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Harm reduction

• Harm reduction kan worden 

omschreven als een pragmatische 

aanpak waarin het verbeteren van 

de gezondheid en 

leefomstandigheden van 

middelengebruikers vooropstaat, 

zonder morele druk uit te oefenen 

op gebruikers. 

• Het is samen met voorlichting, 

preventie en behandeling een van 

de vier pijlers van het Nederlandse 

gezondheidsbeleid

• Harm reduction info t.a.v. anabolen 

en overig PIED-gebruik is vrijwel 

afwezig… hoe komt dit?

Geen prioriteit 

Weinig budget

Weinig onderzoek 

Gevolg?



Probleem?

Medewerkers in de 

gezondheidszorg

Mensen die anabolen gebruiken

Weinig kennis t.a.v. anabolen en 

andere PIEDs

Vrienden/internet zijn de 

voornaamste bron

(Voelen) zich niet bekwaam in het 

helpen van deze groep

Nemen info van medewerkers in de 

gezondheidszorg niet serieus 

Weinig/geen doorverwijzingen (bijv. 

naar de ‘anabolen poli’) 

Melden zich pas aan als klachten 

er al zijn (en houden gebruik vaak 

geheim)



HEDN

• Het verzamelen en ontwerpen van 
educatieve/ preventie/ harm reduction 
materialen

• Het organiseren van harm reduction 
workshops (vooral gericht op 
anabolen); 

• Het publiceren van HED Matters; een 
nieuwsbrief die verschillende 
perspectieven bij elkaar brengt inclusief 
stukken geschreven door mensen die 
dit soort middelen gebruiken; en 

• Het schrijven van 
onderzoeksvoorstellen/ doen van 
onderzoek (met andere partners) op 
het gebied van enhancement drugs. 



Harm reduction bronnen 

binnen Nederland?



• Mainline wil in de toekomst meer 

harm reduction info t.a.v. anabolen 

en overig PIED-gebruik aanbieden op 

de website

• Mainline is benaderbaar bij harm 

reduction gerelateerde vragen t.a.v. 

PIED-gebruik.

• Mainline publiceerde in december 

2018 naar aanleiding van een online 

survey onder Nederlandse mannen 

(N = 473) het "Maakbare 

Mannenlichaam" rapport. 

Bron: Mainline

Bronnen binnen Nederland: Mainline

https://mainline.nl/


Harm Reduction Workshop

• Samen met Mainline

• Harm Reduction International 

Conference (2019)

• Inhoud:

➢ Algemene informatie over 

PIEDs

➢ Anabolen en injecteren 

(praktijk)

➢ Case studies

➢ Educatieve 

informatie/bronnen/materialen



Doping e-Learning Tools (DELTS) Project

(Momenteel in ontwikkeling; samen met Mainline)



Harm reduction bronnen 

buiten Nederland?



Exchange Supplies

https://www.exchangesupplies.org/


IPED Info

http://www.ipedinfo.co.uk/




Bron: HEDN

HEDN

https://humanenhancementdrugs.com/info-for-healthcare-providers/hed-visual-material/infographics/
https://humanenhancementdrugs.com/info-for-healthcare-providers/hed-information-material/


Help close the gap! 

Wij willen 

meer horen 

van 

gebruikers! 



Vragen?

Contact: 
Katinka van de Ven
Email: k.vandeven@unsw.edu.au
Twitter: @katinkavandeven and @EnhancementDrug
www.humanenhancmentdrugs.com

http://www.humanenhancmentdrugs.com/

