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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Duijndam van 7 oktober 2016 inzake 
verslavingszorg voor gebruikers van crystal meth. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragenstelster: 
 
De synthetische harddrug crystal meth (methamfetamine, bijgenaamd Tina of ‘T’) 
kwam op 14 september 2016 aan de orde in het BNN televisieprogramma Spuiten en 
Slikken.1  Crystal meth werd bekend dankzij de veelbekeken tv-serie Breaking Bad. 
Ze is – zover bekend – de krachtigste harddrug verkrijgbaar op de Nederlandse 
markt. De drug kan worden gesnoven, geslikt, gerookt en geïnjecteerd. De laatste 
variant heet ‘slammen’ en is populair in combinatie met seks, met name bij mannen in 
een specifieke subscene.  
Eind 2015 verscheen het signaalrapport 'Tina en slammen': MSM, crystal meth-
gebruik en het injecteren van drugs in een seksuele setting', een 
samenwerkingsproject van stichting Mainline en Soa Aids Nederland.2 
De uitkomsten van het rapport bevestigen de gestage opkomst van het gebruik van 
crystal meth in Amsterdam. De groep mannen die door crystal meth-gebruik ernstige 
geestelijke, lichamelijke en seksuele klachten ontwikkelen groeit. Zowel 
woordvoerders van Mainline, Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam, de 
Regenbooggroep, het COC en Hiv-vereniging bevestigen een toegenomen hulpvraag 
als gevolg van crystal meth-gebruik en slammen.  
Verslaafde crystal meth-gebruikers glijden razendsnel af. Echter vinden zij bij de 
verslavingszorg onvoldoende aansluiting omdat er veelal ook sprake is van een 
seksverslaving, wat niet langer wordt vergoed door de zorgverzekeraars en daardoor 
onbehandeld blijft. Ook schaamte door grensoverschrijdend gedrag leidt tot 
zorgmijding. Na de afkickperiode(nu nog vaak zelfstandig) verkeren veel ex-
gebruikers in een jarenlang sociaal isolement.  Voor verslaving aan crystal meth is 
behandeling en langdurige nazorg en coaching noodzakelijk. 
 
Gezien het vorenstaande heeft het lid Duijndam, namens de fractie van de SP, 
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, 
de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
gesteld: 
 
                                                   
1 http://www.npo.nl/spuiten-en-slikken-specials/14-09-2016/BNN_101381206 
2 http://mainline.blogbird.nl/uploads/mainline/Chemsexreport_DEF1.pdf 
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1. Is het college bekend met de toename van het gebruik van crystal meth in 
Amsterdam? Graag een toelichting. 

 
Antwoord: 
Vanuit de GGD Amsterdam wordt een aantal groepen mannen die seks hebben 
met mannen (MSM) gevolgd. Binnen deze groepen zien we dat het gebruik 
tussen de 13% (2 groepen van totaal ±500 MSM met veel risico gedrag op soa) 
en 2% (groep van ±1200 ‘algemene’ MSM) ligt. Binnen deze groepen kunnen we 
(nog) niet spreken van een toename.  
 
Een ander onderzoek naar mannen met HIV en hepatitis C vanuit de GGD 
Amsterdam en een aantal ziekenhuizen laat wel een toename zien van crystal 
meth gebruik onder een (kleine) subgroep. Dit onderzoek was echter kwalitatief 
van aard en niet representatief genoeg om algemene conclusies te kunnen 
trekken over de toe- of afname.  
 
Naast deze onderzoeken is de GGD Amsterdam vanuit de Soa-polikliniek de 
eventuele toename in het gebruik van crystal meth aan het onderzoeken. Dit 
wordt aan iedereen gevraagd tijdens het soa consult. Tijdens de EuroPride in juli 
2016 heeft de GGD Amsterdam via Grindr (homo dating app) dezelfde vragen als 
op de SOA poli gesteld aan de Amsterdamse homomannen die gebruik maken 
van deze dating app. Deze cijfers worden binnenkort geanalyseerd. Het 
collectieve Preventie Programma MSM van de GGD Amsterdam hoort de laatste 
tijd wel meer signalen in de homoscene in Amsterdam van MSM die tijdens de 
seks crystal meth gebruiken.  
 
Er zijn dus signalen die duiden op een toename in gebruik in specifieke scenes, 
maar of dit daadwerkelijk ook zo is, kan op grond van het beschikbare onderzoek 
nog niet goed worden onderbouwd.  

 
2. Is het college bekend met de gezondheidsrisico's van crystal meth? Graag een 

toelichting. 
 

Antwoord: 
Ja. Zie ook het onderzoeksrapport Tina en Slammen van Mainline en Soa Aids 
Nederland. Dit kwalitatieve onderzoek spreekt van grote gezondheidsrisico’s door 
het gebruik van crystal meth. GGD Amsterdam onderschrijft deze. Dit middel 
zorgt voor grote gezondheidsrisico’s. Het middel heeft een hoge kans op 
afhankelijk gebruik, lichamelijk en geestelijk verval en grote kans op 
psychosociale en maatschappelijke risico’s (verslaving, werkloosheid, suicide et 
cetera). 

 
3. In hoeverre is de Amsterdamse gezondheidszorg op de hoogte en betrokken bij 

de aanpak van zorg voor gebruikers met crystal meth-verslaving?  
 

Antwoord: 
De soa-polikliniek van de GGD Amsterdam biedt sinds deze zomer MSM die 
onder andere crystal meth gebruiken de mogelijkheid om in gesprek te gaan met 
een ervaringsdeskundige op de kliniek. Een ‘peer’ die een luisterend oor biedt, 
die vragen beantwoordt over seksuele gezondheid en middelengebruik en die 



   Jaar  2016 
Afdeling  1 
Nummer  1568 
Datum  16 november 2016 
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteblad 

Schriftelijke vragen, vrijdag 7 oktober 2016 
 

R
 

 3

mogelijk verwijst naar de verschillende instanties (onderdeel van de ‘roze’ sociale 
kaart van Amsterdam).  
 
Daarnaast werkt de GGD Amsterdam sinds 2006 samen met Jellinek in het 
vrijwilligersproject Pink Unity, een voorlichtingsproject door en voor MSM over 
middelengebruik en seksuele gezondheid. Zij geven gedegen informatie over oa 
crystal meth en wijzen op de verschillende zorgmogelijkheden die Amsterdam 
biedt.  
Sinds september 2016 is op de soa-polikliniek ook een onderzoek gestart onder 
een reeds bestaand cohort van MSM die veel risico gedrag vertonen te screenen 
op psychoproblematiek (verslaving, depressie et cetera). De Jellinek en GGZ 
zullen voor dit onderzoek op de soa-polikliniek intake gesprekken houden om zo 
laagdrempelig mogelijk mannen verder in zorg te krijgen indien nodig. 
 
Sinds april 2016 is GGD Amsterdam onderdeel van het netwerk Amsterdams 
Chemseks Overleg, een initiatief van verschillende Amsterdamse organisaties 
(als GGD Amsterdam, Soa Aids Nederland, Mainline, COC, Regenbooggroep en 
Hiv vereniging) die zich bezig houden met gezondheid en welzijn van MSM. 
Tijdens deze overleggen worden deelnemers op de hoogte gehouden van de 
situatie chemseks in Amsterdam en de zorgmogelijkheden die de verschillende 
organisaties bieden.   

 
4. Zijn er in Amsterdam voldoende afkickmogelijkheden en behandelopties voor 

verslaafde gebruikers van crystal meth, ook indien hun aantal in de nabije 
toekomst toeneemt? Graag een toelichting. 

 
Antwoord: 
De geïntegreerde voorzieningen bij de GGD hebben geen patiënten met een 
Crystal Meth verslaving onder behandeling en de vraag is of dat in de toekomst 
zou moeten gebeuren. Het betreft namelijk een dure verslaving( 1 gram crystal 
meth kost 100 euro) waarmee het niet automatisch tot de doelgroep van de 
geïntegreerde voorziening zou behoren.  
 
De Jellinek heeft nog geen specifieke  behandelaanbod. Navraag leert tot nu toe 
dat er nog geen patiënt zich gemeld heeft bij de Jellinek met een crystal meth 
verslaving. Er is wel een behandeling beschikbaar voor een GHB verslaving 
gecombineerd met een seksverslaving.  

 
5. Welke taak heeft de gemeente met betrekking tot het vergroten van monitoring en 

expertise van zorg- en verslavingszorginstellingen met betrekking tot crystal 
meth? Graag een toelichting. 

 
Antwoord: 
Monitoring vanuit GGD Amsterdam. 
Zoals bij vraag 1 aangegeven zijn er twee lopende projecten die drugs gebruik 
(waaronder crystal meth) bij MSM volgt. Het ACS waarbij ±1200 ‘algemene’ MSM 
worden gevolgd (sinds 1986) en twee groepen van ± 500 mannen met meer 
risicogedrag op hiv/soa (het AMPrEP project, 2015, en het MS2 cohort, 2014).  
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Met gegevens van de forensische dienst wordt jaarlijks de druggerelateerde 
sterfte bijgehouden. Tevens is het onder vraag 3 genoemde chemseks overleg 
Amsterdam in het leven geroepen om de expertise gezamenlijk op te bouwen 
waar nodig. 

 
Daarnaast zijn er sinds afgelopen zomer twee andere extra (reeds onder vraag 1 
genoemde) onderzoeken gestart vanuit de soa-polikliniek voor extra monitoring.  
• Chemsex vragen aan alle cliënten van de soa-polikliniek om de aantallen in 

kaart te brengen en het “signaal” van toename te kunnen kwantificeren. 
• Chemsex survey EuroPride via Grindr (homo dating app). 
 
In Amsterdam hebben we bovendien de beschikking over verschillende 
(periodieke) monitors in relatie tot drugs en druggebruik (zie beleidsbrief 
genotmiddelen). Deze monitors geven ons informatie over grofweg drie aspecten 
rondom drugs en druggebruik: inzicht in het gebruik (onder bepaalde groepen), 
inzicht in (de kwaliteit van) het aanbod en informatie over de omvang van de 
incidenten ten gevolge van middelengebruik. De informatie uit deze monitors 
wordt op verschillende manieren gebruikt: 1. voorlichting aan de gebruiker, 
2. informeren van hulpverleners en eerstelijnszorg, 2., en 3. input voor beleid. 

 
6. Is het college het eens met de SP dat de combinatie van crystal meth met 

chemsex kan zorgen voor méér risico’s op de verspreiding van seksueel 
overdraagbare aandoeningen en dat dit een zorgelijke ontwikkeling is? 
Graag een toelichting. 

 
Antwoord: 
Ja. Crystal meth gebruik tijdens seks kan leiden tot meer risicovol gedrag; 
condoomloze seks, meer sekspartners, grensoverschrijdend seksueel gedrag met 
eventueel grotere kans op nieuwe soa en/of hiv en hepatitis C-infecties.  

 
7. Goede voorlichting kan veel kwaad voorkomen. Is het college het met de fractie 

van de SP eens dat méér en betere voorlichting over crystal meth en chemsex 
noodzakelijk is en is het college bereid, op dit punt initiatieven te nemen? 
Graag een toelichting. 

 
Antwoord: 
Er vindt al veel voorlichting plaats. Het Collectieve Preventie Programma MSM 
van de GGD Amsterdam geeft veel voorlichting over seksuele gezondheid in 
combinatie met middelengebruik. Getrainde vrijwilligers geven inhoudelijke 
informatie over seks en drugs aan MSM in het uitgaansleven in de stad 
(samenwerking Jellinek & GGD Amsterdam in het project Pink Unity), online op 
homo chat/dating sites en vanuit de soa-polikliniek bieden getrainde ‘peers’ 
voorlichting over chemsex en MSM de mogelijkheid hun gebruik en gedrag te 
bespreken.  

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
  
 


