zich met name richt op mensen in grote armoede om te zien hoe die behandeld
kunnen worden. Ook de groep die onder de brug slaapt, moet aandacht krijgen. Westerhof:
‘Harm reduction betekent dat je iedereen accepteert en respecteert, of ze nou intraveneus
gebruiken, roken of snuiven.’
Mensenrechten en politieke aanpak
Mainline moet op internationaal vlak voorzichtig zijn met het gebruik van de term harm
reduction, omdat deze manier van denken nog niet overal wordt geaccepteerd, zoals in
Georgië. Het jaar 2009 stond internationaal gezien vooral in het teken van het laten staan
van onderwerpen op de agenda. Nederland speelt een voortrekkersrol op het gebied van
harm reduction, ook ten opzichte van directe buurlanden. Daarom is het van belang dat
Mainline dat onderwerp op de kaart blijft zetten. Nog steeds zijn er landen, zoals Rusland,
waar niet gesproken wordt over harm reduction.
Financiering en donaties
Door minister Bert Koenders (van kabinet Balkende IV) zijn partners gedwongen samen om
de tafel te gaan zitten om te bespreken wie welk gedeelte van de medefinanciering voor
zijn rekening neemt. Volgens Gea Westerhof is dat heel goed, omdat zo samenwerking tot
stand komt tussen de verschillende organisaties. Zo is Mainline partner binnen het HIV/
AIDS consortium the Netherlands, dat meedingt naar financiering vanuit het nieuwe Medefinancieringsselsel (MFSII). In 2009 bleek het lastiger om donoren te vinden, ook als gevolg
van de kredietcrisis.
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Bijlage 1: Gespreksregistratie
TOTAAL AANTAL GEREGISTREERDE GESPREKKEN 3067
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Amsterdam
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Amsterdam-Zuidoost

135
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2023

66%
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8%%

Man
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Vrouw
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18,7%
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Leeftijd
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5,1%%
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31%
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716

23,3%
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25,2%
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57

1,9%

Plaats van contactlegging

36

Straat

133

4,3%

Drugshulpverlening

295

9,6%

Periferie drugshulpverlening

357

11,6%
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782

25,5%

Gebruikersruimte

122

4%

Thuis

38

1,2%

Mainline bus
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21,3%

Telefonisch

32

1%
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39
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Nederlander
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8%
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115
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Snuifcoke
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5,8%
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Heroïne
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39,6%

Methadon

1768

57,6%

Speed/amf.

115

3,7%

Benzo's

366

11,9%

Alcohol

997

32,5%

XTC

176

5,7%

Cannabis

558

18,2%

GHB

77

2,5%

Ketamine

36

1,2%

Crystal Meth

10

0,3%

Poppers

13

0,4%

GBL

11

0,4%

Viagra

10

0,3%

Kamagra

5

0,2%

MDMA

19

0,6%

Paddo's

5

0,2%

LSD

5

0,2%

Qat

3

0,1%
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Tippelzone
Ja

107

3,5%

Ja

138

4,5%

Incidenteel

39

1,3%

Prostitutie

Gespreksonderwerpen
0

Drugs 94,4%
Gezondheid 82,7%
Harm reduction 78,5%
Hiv aids 19,7%
Combinatietherapie 4,5%
Hcv 33,7%
Hbv 24%
Soa 18,3%
Seks 22%
Huisvesting/dagbesteding 39%
Psycho/sociaal 57%
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Dordrecht
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Groningen
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4
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3
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1
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0
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8
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5
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6
3
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0,1%
1,8%
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0,4%
1,0%
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0,4%
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1,8%
0,7%
99,8%

39

Bijlage 2: Overzicht projecten en financiers 2009
Project

Financier

Veldwerk, Mainline magazine,
VWS
Programma Infectieziekten en Druggebruik
Landelijke uitrol Hepatitis-C campagne

ZON-MW

Gezondheidsvoorlichting Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Psychiatrie en middelengebruik:

RIBW Kennemerland, Amstelland en de
Meerlanden, Anton Constandse, RIBW
Zaanstreek, Waterland en West-Friesland,
HVO Querido, Stichting Koningsheide,
Schering Plough

Control It

VSB-fonds

Alcoholcampagne: het katerspel

VWS en SKAN-fonds

‘Highscore Sex, Drugs en Rock’ n Roll’
triviant voorlichtingsspel

AIDS Fonds

Gebruik onder de loep:
Overwegingsgroepen Hostels Utrecht

SWBU Wittevrouwen Utrecht

Extending the continuüm

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Moldavië: Introducing the Continuum of
Care in the Moldovan municipality of Balti

Oxfam Novib

Rusland-Togliatti: Ensuring access and
adherence to anti-retroviral therapy of HIVpositive injecting drug users and female
sex workers in Togliatti

Matra

Georgië: Humanity first: Improving rights
of people using drugs in Georgia

Matra

Servië: Being aware: Integration of harm
reduction within public health system in
Belgrade

Matra via Dokters van de Wereld

Oekraïne: Institutionalisation of Health
Matra via Afew
Promotion and HIV/AIDS Prevention in Educational System of the State Department of
Corrections of Ukraine
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Bijlage 3: Trainingen 2009
Groep

Training

Aantal
deelnemers

Chr. Hogeschool Windesheim

Workshop Benzo’s in de ban

30

GGD Rotterdam

MSM, middelengebruik en
risicobeperking

12

VNN Groningen

Tikkie teveel
(Eerste hulp bij Overdosis)

15

SBWU Hostel Wittevrouwen

Gespreksgroep ‘gebruik onder
de loep’
9 bijeenkomsten

25

Centraal Bureau RIBW K/AM

Psychiatrie en middelengebruik 45
RIBW I – groep 1
2 bijeenkomsten voor 4 groepen:

Centraal Bureau Emergis Goes

HCV testen en counseling

15

Schering-Plough

Drugs en straat;
middelengebruik en gezondheid

15

Amsterdam, Corpszaal Leger des Heils

Streetwise 2009
2 bijeenkomsten

31

GGD Rotterdam/ Bouman GGZ

HCV testen en counseling

16

Driebergen – Regenboog/ Odyssee

Middelengebruik en Gezondheid 15
Buddy’s

Veza/ Servie

tegengaan van stigma: 1e lijns
artsen

5

Arkin Amsterdam

HCV testen en counseling

16

Leger des Heils Amsterdam

Contact 1 en 2

15

Soa Aids Nederland

Harm reduction, sekswerk en
15
middelengebruik, spelmethodieken en EHBOD

Hortus Botanicus, Amsterdam

Miniconferentie Spuitomruil en
Gebruiksruimtes

50

Tricht EHBO vereniging

Lezing: Drugs, gezondheid en
preventie

20

Mondriaan zorggroep, Iriszorg, Tactus
Verslavingszorg, Brijderstichting en
netwerk spuitomruil

Veilig spuiten en EHBOD
(4 bijeenkomsten)

71

AMOC: bezoekers gebruiksruimten

Veilig Spuiten

10

41

Groep

Training

Aantal
deelnemers

Rusland: Togliatti: Parents against
drugs

projectmanagement

17

Moldavië: Youth for the Right to Live
Balti branch,

projectmanagment

7

Kenia: Principal stakeholders NGO’s/
UNODC

Harm Reduction

10

Extending the continuüm: Bangkok

Kick off workshop

20

Pakistan: Nai Zindagi + and general
hospital staff

OST Training cliical management 60
and HIV/AIDS

Indonesië: Laras

Follow up training working with
sex workers

15

Nepal: Youth Vision

Substitutie behandeling

45

India: Sharan

Agriculural training through
external expert

35

Cambodia: Youth Vision and Cambodian partners

Financial Management

10

Totaal

42
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Bijlage 4: Publicaties
Onderzoeksrapporten

Eastern European Drug
Users in The Netherlands

Auteur: Nathalie Roos, Ineke
Baas
Jaartal: 2009
Oplage: 100

MSM, Middelengebruik en
Hoogrisico gedrag

Auteur: Ineke Baas, Bouko
Bakker, Leon Knoops
Jaartal: 2009
Oplage: 100

´Hoezo geen methadon?´
Ruimte voor een individuele
benadering van methadon
cliënten met alcoholgebruik.

Auteur: Jeannot Schmidt,
Jasperine Schupp
Jaartal: 2009
Oplage: 200

4 nummers Mainline Magazine.

Oplage: 12.000

3 nummers Take-it

Oplage: 750

C-zicht

Oplage: 2000

Wisselwerking Drugs en
Alcohol

Oplage: 2000

Alcohol en Voeding

Oplage: 2000

Alcohol en hepatitis C

Oplage 2000

Alcohol en methadon

Oplage : 2000

The Dutch hustle:
Infofolder met praktische
informatie voor Europese
druggebruikers in Amsterdam

Uitgaven in Pools en Engels

Hoeveel is jouw lever je
waard?

ism het Trimbos Instituut
Oplage: 4000

Boek/ brochure

Hot Flush

Auteur: Hans d’Olivat
Oplage: 1000

Voorlichtingsposter

Hoeveel is jouw lever je
waard?

ism het Trimbos Instituut
Oplage: 500

Het blijft puzzelen

Oplage: 100

Hidden Heart of Borneo

Maker: Pierre Peyrot
Oplage: 500

Periodieken

Folders

DVD
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Bijlage 5: Financieel overzicht
Balans per 31 december 2009
2009
2008
	Euro	Euro
			
Materiële vaste activa
Debiteuren
Te ontvangen van donoren
Te ontvangen van anderen

38.783
328
16.688
52.514

19.227
6.473
16.585
26.805

Subtotaal
Kas, bank en equivalenten

108.313
853.491

69.090
1.216.337

Totale bezittingen
961.804
1.285.427
			
		
			
Continuïteitsreserve
77.289
97.527
Bestemde reserves
126.000
85.000
		
Totale reserves
203.289
182.527
			
			
Lange termijn subsidieverplichtingen
562.975
870.000
Korte termijn subsidieverplichtingen
0
47.259
Overige schulden
195.540
185.641
		
Totale schulden
758.515
1.102.900
			
Totale schulden
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961.804

1.285.427

Winst- en verliesrekening 31 december 2009

2009
2008
	Euro	Euro

Subsidiebaten
Overige inkomsten

2.721.385
0

1.705.686
31.292

Totale inkomsten

2.721.385

1.736.978

Directe projectkosten
Doorbelaste projectkosten

1.878.598
851.804

994.340
723.166

Subtotaal uitgaven aan doelen

2.730.402

1.717.506

822.025
-851.804
-29.779

696.357
-723.166
-26.809

2.700.623

1.690.697

20.762

46.281

Allocatie van resultaat 2009 en 2008:
Continuïteitsreserve
Bestemde reserves

-20.238
41.000

10.737
35.544

Totale allocatie van resultaat 2009 en 2008

20.762

46.281

Kosten management en beheer
Doorbelaste projectkosten
Subtotaal uitgaven aan management, beheer en veldwerk
Totale uitgaven

Saldo inkomsten en uitgaven
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Opbrengsten naar werkmethoden
4,5%
7,4%

Partner ondersteuningsprogramma's

5,7%

Materiaalontwikkeling
Trainingen / onderzoek
Veldwerk

82,4%

Opbrengsten naar land
Moldavië 1,2%
1,8% 1,2%

13,2%

5,4%

Georgië 1,8%

0,3%

Rusland 5,4%
17,6%

9,6%

Servië 0,3%
Nederland 17,6%

11,9%

Pakistan 21,3%
India 17,5%

21,4%
17,5%

Cambodja 11,9%
Indonesië 9,6%
Nepal 13,2%
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Bijlage 6: Personele organisatie
Medewerkers organisatie
Directie
Janine Wildschut
Veldwerk en voorlichtingsmateriaal
Programmaleider

Arie Sijbesma

Medewerkers

Ingrid Bakker, veldwerk/redactie
Renate van Bodegom, veldwerk/redactie
Toon Broeks, veldwerk/redactie
Leon Knoops, veldwerk/redactie
Ester Fransz, veldwerk/redactie
Jasperine Schupp, projectleider/hoofdredactie
Florence Tonk, hoofdredactie a.i. (vanaf 1 oktober)

Training, ontwikkeling, beleid
Programmaleider

Ineke Baas

Medewerker

Jeannot Schmidt, projectleider/trainer
Hilde Roberts (vanaf 1 september)

Stage

Nathalie Roos, onderzoek naar Oost-Europeanen en
Middelengebruik

Internationaal
Programmaleider

Gea Westerhof

Medewerkers

Ancella Voets, projectleider
Aga Staruch, administratie internationaal

Stage

Aniek Westerman: Nepal
Mireille Vos: Nepal
Sanne Walsink: Indonesië

Ondersteuning
Afdelingsleider

Herman Kalter

Medewerkers

Mariëtta Goossens, bureau, ICT en vormgeving
Carla Liedermooy, financiële administratie

Vrijwilligers
Marlèn Nolta, bibliotheek
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Bestuur

Voorzitter: Hugo van Aalderen
Penningmeester: Laetitia de Leede
Lid: Janine Wildschut
Lid: Ingrid Bakker

Commissie van Advies
Cas Barendregt,
Senior Onderzoeker, Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO)
Jean-Paul Grund,
Senior Onderzoeker, Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO)
Arie van den Hurk,
Onderzoekscoördinator Wetenschappelijk Onderzoek en
Documentatie Centrum, ministerie van Justitie
Gerjo Kok,
Hoogleraar Gezondheidsvoorlichting Universiteit van Maastricht
Rachel Ploem,
Projectcoördinator/adviseur World Population Foundation en MY body
Theo Sluis,
Voormalig hoofd Ambulant medisch team, GGD Amsterdam
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Colofon
Tekst: Willemijn van Benthem
Eindredactie: Barbara Luigies
Vormgeving: Mariëtta Goossens
Productie: Global Village Media
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