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Drugs kunnen lust versterken en grenzen doen vervagen, 
het uithoudingsvermogen vergroten en de fysieke sensaties 
versterken. Maar er kan ook een keerzijde zitten aan het 
verbinden van seksueel genot aan (chemische) drugs. Via 
interviews mocht ik luisteren naar de verhalen van 
verschillende vrouwen over hun motieven en hun negatieve 
én positieve ervaringen. 

* In dit artikel wordt gesproken over ‘vrouwen’. Hiermee worden de personen bedoeld die hebben 
meegedaan aan het onderzoek die zich als vrouw identifi ceren en/of een vrouwenlichaam hebben. 



In opdracht van stichting Mainline deed Marjolein onderzoek naar drugsgebruik 
in een seksuele context onder vrouwen. Zij interviewde hiervoor 9 vrouwen en 
verzamelde data via een enquête die door 105 vrouwen geheel of gedeeltelijk 
werd ingevuld. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe 
dit gebruik onder vrouwen* eruitziet, wat hun motivaties en ervaringen zijn en 
hoe harm reduction hierin toegepast zou kunnen worden. 



Chemseks 
Chemseks is een fenomeen dat langzaamaan 
meer aandacht krijgt. “Onder chemseks wordt 
meestal het gebruik van specifi eke drugs, spe-
cifi ek voor seks, door homoseksuele en an-
dere mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) verstaan. De drugs die het meest met 
chemsex in verband worden gebracht zijn crys-
tal methamphetamine, 3MMC, 4MMC en GHB/
GBL” (Stuart, D. 2019). Deze drugs (met uitzonde-
ring van GHB/GBL) worden soms geïnjecteerd, 
dit wordt ook wel ‘slammen’ genoemd. Ook in 
de hulpverlening groeit de aandacht voor dit 
fenomeen. 
Stichting Mainline heeft in de afgelopen jaren 
veel expertise over chemseks onder MSM opge-
bouwd en kreeg meermaals signalen dat drugs-
gebruik in een seksuele context ook buiten deze 
groep aan populariteit wint. Wat betreft drugs 
als xtc leek dat al een tijdje aan de orde. Het 
combineren van seks en drugs onder vrouwen 
was echter nog onderbelicht. Ook was nog onbe-
kend of en hoe zij de specifi eke chemseksmidde-
len gebruiken. 

Harm reduction 
In de 80er- en 90er-jaren was Nederland kop-
loper in het drugsbeleid. Dit kwam door de 
introductie van ‘harm reduction’ als aanpak. 
Deze aanpak is wetenschappelijk bewezen suc-
cesvol. “Het richt zich op het verbeteren van 
de gezondheid en leefomstandigheden van 
middelengebruikers, zonder morele druk uit te 

oefenen op gebruikers. Harm reduction houdt 
ook het ondersteunen van middelengebruikers 
die willen stoppen in.” (Mainline, 2022). Denk 
hierbij aan goede voorlichting, gebruikersruim-
ten met schone spuiten, de methadonbus en 
drugstestpunten. Ook voor mensen die drugs 
combineren met seks is harm reduction be-
langrijk. We weten dat een anti-drugsbeleid 
er niet voor zorgt dat mensen stoppen met 
experimenteren en gebruiken. Door ervoor te 
zorgen dat mensen de juiste informatie en mo-
gelijkheden hebben om zo veilig en hygiënisch 
mogelijk te gebruiken kan de schade voor de 
gebruiker en de omgeving wel zoveel mogelijk 
worden beperkt. 

Taboes 
Bij drugsgebruik in een seksuele context is 
sprake van een dubbele taboe. Het praten over 
zowel drugs als seks kan lastig zijn voor hulp-
verleners en hulpvragers. Hulpverleners geven 
aan dat er nog te weinig aandacht is voor de 
combinatie van drugs en seks. Hulpvragers 
geven aan in de seksuele zorg niet altijd even 
gemakkelijk over hun drugsgebruik te pra-
ten, uit angst voor onbegrip of vooroordelen. 
Daarnaast zouden hulpvragers in de versla-
vingszorg zich juist niet vrij genoeg voelen om 
openlijk over een seksuele context van gebruik 
te spreken. Wanneer hulpverleners deze ta-
boe-thema’s niet bespreekbaar maken, zou een 
belangrijk deel van iemands verhaal ongezien 
kunnen blijven. Uit het onderzoek ‘Substance 
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use disorders and sexual behavior’ van Bosma-
Bleeker en Blaauw (2018) is gebleken dat proble-
matisch druggebruik vaak invloed heeft op in-
timiteit en seksualiteit. “Niet alleen bij mensen 
bij wie het druggebruik voornamelijk in een 
seksuele context plaatsvindt.” (Bosma-Bleeker 
& Blaauw, 2018). Ik ben het met Bosma-Bleeker 
& Blaauw eens dat het daarom belangrijk is dat 
het bespreekbaar maken van deze thema’s on-
der hulpverleners normaliseert, om tot betere 
hulpverlening te komen. 

Vrouwen doen het ook 
De groep van 105 deelnemers is te klein om 
conclusies te kunnen trekken over landelijke 
percentages, maar de enquête geeft wel inte-
ressante informatie. Het onderzoek bevestigt in 
de eerste plaats dat ook vrouwen bewust drugs 
gebruiken om hun seksuele ervaringen te beïn-
vloeden. Sommigen af en toe, sommigen zeer 
regelmatig en een enkeling altijd. 
Drugs en seks worden niet alleen door jonge 
mensen gecombineerd. Een vrouw van 62 ver-
telde dat zij en haar man sinds een paar jaar erg 
genieten van deze combinatie, en ze hoopt dit 
nog tot op hoge leeftijd te kunnen blijven doen. 
De drugs die voor seksuele ervaringen gebruikt 
worden zijn zeer uiteenlopend. Uppers (sti-
mulerende middelen), downers (verdovende 
middelen) en trippers (tripmiddelen) werden 
genoemd. Wel is XTC een duidelijke favoriet. 
Alcohol en cannabis volgen. 
Slechts een aantal vrouwen gebruikt crystal 

meth en sommigen slammen (injecteren) dit. 
Speed of 3MMC wordt ook door een enkeling 
geslamd. 

De drugs verhogen het uithoudingsvermogen en 
vervagen het tijdsbesef waardoor voor de mees-
te vrouwen zo’n sekssessie al snel gemiddeld 
drie tot zes uur duurt. Bij uitzondering kunnen 
mensen zo een aantal dagen doorgaan. Deze ses-
sies vinden vooral plaats in huiselijke setting, 
daarnaast wordt dit ook in clubs beleefd, zowel 
in swingerclubs als in houseclubs met speciale 
seks-positieve avonden. Een deelnemer vertelt 
hierover: 

“Een club neemt sociale remmingen weg, wat 
fi jn is als je dat wilt. En thuis kun je verdwijnen 
met zijn tweeën of drieën in een bubbel, dat is 
wel de meerwaarde van een thuissituatie.” 

Motivaties 
Drugs zorgen voor een intensere seksuele bele-
ving. Voor de meeste vrouwen is dit hun hoofd-
motivatie. Een grotere seksuele opwinding en 
het verliezen van remmingen komen daar-
na als belangrijke motivaties. Langer door 
kunnen gaan is voor veel vrouwen ook 

Drugs zorgen voor een intensere seksuele bele-
ving. Voor de meeste vrouwen is dit hun hoofd-
motivatie. Een grotere seksuele opwinding en 
het verliezen van remmingen komen daar-

“Vrouwen doen aan 
chemseks om hun wildere 

kant los te maken, of omdat 
ze op zoek zijn naar een 

zachte liefdesbubbel.” 
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een motivatie. De meeste vrouwen geven aan 
dat het een verrijking van hun seksleven is: ze 
spreken meer van positieve dan van negatieve 
ervaringen. Positieve ervaringen zijn onder an-
dere dat het verbindend werkt met hun part-
ner(s), ze ervaren een gevoel van bevrijding en 
van avontuur, ze kunnen meer in het moment 
opgaan, en voor sommigen helpt het om (weer) 
van seks te kunnen genieten. Voor sommige 
vrouwen geldt dat hun algehele seksleven – ook 
wanneer ze nuchter zijn – fi jner is geworden 
sinds ze drugs in een seksuele context gebruiken. 
Dit komt onder andere doordat ze meer zelfver-
trouwen hebben gekregen door de ervaringen. 
Ze voelen zich vrijer, ze weten beter wat ze fi jn 
vinden en geven dit ook makkelijker aan. Voor 
sommigen heeft het de relatie met hun partner 
nog meer versterkt. 

“Doordat het helpt grenzen te verleggen en 
taboes te doorbreken heb je geen geheimen 
meer voor je partner, dat is ontzettend be-

vrijdend en fi jn. Het creëert een wij-gevoel. 
En herkenning in de wat extremere 

seksuele behoeften.” 

Waar het voor de één 
meestal een spon-

tane actie is, een on-
verwachts avontuur tijdens 

of na het uitgaan, kan het voor de ander een 
van tevoren gepland “uitstapje” zijn. Soms zelfs 
in een speciaal daarvoor ingerichte chill-kamer 
met fi jne stoff en en decoratie. Zo geeft iedereen 
er op zijn manier vorm aan. Soms helpen drugs 
om een wildere, energiekere kant in iemand los 
te maken, waar een ander juist op zoek is naar 
een zachte liefdesbubbel. Afhankelijk van die be-
hoeftes wordt het type drugs uitgekozen. 

Grensoverschrijding 
Bijna alle geïnterviewde vrouwen geven aan dat 
het initiatief om drugs met seks te combineren 
vaak vanuit henzelf kwam of soms van hen en 
soms van hun partner(s). De vrouwen stemmen 
dus niet alleen in met het aangaan van deze ses-
sies maar initiëren ze meestal ook bewust zelf. 
Wel geeft bijna de helft aan dat ze tijdens der-
gelijke sessies te maken heeft gehad met seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag. Dat is een hoog 
aantal en dit zou deels verklaard kunnen wor-
den doordat het onder invloed lastiger kan zijn 
om de grenzen van de ander in de gaten te hou-
den of die van jezelf duidelijk te communiceren. 
Van de vrouwen die grensoverschrijdend gedrag 
hebben meegemaakt geeft een groot deel aan 
dat de seks doorging terwijl zij dat niet meer wil-
den of terwijl zij ‘out’ waren gegaan. Daarnaast 
hadden veel van hen te maken met ongewenste 
aanraking en een derde van hen werd overge-
haald tot het verrichten van handelingen die zij 
niet wilde doen. 
Met het oog op harm reduction zou consent 
dus een heel belangrijk onderwerp zijn om 

vinden en geven dit ook makkelijker aan. Voor 
sommigen heeft het de relatie met hun partner 
nog meer versterkt. 

“Doordat het helpt grenzen te verleggen en 
taboes te doorbreken heb je geen geheimen 
meer voor je partner, dat is ontzettend be-

vrijdend en fi jn. Het creëert een wij-gevoel. 
En herkenning in de wat extremere 

seksuele behoeften.” 

verwachts avontuur tijdens 

“Stoppen met chemseks 
is moeilijk, omdat het 
drugsgebruik gelinkt is aan 
seks en intimiteit” 



bespreekbaar te maken onder mensen die drugs 
en seks combineren, en in scenes waarin dit het 
geval is. Dit dient specifi ek met aandacht te ge-
beuren bij het ervaren hoe drugs de beleving en 
interpretatie van grenzen kunnen beïnvloeden. 
Het advies van een geïnterviewde hierbij is: 
“Gebruik eerst een middel zonder seks te heb-
ben, dan weet je wat het met je kan doen en 
waar je rekening mee moet houden, vóór je 
eventueel ongemerkt over grenzen heen gaat 
door dat middel.” 

Gezondheid 
Opvallend is dat de meeste vrouwen hun eigen 
gebruik als niet-problematisch en ‘niet te vaak’ 
omschrijven, terwijl het heel relatief blijkt te 
zijn wat zij als ‘te veel’ of ‘met mate’ bestempe-
len. Ongeveer de helft van de vrouwen maakt 
zich weleens zorgen over de gezondheidsrisico’s 
of het verslavingsrisico. Toch zijn de ervaren bij-
komende klachten niet mis. Drie kwart van de 
vrouwen heeft tijdens of na gebruik last van een 
of meer klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, 
tandenknarsen, spiertrekkingen, een verstoorde 
stoelgang en uitdroging. Verder geven vrouwen 
aan last te hebben van extreme vermoeidheid de 
volgende dag, hartkloppingen, blaasontsteking 
en verminderde aanmaak van vaginaal vocht. 
Dit zijn bekende negatieve eff ecten van xtc-/md-
ma-gebruik. Aangezien de meerderheid aangeeft 
xtc te prefereren, zijn deze klachten niet heel 
verrassend. Een van de dames die slamt heeft re-
gelmatig last van haar prikwondjes en de abces-
sen die ontstaan door het verkeerd prikken. Een 

deel van deze 
klachten kan voorko-
men worden door goede zelfzorg 
en veilig gebruik met mate, hier speelt harm 
reduction dus ook een belangrijke rol. 

Het condoomgebruik onder de vrouwen met 
wisselende seksuele contacten ligt vrij laag: een 
derde tot de helft gebruikt soms een condoom. 
Het is mogelijk dat een condoom door drugs-
gebruik eerder wordt vergeten of als minder 
prettig wordt ervaren. Wat soa’s (en potentiële 
zwangerschappen) betreft worden er onder in-
vloed dus wel wat risico’s genomen. 
Ook psychische klachten worden ervaren, maar 
minder vaak dan de lichamelijke klachten. De 
helft van de vrouwen heeft hier geen last van. De 
andere helft heeft grotendeels last van klachten 
als heftige emoties of huilbuien, en somberheid 
of depressieve gevoelens. Andere klachten die 
minder vaak voorkomen zijn: opgefokt voelen of 
snel geïrriteerd zijn en angst- en paniekaanval-
len. Bij een enkeling heeft chemseks tot suïcida-
le gedachten geleid. 
Deze fysieke en psychische klachten zijn veel-
voorkomende na-eff ecten van drugsgebruik. 
Sommige klachten zijn indirect een gevolg van 
slaaptekort of uitdroging. De specifi eke com-
binatie van drugs en seks kan zorgen voor een 
geïrriteerde huid en wondjes aan de geslachts-
delen, doordat men misschien langer doorgaat 
dan normaal en de grenzen van het lichaam 
niet goed aanvoelt door de drugs. 
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“Seks zonder drugs is anders, 
maar ook heel fĳ n. Op 
sommige momenten is het 
juist mooier of fĳ ner zoals het 
is zonder, bĳ voorbeeld op een 
luie zondagochtend. Je hoofd 
staat dan soms wel wat meer 
aan. Het heeft allebei zĳ n 
pluspunten.”

Een greep uit de ervaringen: 

“Het heeft me bevrĳ ding, verruiming 
van mĳ n horizon en ervaringen 
gegeven. Los kunnen laten, nieuwe 
kanten van mezelf ontdekken, 
nieuwe contacten. Maar ook: 
schuldgevoel, schaamte, twĳ fels en 
ruzie met mĳ n partner.” 
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“Het heeft mĳ  dingen laten 
ontdekken die ik nuchter niet 
zo goed zou durven maar 
wel zou willen. Het geeft een 
sterkere band tussen mĳ  en mĳ n 
partner omdat je je samen heel 
kwetsbaar opstelt. En het maakt 
ook dat we, wanneer we nuchter 
zĳ n, makkelĳ ker open over onze 
seksuele verlangens kunnen 
spreken.” 

“Zeker bĳ  4mmc en 3mmc heb je 
gewoon een heel sterke craving, 
waardoor ik kan ervaren dat ik daar 
geen controle meer over heb en dat is 
wel een beangstigend gevoel. Ik ervaar 
cravings bĳ  de “coming down”, en als 
het weekend komt kan ik getriggerd 
worden. Nu ik een aantal maanden 
gestopt ben merk ik wel dat het gevoel 
afneemt.” 
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Seks en drugs gescheiden houden 
Zoals meerdere vrouwen aangeven, kunnen zij 
prima af en toe seks met drugs combineren zon-
der daar last van te hebben. Zij zorgen goed voor 
zichzelf en nemen genoeg tijd om te herstellen. 
Waar het risicovoller kan worden is wanneer je 
deze combinatie steeds vaker gaat maken. Er kan 
een geestelijke afhankelijkheid ontstaan door de 
overtuiging dat drugs nodig zijn om opgewon-
den te raken, zelfverzekerd genoeg te zijn of om 
seks leuk genoeg te vinden. Ook is bij nuchtere 
seks de beleving misschien minder intens dan 
zoals tijdens chemseks, waardoor nuchtere seks 
minder spannend of bevredigend kan zijn. Voor 
sommigen wordt het dan steeds moeilijker om 
drugs en seks van elkaar te scheiden. Daarnaast 
kan stoppen met drugs moeilijk zijn omdat het 
gebruik zo sterk gelinkt is aan seks en intimiteit. 
Je snijdt het niet zo makkelijk uit je leven als 
andere gebruiksgewoontes. 

“Toen ik nog gebruikte had ik wel nuchter 
seks, maar ik vond het niet zo leuk meer. Je 
bent zo veel intenser gewend, dus het stelde 
niet meer zo veel voor. Mijn zelfverzekerdheid 
was dan compleet weg. Sinds ik gestopt ben 
is het een leerproces geweest om seks te 
hebben zonder gebruik.” 

Zoals je leest zijn er veel verschillende manie-
ren waarop vrouwen de combinatie van seks en 
drugs maken. Veel vrouwen halen uit deze com-
binatie positieve leerervaringen en fi jne belevin-
gen. Ook nemen veel vrouwen bepaalde risico’s 
daarbij voor lief. De één weet hierin beter voor 
haarzelf te zorgen dan de ander. Velen gaven 
aan behoefte te hebben aan goede online voor-
lichting over deze specifi eke combinatie en de 
mogelijke gevolgen van het aan elkaar koppelen 
van seks en drugs. 
Dus ja, seks en drugs… Het kan een mooie com-
binatie voor een spannend avontuur én een risi-
covolle bezigheid zijn.

“De drugs geven me 
bevrijding en verruiming 
van mijn horizon, maar ook: 
schaamte en ruzie met mijn 
partner.” 
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Meer lezen?
Dit is de link naar de PDF van het onderzoeksrapport:
http://mainline.blogbird.nl/page/rapporten-onderzoek




