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Voorwoord

Dit onderzoek is gedaan in het kader van een 
stage voor de opleiding Social Work.
Door mijn affiniteit met zowel seksuele ge-
zondheid als middelengebruik was dit een 
passend en interessant onderzoek dat ik voor 
Mainline mocht verrichten.

Mijn dank gaat uit naar de vrouwen die ik 
mocht interviewen en mij zo een kijkje wilden 
geven in hun persoonlijke ervaringen met dit 
onderwerp.
Ook wil ik alle respondenten bedanken die 
mee hebben gedaan aan de online survey.

Daarnaast wil ik Ingrid Bakker bedanken voor 
de stagebegeleiding en haar ondersteuning in 
de totstandkoming van dit onderzoek en het 
schrijven van dit onderzoeksverslag. Door haar 
kritische oog en expertise was dit een leer-
zame ervaring voor me.
Mijn collega Leon Koops wil ik bedanken voor 
de ondersteuning als sparringpartner in het 
onderzoeksproces.
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Inleiding

Van december 2020 t/m februari 2021 heeft 
Mainline onderzoek gedaan naar druggebruik 
in een seksuele context onder vrouwen. Het 
gaat hierbij specifiek over vrouwen die met 
opzet drugs gebruiken om hun seksuele ervar-
ingen te beïnvloeden. Dit was een verkennend 
onderzoek naar aanleiding van verschillende 
signalen. Zo kwamen ons terugkerend verha-
len ter oren dat druggebruik in een seksuele 
context ook buiten de zogenaamde chemsex-
scene van MSM aan populariteit wint. Wat be-
treft middelen als xtc lijkt dat al een tijdje aan 
de orde. Wij waren specifiek benieuwd of en 
hoe het gebruik van middelen als crystal meth, 
mephedrone (4mmc) en 3mmc en het slam-
men (injecteren) daarvan in combinatie met 
seks ook onder vrouwen gebeurt. Daarnaast 
lijkt het druggebruik in een seksuele context 
onder vrouwen een onderbelicht onderwerp 
dat mogelijk interessante inzichten in een an-
dere doelgroep dan de veel belichte MSM zou 
kunnen geven.

Aanleiding
en relevantie

Het doel van dit onderzoek was in beeld te kri-
jgen hoe vrouwen zich met het combineren 
van seks en drugs bezig houden, wat hun 
motieven en ervaringen zijn en waar eventuele 
harm reduction mogelijkheden liggen.
Mainline heeft in de afgelopen 6 jaar veel ex-
pertise over chemsex onder MSM opgebouwd 
en wil dit uitbreiden naar meer kennis over 
druggebruik in seksuele context in een brede-
re zin. 
Uit eerder onderzoek van Mainline naar swing-
ers, middelengebruik & seksuele keuzes in 2012 
is geconcludeerd dat het bij de integratie van 
seksuele gezondheid in harm reduction van 
belang is om naast interventie ontwikkeling 
voor een speciale scène een geïntegreerde 
aanpak voor alle sub-scènes te ontwikkelen 
(Knoops, L., 2012). Dit onderzoek richt zich niet 
op één sub-scène en kan een start zijn om in 
kaart te brengen wat een dergelijke geïnte-
greerde aanpak in kan houden en hoe Main-

line dit vorm zou kunnen geven.
Bij druggebruik in een seksuele context is 
sprake van een dubbele taboe. Er komen sig-
nalen vanuit de doelgroep en van hulpverlen-
ers dat in de hulpverlening nog weinig aan-
dacht is voor de combinatie van drugs met 
seks. Zo praten hulpvragers niet zo snel over 
hun middelengebruik met hulpverleners in 
de seksuele zorg en voelen hulpvragers in de 
verslavingszorg zich vaak niet vrij om openlijk 
over een eventuele seksuele context van geb-
ruik te spreken, uit angst voor (voor)oordelen. 
Uit het onderzoek; “Substance use disorders 
and sexual behavior” van Bosma-Bleeker en 
Blaauw (2018) is gebleken dat problematisch 
druggebruik vaak invloed heeft op intimiteit 
en seksualiteit. Niet alleen bij mensen bij wie 
het druggebruik voornamelijk in een seksuele 
context plaatsvindt. Het is daarom belangrijk 
dat het bespreekbaar maken van deze combi-
natie genormaliseerd wordt in de hulpverlen-
ing (Bosma-Bleeker & Blaauw, 2018). Echter bli-
jkt uit een onderzoek van Mainline; “Sex, drugs 
and combined treatment” (Van der Wel, 2021) 
dat seksuologen weinig afweten van drugs en 
hulpverleners in de verslavingszorg seksualiteit 
nauwelijks bespreekbaar maken. Ook blijkt er 
nog weinig samenwerking tussen de twee te 
zijn. Meer inzicht in druggebruik in een sek-
suele context onder andere groepen dan MSM 
in de chemsexscene zou aan een verbetering 
hierin kunnen bijdragen.
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Methodiek

Dit is was een verkennend onderzoek en pre-
tendeert niet een beeld te geven van ‘het drug-
gebruik’ onder vrouwen in het algemeen. De 
resultaten geven inzicht in verschillende ach-
tergronden en ervaringen van vrouwen die 
drugs met seks combineren.
Het onderzoek heeft zich gericht op mensen 
die zich als vrouw identificeren, van boven de 
18 jaar, woonachtig in Nederland, die in de af-
gelopen drie jaar minstens drie keer seks met 
drugs gecombineerd hebben. Respondenten 
zijn geworven via verschillende platforms en 
contactpersonen als; drugsinformatie plat-
forms, GGD Twente, UMCG Groningen, een 
club in Amsterdam, een online fetisj platform 
en netwerken van verschillende personen uit 
de doelgroep.

Van december 2020 tot en met februari 2021 
konden respondenten online een survey in-
vullen. Via de verschillende platforms en con-
tactpersonen zijn 105 respondenten gevonden 
waarvan 77 personen de survey volledig heb-
ben ingevuld. Daarnaast werden met 9 respon-
denten verdiepende interviews gehouden. 
Deze geïnterviewden zijn op een enkeling na 
via de survey gevonden. Hun verhalen komen 
terug in de quotes en casussen. Voor deze in-
terviews is specifiek gevraagd naar vrouwen 
die ervaring hebben met de middelen 3mmc, 
4mmc, GHB en crystal meth en / of slammen. 
Dit omdat signalen hierover de aanleiding van 
het onderzoek waren. Namen van de geïnter-
viewden zijn gefingeerd om de anonimiteit te 
waarborgen.

Doelstelling
en
vraagstelling

De doelstelling
Met dit onderzoek is geprobeerd zicht te kri-
jgen op de verschillende motivaties en ervar-
ingen van vrouwen die drugs in een seksuele 
context gebruiken. Om aan de hand daarvan 

te oriënteren hoe passende harm reduction 
voorlichting gecreëerd zou kunnen worden, 
specifiek over het combineren van drugs met 
seks onder een bredere doelgroep dan de 
MSM chemsexscene.

De vraagstelling
1. Hoe ziet het druggebruik in een sek-

suele context eruit? 
2. Wat zijn motivaties om drugs in een 

seksuele context te gebruiken?
3. Wat zijn gewenste en ongewenste ef-

fecten van druggebruik in een seksuele 
context?

4. Wat zijn belangrijke of alarmerende sig-
nalen die vrouwen die drugs in een sek-
suele context gebruiken zien?

5. Hoe kan passende harm reduc-
tion-voorlichting voor deze doelgroep 
vormgegeven worden?
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Omschrijving 
en afbakening 
begrippen

Come-down
De come-down is wanneer drugs uitwerken.

Craving
Hunkering naar een middel wanneer dat mid-
del uitwerkt of wanneer men nuchter is.

Druggebruik
Onder druggebruik wordt in dit onderzoek 
met name het gebruik van chemische middel-
en verstaan, zowel legaal als illegaal. Alcohol 
is ook een drug maar daar wordt in dit onder-
zoek geen focus op gelegd.

Harm reduction 

Harm reduction is een aanpak die zich richt 
op het beperken van schade en gezondheids-
risico’s waarbij het risicovolle gedrag zelf niet 
veroordeeld wordt en er geen morele druk op 
de gebruiker / participant wordt uitgeoefend. 

Set & setting
Set staat voor de algehele situatie van de per-
soon die drugs neem; De gedachten van ie-
mand, het emotionele welbevinden, de ver-
wachtingen en de fysieke gesteldheid. Setting 
staat voor de fysieke en sociale omgeving 
waarin iemand zich bevindt. Deze twee fac-
toren spelen een rol in hoe iemand de werking 
van een middel ervaart.

Slammen
Slammen is een relatief nieuw woord, afkom-
stig uit de chemsexscene,  waarmee het inject-
eren van drugs wordt bedoeld.

Swingen
De term swingen kent verschillende definities. 
Mainline onderschrijft de volgende:
“Swingen is een activiteit of ook wel leefsti-
jl waarbij stellen erotische contacten hebben 
met andere stellen of singles.”

Tina
Tina is een bijnaam voor crystal meth/ meth-
amfetamine, afkomstig uit de chemsexscene.
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De vrouwen 
die we 
interviewden

Sophie, 23 jaar
Is opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn en 
heeft tijdelijk geen baan. Sophie heeft met 
name 3mmc gebruikt. Ze is hier een jaar af-
hankelijk van geweest. Naar aanleiding van 
steken in haar hoofd en een psychose is zij op 
eigen houtje gestopt. Sophie gebruikte desti-
jds dagelijks en ook in haar eentje. Sophie was 
vrijgezel en haar sekspartners wisten niet altijd 
dat ze gebruikte en deden niet altijd mee. So-
phie had de afspraak met zichzelf dat zij alleen 
mocht gebruiken wanneer ze de stad in ging, 
het gevolg was dat zij 5 avonden per week in 
de stad was. Sophie vindt het sinds ze gestopt 
is nog wel een uitdaging om weer intiem te 
zijn zonder drugs.

Fleur, 26 jaar
Is pedagogisch werker. Fleur kwam 11 jaar 
geleden in aanraking met de combinatie 
drugs en seks en heeft dit sindsdien met eni-
ge regelmaat gedaan. Sinds een jaar doet ze 
dit vaker; elk weekend, met haar vaste partner. 
Meestal beginnen zij met speed en halen daar 
een nacht op door. In de ochtend daarna geb-
ruiken zij dan het liefst ghb, vaak in combinatie 
met andere middelen zoals bijvoorbeeld xtc, 
waarbij zij ook seks hebben. Zij heeft ongeveer 
één keer per jaar een fase waarin ze, ook los 
van haar seksuele ervaringen, te veel drugs 
gebruikt. Hierdoor wordt haar sociale gedrag 
beïnvloed. Ze kan dan minder goed luisteren 
en houdt minder rekening met anderen. Wan-
neer ze dit meermaals als feedback van vrien-
den terug krijgt of wanneer ze dit zelf door 
heeft, stopt zij een aantal weken tot maanden 
met het gebruik.

Dena, 21 jaar
Studeert aan de universiteit. Dena gebruikt 
voor haar seks en drugssessies graag de mid-
delen; speed, mdma, lsd, 2cb, 3mmc en heel 
soms ketamine. Het verschilt per sessie wat ze 
gebruikt en afgezien van cannabis combineert 
ze deze middelen niet veel om het effect puur 

te houden. Voorheen deed ze dit een paar keer 
per maand en sinds een jaar vanwege haar 
studie nog maar een paar keer per jaar. Ze 
doet dit met haar vaste vriend met wie ze in 
een open relatie is. Drugs en seks combineren 
doet ze alleen met haar vaste partner vanwege 
de emotionele openheid die drugs kunnen 
veroorzaken. Hierover hebben ze expliciete af-
spraken gemaakt.

Ineke, 63 jaar 

Was voorheen werkzaam als commercieel di-
recteur en is nu met pensioen. Ineke is sinds 4 
jaar met haar man actief in de swingers-scene 
en gebruikt in deze context ook drugs. Zij doen 
dit ongeveer eens in de zes weken en heel 
soms eens in de vier weken, zolang zij de wek-
en ertussen goed kunnen herstellen. Zij doen 
dit samen met andere bekende stellen in in-
tieme en knusse sfeer op huisfeestjes en hier-
voor hebben zij ook een speciale ruimte op hun 
zolder ingericht. Ineke gebruikt tijdens een 
sessie voornamelijk xtc. Ze heeft wel met ket-
amine, ghb, cannabis, coke en lachgas geëx-
perimenteerd, maar hier gaat haar voorkeur 
niet naar uit. Ineke hoopt deze swinger-feestjes 
in combinatie met xtc nog tot op hoge leeftijd 
te kunnen doen.

Jessica, 51 jaar
Was door corona tijdelijk werkloos en begint 
binnenkort weer met een baan als producti-
emedewerker. Jessica gebruikt sinds een jaar 
wekelijks 3mmc en injecteert dit. Zij doet dit 
samen met een vriend met wie zij dan ook 
seks heeft en via wie ze hiermee in aanraking 
is gekomen. Tijdens een weekend van seks en 
drugs neemt zij ongeveer 3 tot 4 shots. In het 
verleden heeft zij xtc, ghb en ketamine gebrui-
kt voor haar sekssessies maar sinds ze 3mmc 
slamt gebruikt ze geen andere middelen 
meer. De sessies vinden in een huiselijke set-
ting plaats, soms ook met anderen, en ze du-
ren zo’n 1 a 2 dagen. Jessica heeft hiv via deze 
vriend gekregen en is hiervoor in behandeling. 
Ze zou weer intiem willen kunnen zijn zonder 
drugs en zou graag willen minderen of stop-
pen.
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Karlijn, 31 jaar
Werkt in het bankwezen. Karlijn maakt de 
combinatie seks en drugs sinds 5,5 jaar met 
haar vaste vriend. Ze plannen hier zo’n twee 
keer per jaar een weekend voor in. Voorheen 
was dit ongeveer 4 keer per jaar. Ze gebruikt 
dan bijna altijd ghb in combinatie met iets van 
een upper als XTC of 6apb (benzo-fury). Vooral 
6apb met met ghb blijkt de fijnste combinatie 
voor haar. Soms kan een sessie een dag du-
ren en soms twee dagen. Zo’n weekend voelt 
als een speciaal weekend; “telefoon uit, laptop 
dicht en tijd voor elkaar”.

Linda, 34 jaar 
Is projectmedewerker en geeft drugsvoorlicht-
ing. Linda combineert seks en drugs vooral 
met haar twee vrouwelijke vaste partners met 
wie zij een romantische driehoeksrelatie heeft. 
Af en toe beleeft ze dit ook met andere wis-
selende seksuele partners maar sinds Covid 
komt dit bijna niet meer voor. 4mmc Is daarbij 
haar favoriete drug en 3mmc is een goed al-
ternatief dat makkelijker te verkrijgen is. Soms 
gebruikt zij poppers of ghb. De frequentie van 
deze sessies is wisselend. Soms doet ze dit ie-
der weekend of drie keer per maand en soms 
zo’n vijf weken niet. Door een nieuwe partner 
die dit graag doet is de frequentie wel vaker 
geworden. Soms vonden sessies in een club 
plaats maar vaker vindt dit plaats in een thu-
issituatie. Deze sessies kunnen 6 tot 12 uur du-
ren. Sinds januari is zij even gestopt met alle 
middelen.

Loïs, 31 jaar
Is een queer-vrouw en in een romantische drie-
hoeksrelatie met 2 andere vrouwen. Zij gebrui-
kt tijdens sekssessies 3mmc, 4mmc, speed, 
coke, mdma, cannabis en soms ghb. Het wis-
selt per keer wat ze hiervan gebruikt en in wel-
ke combinatie. Deze sessies heeft zij zowel met 
haar vaste partners als met wisselende andere 
seksuele partners. Zij maakt deze combinatie 
sommige perioden wekelijks in het weekend 
naar aanleiding van feestjes; tijdens of daarna 
thuis of op een after. En soms doet ze dit een 
aantal weken niet.

Suzanne, 49 jaar
Is postbode en interieurverzorgster. Suzanne 
gebruikt voor haar sekssessies sinds een jaar 
3mmc en sinds december 2020 crystal meth. 
Beide middelen injecteert zij. Ze doet dit een 
paar weekenden in de maand samen met een 
goeie vriend; hij is een vaste partner hierin, en 
nog met een andere vriend. Ze start dan op 
zaterdag en gaat door tot zondag. Tijdens zo’n 
weekend  gebruikt ze één keer Tina en daarna 
bouwt ze het af met zo’n twee keer 3mmc. Ze 
is tevreden over haar mate van gebruik en hoe 
het haar seksleven positief beïnvloed. Suzanne 
heeft daarnaast ook nog seks zonder drugs en 
kan dit nog steeds waarderen.v
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Resultaten

Over de survey-respondenten
De jongste respondent was 18 jaar en de oud-
ste 62 jaar. Verder zag de verdeling van de leeft-
ijden onder de 100 startende respondenten er 
als volgt uit:

18 jaar:
20 t/m 29 jaar:
30 t/m 39 jaar:
40 t/m 49 jaar:
50 t/m 59 jaar:

62 jaar:

3 respondenten
61 respondenten
12 respondenten
10 respondenten
10 respondenten
1 respondent

Respondenten komen uit alle Nederlandse 
provincies, waarvan een meerderheid uit 
Noord-Holland (26%) en Zuid-Holland (17%).
Van hen identificeert 97% zich als vrouw en 3% 
zich als non-binair of gender-fluïde.
44% Zegt een heteroseksuele voorkeur te heb-
ben, 42% heeft een biseksuele voorkeur of 
nieuwsgierigheid, 6% een lesbische voorkeur 
en 8% een panseksuele voorkeur.

1. Druggebruik in een 
seksuele context
Om een beeld te kunnen vormen over hoe 
vrouwen drugs gebruiken in een seksuele con-
text, bekijken we in dit deel eerst hoe dat er bij 
de respondenten uit ziet; hoe vaak, met welke 
middelen, met wie, waar, hoe lang. Interessant 
is het te achterhalen of onder vrouwen inder-
daad ook de middelen en tendensen te vinden 
zijn die we tot nu toe vooral onder MSM tegen-
komen.
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Frequentie 
Respondenten gaven aan dat wanneer zij seks 
hebben;

Voor het grootste gedeelte van de respondent-
en lijkt druggebruik iets te zijn waarmee ze zo 
nu en dan een extra dimensie geven aan hun 
seksleven.  44% zegt soms drugs te gebruiken 
voor sekssessies en 36% zegt dit sporadisch te 
doen.  Bij een vijfde van de respondenten lijkt 
er echter een sterke link te zijn tussen drugs en 
seks; 15% gebruikt vaak drugs wanneer zij seks 
hebben en 4% gebruikt altijd drugs wanneer 
zij seks hebben.

De meeste geïnterviewden vertelden dat zij 
ook nog nuchter seks hadden. Seks onder in-
vloed werd door hen dan gezien als iets spe-
ciaals. Van seks zonder drugs kunnen zij ook 
nog steeds genieten.
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Loïs 
“Seks zonder drugs is anders maar ook heel 
fijn. Op sommige momenten is het juist moo-
ier of fijner zoals het is zonder, bijvoorbeeld op 
een luie zondagochtend. Je hoofd staat dan 
soms wel wat meer aan. Het heeft allebei zijn 
pluspunten.”

Fleur 
“Ik vind wel dat er een groot verschil is maar ik 
zou zeker niet zeggen dat ik seks zonder per se 
minder vindt. Maar ik zou wel kunnen zeggen 
dat seks met drugs altijd anders is. Het is sow-
ieso intenser maar het kan ook twee kanten 
op. Het kan een kant op gaan dat je veel meer 
energetisch met elkaar bezig bent als je onder 
invloed seks hebt, of het wordt echt zo’n; we 
gaan alle grenzen voorbij en het wordt echt 
hele gekke anti-taboe sm-achtige shit.” 

Fleur 
“Het is ook wel fijn om nog helemaal erbij te 
zijn als je nuchter seks hebt, dat je niet af en 
toe wegvalt. Met G kun je met één milliliter-
tje te veel in slaap vallen. Dan moet je als je 
midden in een sessie zit wachten tot de ander 
weer een beetje ontwaakt is. En het is ook fijn 
om elkaar in de ogen aan te kunnen kijken en 
dat je niet zo’n drugshoofd hebt. Dus ik kan 
niet zeggen dat nuchtere seks nu niet leuk 
meer is, gelukkig niet.”

Eén geïnterviewde vertelde dat zij sinds ze 
gestopt is met het gebruiken van drugs inti-
miteit weer anders moet leren beleven en één 
geïnterviewde vertelde dat zij sinds het geb-
ruik niet meer nuchter seks heeft gehad en dit 
dus niet kan vergelijken.

Sophie 
“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 zoveel voor. Mijn zelfverzekerdheid was 
dan compleet weg. Sinds ik gestopt ben is het 
een leerproces geweest om seks te hebben 

zonder gebruik. Ik wil het gewoon weer nor-
maal beleven dus zie het als een leerdoel om 
het weer leuk te maken op een manier die ik 
wil; zonder drugs.”

Jessica 
“Ik heb geen idee hoe nuchtere seks nu zou 
voelen. Sinds ik vorig jaar 3mmc ben gaan 
injecteren voor mijn sekssessies hebben ik en 
mijn vriend dat niet meer nuchter beleeft. Ik 
zou het wel helemaal zonder willen en ge-
woon op een normale manier weer van elkaar 
genieten, maar ja hoe?” 
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Middelen
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Deze vraag is door 92 respondenten ingevuld 
en gaat over de afgelopen 3 jaar.

We zetten hier de middelen op een rij in vol-
gorde hoeveel ervaring respondenten hiermee 
hebben;

XTC is door 83% gebruikt om seks te hebben
Dan volgt alcohol, gebruikt door 82% 
Cannabis door 63%
Coke door 58%
Speed door 54%
Ketamine door 54%
2cb ook door 54%
Ghb door 51% 
3mmc door 39% 
4mmc door 28%
Crystal meth wordt door 4 respondenten geb-
ruikt.

Eén geïnterviewde vertelde dat haar favorie-
te middel voor haar seksuele ervaringen ben-
zo-fury (6-apb) is vanwege het oppeppende ef-
fect en de duur; zo’n 11 uur. Dit middel was niet 
opgenomen in deze lijst en ook door andere 
respondenten niet genoemd.
Andere middelen die door deelnemers aan 
deze lijst werden toegevoegd waren: Ritalin, 
4-FMA, 5-meo-dmt, 4-HO-MET, 4-HO-MipT, 
oxazepam, Oxycodone, Phenibut en Blue 69 
(een cocktail van mdma, ghb, speed en Blue 
Curaçao; alcohol). 

Favoriete middelen 
We hebben gevraagd naar de top 3 favoriete 
middelen die respondenten met seks com-
bineren. Hieruit bleek dat zo’n 25% van de 
respondenten xtc/mdma op nummer één 
verkiest. 15 % geeft voor hun nummer één de 
voorkeur aan ghb. De middelen; 3mmc, coke, 
speed, lsd en cannabis worden elk door zo’n 9 
% als eerste favoriete middel verkozen. 4mmc, 
ketamine, 2cb, heroïne en poppers staan voor 
enkelen op nummer één.

De middelen die in totaal het meeste in de top 
drie voorkwamen zijn:

1. xtc/mdma
2. Cannabis
3. Alcohol

Crystal Meth 
Aangezien meth-gebruik tot nu toe bijna altijd 
aan MSM werd gelinkt en hier 4 personen aan-
gaven ook ervaring met crystal meth te heb-
ben, hebben we nog specifiek gekeken naar 
hen. Een van hen identificeert zich als gender-
fluïde, de andere 4 als vrouw. Twee van hen zijn 
van jongvolwassen leeftijd (20 en 24 jaar), ze 
gebruiken beiden altijd drugs wanner zij seks 
hebben. De anderen zijn 34 en 49 jaar oud, zij 
gebruiken beiden soms drugs wanneer zij seks 
hebben. Zij komen uit de provincies; Gelder-
land, Drenthe en Zuid Holland.
Zij gebruiken alle vier naast crystal meth ook 
verschillende andere middelen. De  frequentie 
van hun gebruik per middel verschilt onder-
ling. 
De respondent van 20 jaar heeft zo’n 10 tot 
20 keer crystal meth gebruikt en slamt zowel 
crystal meth als 3mmc. Zij geeft aan met het 
slammen in aanraking te zijn gekomen via 
haar ouders.
De respondent van 24 jaar heeft 1 a 2 keer crys-
tal meth gebruikt en slamt speed (zij wordt uit-
gelicht in het volgende stuk over slammen). 
De respondent van 34 jaar heeft vaker dan 50 
keer crystal meth gebruikt en de respondent 
van 49 jaar tussen de 3 en de 6 keer. Zij geven 
beiden aan hun drugs niet te slammen.

Alle vier de respondenten zeggen drugs tij-
dens seks te gebruiken omdat dit voor een 
grotere seksuele opwinding zorgt, om langer 
door te kunnen gaan, om remmingen los te 
kunnen laten en omdat het voor een intensere 
beleving van aanrakingen en seks zorgt. Meer 
zelfverzekerdheid is voor slechts één van hen 
reden voor gebruik. Zij zijn over het algemeen 
erg positief over wat drugs in combinatie met 
seks hen brengt. Alleen de respondent van 49 
jaar maakt zich soms zorgen over de gezond-
heidsrisico’s en het verslavingsrisico van drug-
gebruik. Wel ondervinden alle vier de respon-
denten verschillende fysieke klachten door het 
gebruik van drugs tijdens seks, onder andere; 
bewusteloosheid, gebitsklachten, uitdroging, 
hoofdpijn, overgeven, afvallen, bloedneus en 
slaapproblemen. Ook ondervinden zij (behalve 
de respondent van 49 jaar) verschillende psy-
chische klachten zoals; heftige emoties, de-
pressieve gevoelens en paranoïde gevoelens. 
De respondent van 34 jaar heeft ook wel suïcid-
ale gedachten, financiële problemen, conflict-
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en met dierbaren en het verliezen van haar 
baan als gevolg ervaren. Zij geven alle vier aan 
nooit professionele hulp te hebben gezocht.

Drie van deze respondenten hebben seks 
onder invloed met verschillende wisselende 
contacten, toch gebruikt alleen de respondent 
van 48 jaar soms condooms. Deze persoon is 
ook die enige die zich halfjaarlijks op soa’s laat 
testen.

Slammen
Drie van 86 respondenten gaven aan ervaring 
met slammen te hebben. Eén van hen inject-
eert speed, één van hen 3mmc en één van hen 
zowel 3mmc als crystal meth.
Alle drie gaven zij aan in de afgelopen drie 
jaar vaker dan tien keer te hebben geslamt. Zij 
doen dit alle drie in een huiselijke setting.

Slammende respondenten uitgelicht:

1.
Vrouw van 51. Zij injecteert 3mmc wekelijks en 
gebruikt altijd drugs als zij seks heeft. Zij is via 
een vriend in aanraking gekomen met 3mmc 
en met het slammen. Het initiatief komt 
meestal vanuit die vriend en zij doet dit ook 
met andere wisselende contacten. Sekssessies 
duren meestal 12 tot 24 uur. Zij gebruikt nooit 
condooms en laat zich wel halfjaarlijks op soa’s 
testen. Zij maakt zich zorgen over haar ge-
zondheid maar niet over het verslavingsrisico. 
Op de vraag wat het haar gebracht heeft om 
drugs met seks te combineren zegt zij:

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat het geen 
waardering en voldoening geeft. Ik krijg er 
soms ruzie door. Van anaal en in een capsule 
verneem ik niets en van slammen krijg ik een 
boost. Maar mijn aders zijn moeilijk vindbaar, 
gelukkig.”

2.
Vrouw van 43 jaar. Zij injecteert speed en 
gebruikt ook altijd drugs als zij seks heeft. Zij 
heeft zichzelf via filmpjes over crystal meth het 
slammen aangeleerd. Zij doet dit met mensen 
uit haar (seks)-vriendenkring. Naast speed 

gebruikt zij onder andere xtc, cannabis, pop-
pers en lsd en heeft een enkele keer ghb, crys-
tal meth, 3mmc en 2cb gebruikt. Het initiatief 
voor drugs en sekssessies komt wisselend bij 
haar of haar partners vandaan. Deze sessies 
duren meestal 12 tot 24 uur. Zij gebruikt noo-
it condooms en laat zich nooit op soa’s testen. 
Zij maakt zich soms zorgen over haar gezond-
heid en het verslavingsrisico. Op de vraag wat 
het haar gebracht heeft om drugs met seks te 
combineren zegt zij:

“Veel selfservice, duizenden orgasmes, miljo-
enen fantasieën, een ontsnappingswereld en 
afhankelijk zijn van dagelijks speed injecteren 
en de gevolgen”

3.
Vrouw van 24 jaar. Zij injecteert zowel crystal 
meth als 3mmc. Ook zij gebruikt altijd drugs 
wanneer ze seks heeft. Zij is via haar ouders 
met het injecteren in aanraking gekomen. Ze 
doet dit met verschillende wisselende con-
tacten die ze leert kennen via parenclubs, 
wap-feestjes, haar (seks-) vriendenkring of in 
de kroeg. Naast deze middelen gebruikt zij ook 
regelmatig alcohol, xtc, ghb, poppers, lachgas, 
ketamine, coke en 4mmc. Soms gebruikt zij 
speed, 4-fa en crack / base-coke. Het initiatief 
voor deze sessies komt zowel uit haarzelf als 
bij haar partners vandaan. De sessies duren 
meestal langer dan 2 dagen. Zij gebruikt noo-
it condooms en laat zich nooit op soa’s testen. 
Over haar gezondheid of het verslavingsrisico 
maakt zij zich geen zorgen. Op de vraag wat 
het haar gebracht heeft om drugs met seks te 
combineren zegt zij:

“Een te gek seksleven.”

Partners
Van de respondenten gebruikt 49% drugs in 
een seksuele context alleen met hun vaste 
partner in een monogame relatie. 22% doet dit 
met hun vaste partner in een niet-monogame 
relatie, sommigen van hen hebben ook seks- 
en drugssessies met anderen. 18% heeft meer-
dere vaste partners met wie zij seks en drugs 
combineren en 28% doet dit met verschillende 
wisselende partners. Eén respondent gaf aan 
dat zij ook graag in haar eentje sessies heeft 
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waarbij zij drugs gebruikt en zichzelf bevredigt.

Initiatief
Het initiatief tot het gebruiken van drugs bij 
seksuele activiteiten komt bij 36% van de re-
spondenten vanuit hen zelf. Bij 56% komt het 
initiatief wisselend zowel van hen als van hun 
partner(s). Bij slechts 8% komt het initiatief al-
leen bij de partner(s) vandaan.

Ontmoetingsplekken
Dit zijn de plekken of platforms waar respon-
denten hun partners voor seks en drugssessies 
ontmoeten.

Een aantal respondenten gaf aan partners 
te ontmoeten op andere feesten en festivals. 
Sinds de coronapandemie ligt dit allemaal stil 
en zijn mensen meer actief in hun thuissitu-
atie met al bekende vrienden of via datingsites 
en chatapps.
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Locaties
Dit zijn de locaties waar de seks en drugssess-
ies van respondenten plaatsvinden.

Dat de meeste deelnemers drugs met seks 
combineren in een huiselijke setting is waar-
schijnlijk deels te verklaren door de corona-
pandemie en deels doordat het merendeel 
van de deelnemers dit met een vaste partner 
doet. Een aantal deelnemers gaf aan deze ses-
sies vóór de pandemie op festivals te hebben 
ervaren. 

Linda 
“Een club neemt sociale remmingen weg, wat 
fijn 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.”
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Duur

Dagenlange sekssessies lijken weinig voor te 
komen onder deze vrouwen. De enige respon-
dent die aangeeft sessies langer dan twee da-
gen te hebben, gebruikt crystal meth en inject-
eert zowel dit, als 3mmc. Drie respondenten 
geven aan sessies van 1 tot 2 dagen te hebben. 
Eén van hen gebruikt hiervoor voornamelijk 
speed, xtc, 3mmc en 4mmc. Eén van hen geb-
ruikt vooral speed, alcohol en cannabis. En een 
ander gebruikt vooral crystal meth, xtc, alcohol 
en paddo’s, zij heeft alle drie de middelen vak-
er dan 50 keer gebruikt. Daarnaast gebruikt zij 
ook met grote regelmaat 4mmc, speed, coke 
en 2cb. Verder geeft zij aan ook heroïne te geb-
ruiken, de frequentie hiervan is onbekend.

Karlijn 
“Twee tot drie keer per jaar plan ik echt een 
weekend hiervoor in met mijn vriend. Dat kan 
soms twee dagen duren. We proberen tussen-
door of erna wel goed slaap in te plannen en 
wekkers te zetten om te zorgen dat we gen-
oeg eten en drinken.”

Linda 
“Ik denk dat ik thuis geneigd ben om langer 
door te gaan, dus dat vind ik wel een risico 
want dan gebruik je ook meer. In een club 
wordt het iets moeilijker gemaakt om bij te 
nemen want dat is een extra handeling, dan 
moet je naar het toilet dus daardoor stel je het 
misschien wat langer uit en vaak is een club 
ook wel beperkt qua tijd, als je dan niet daar-
na thuis doorgaat.” 
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2.  Motivaties, beleving en 
ervaring
Om een beter beeld te krijgen waarom vrouw-
en drugs met seks combineren kijken we hier 
naar de motivaties en gaan we wat dieper in 
op hoe deze combinatie beleeft wordt. Anders 
dan het vooroordeel dat lijkt te heersen, dat 
vrouwen door mannen overgehaald worden, 
zijn vrouwen ook vaak initiatiefnemer hier-
in. Zij ervaren verschillende positieve effecten 
waardoor zij de keuze tot het combineren van 
drugs met seks bewust maken.

Motivaties
Hier is gevraagd in hoeverre respondenten zich 
herkennen in de ondergenoemde motivaties.

Dat drugs ervoor zorgen dat de seksuele er-
varing intenser beleefd wordt is een van de 
hoofmotivaties van de respondenten. Een 
grotere seksuele opwinding en het verliezen 
van remmingen komen daarna als belangrijke 
motivaties. Langer door kunnen gaan is voor 
veel vrouwen ook een motivatie, maar dit lijkt 
een minder prominente motivatie dan het vol-
gens andere onderzoeken voor veel mannen 
zou zijn.
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Loïs 
“Dingen voelen intenser en je bent op een an-
dere manier ontspannen, je hoofd staat uit en 
je kunt helemaal opgaan in het moment. Ik 
haal er gewoon echt ontspanning uit en plezi-
er. Natuurlijk heb ik als ik naar mijn werk ga op 
maandag even een klein katertje maar ik kan 
heel erg genieten van hoe leuk het was en dan 
kan ik gewoon weer mijn week lekker door.”

Ineke 
“Wat het voor mij leuk maakt is de interactie 
die ontstaat, dat lieve gevoel. Je gaat elkaar 
zo geweldig vinden. En afgezien van dat je het 
voelt kun je het ook vertellen tegen elkaar. En 
de euforie van een drug die verdwijnt maar 
je onthoudt wel wat voor aardigs je allemaal 
tegen elkaar gezegd hebt. Dus we hebben 
ook een hele fijne kennissenkring waar je 
heel open over seks kunt praten, er zijn geen 
taboes. Op het niveau van gevoel durf je je dus 
beter te uiten naar elkaar. En dat is het mooie 
vind ik.”

Ineke 
“Zoals vroeger dat je maar iets hoefde te horen 
en dat je dan al ‘aan’ stond, ja dat heb ik op  
deze leeftijd niet meer hoor, dat is nou een-
maal zo. En met die ghb dan is dat wel terug. 
Dat is ook een motivatie.”

Voor sommigen speelt het verkrijgen van meer 
zelfvertrouwen ook een rol;

Sophie 
“Met 3MMC op ben ik zelfverzekerder. Ik ging 
in mijn eentje naar de kroeg waar ik mannen 
leerde kennen met wie ik seks had. Ik deed 
dit bewustomdat ik merkte dat het goed was 
voor mijn zelfvertrouwen en om mannen weer 
te vertrouwen en positieve seksuele ervarin-
gen met hen op te doen. Ik had heel lang een 
angststoornis en die is voor een heel groot 
gedeelte weggenomen doordat ik dus een 
hele lange tijd zelfverzekerd was, dus daar heb 
ik wel iets goeds aan overgehouden.  Aan de 

andere kant had ik misschien beter in thera-
pie kunnen gaan dan mijn eigen proefkonijn 
te zijn en er een verslaving aan over te houd-
en.”

In de verschillende diepte-interviews werd het 
grensverleggende aspect meestal als iets pos-
itiefs omschreven. 

Linda 
“Onder invloed van mephedrone had ik een 
vrij heftige sekssessie met een man in een 
club, waardoor ik achteraf dacht; ben ik nog 
wel lesbisch? “Ik voelde niet dat ik iets had 
gedaan dat ik niet wilde, maar wel dat je je 
eigen grens bent over gegaan in een soort ver-
ruiming en dan ga je daarna terug  naar jezelf 
en dan denk je; oh, dit ben ik dus ook. En dat 
kost even tijd om een plek te geven bij je iden-
titeit. Het was niet iets dat me overkwam want 
ik heb het bewust opgezocht. Drugs helpen 
daarbij om je fantasieën uit te leven. Je weet 
dat je er nieuwsgierig naar bent maar als je 
het dan uitprobeert, dan moet je het op het 
moment dat je weer nuchter bent wel integre-
ren.”

Extra motivaties die meermaals genoemd 
werden door respondenten zijn dat de verbind-
ing met de partner wordt versterkt en dat het 
delen van dergelijke ervaringen voor sommi-
gen verdieping aan de relatie geeft.

Fleur 
“Doordat het helpt grenzen te verleggen en 
taboes te doorbreken heb je geen geheimen 
meer voor je partner, dat is ontzettend bevri-
jdend en fijn. Het creëert een ‘wij gevoel’. En 
herkenning in de wat extremere seksuele be-
hoeften.”
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Beleving

Aan de hand van dit tabel is te zien dat de 
meeste respondenten overwegend positief 
zijn over hun seks- en drugservaringen. Zo’n 
93% van de respondenten beaamt dat zij dit in 
meer of mindere mate als verrijking van hun 
seksleven ervaren en ongeveer eenzelfde per-
centage ervaart het ook als bevrijdend. 
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Karlijn
“Wat het me heeft gebracht is een grotere 
waardering voor mijn eigen lichaam, dat ik 
me daar heel goed in voel en dat ik dat ook 
niet eng vind om te tonen. Een gevoel dat ik er 
mag zijn, zeg maar. Zo’n weekend dat volledig 
draait om de fysieke, seksuele en geestelijke 
connectie met elkaar, dat heeft zo iets moois. 
Daarna voel ik dat het onze relatie heeft ver-
sterkt en ik voel me aantrekkelijk wanneer ik 
in de spiegel kijk en bedenk wat we hebben 
beleeft.” 

Dena
“De eerste keer dat ik een orgasme had was 
door drugs en nu kan ik ook zonder drugs een 
orgasme beleven. Ik heb heel lang gedacht 
dat ik aseksueel was omdat ik er niets bij 
voelde en ik kan wel echt stellen dat dat door 
drugs open is gegaan.”

Een andere geïnterviewde geeft juist aan dat 
door druggebruik orgasmes soms uit blijven 
en dat ze dit soms als frustrerend ervaart. Dit is 
voor mannen vaak een gewenst effect en grote 
motivatie, maar wordt onder vrouwen ook wel 
als ongewenst effect ervaren.

Ongeveer een derde van de respondenten 
voelt zich achteraf wel eens kwetsbaar. 
Een kwart van de respondenten ervaart wel 
eens gevoelens van schaamte en / of schuld. 
Gevoelens van schaamte of schuld kunnen 
verschillende oorzaken hebben en zouden het 
praten over dit onderwerp of het opzoeken van 
hulp eventueel in de weg kunnen staan wan-
neer iemand hier eigenlijk wel behoefte aan 
heeft.

Linda
“Dat gevoel van schuld of spijt is bij mij eigen-
lijk puur gerelateerd aan het gebruik en niet 
aan het seksuele stuk. Ik wil eigenlijk minder 
vaak gebruiken of minder lang doorgaan en 
dat lukt me dan niet. Wanneer ik de “com-
ing down” (wanneer een middel begint uit te 
werken)  voel komen wil ik dat uitstellen. Maar 
als ik dat doe wordt de mentale kater nog 

groter, dus dan heb ik daar achteraf wel spijt 
van.”

De helft van de respondenten geeft aan in 
meerdere of mindere mate drugs te gebruik-
en om op dezelfde golflengte als de partner te 
komen.
Zo’n 40% van de respondenten geeft aan onder 
invloed wel eens de eigen seksuele grenzen te 
overschrijden.

Sophie
“Je doet dingen makkelijker op seksueel vlak. 
Soms was dat grensoverschrijdend in vergeli-
jking met wanneer ik geen drugs zou geb-
ruiken. Onder invloed leek het positief en een 
stapje in de goede richting om meer te durven 
maar achteraf is het gevoel dat blijft hangen 
soms wel negatief en dan kan het ook een 
stukje beschadigd hebben.”

Van de 81 respondenten geeft 65% aan zich wel 
eens zorgen te maken over de gezondheidsri-
sico’s en 51% maakt zich weleens zorgen over 
het verslavingsrisico. 

Sophie
“Ik maak me wel zorgen over de effecten op 
lange termijn zoals onvruchtbaarheid. De 
effecten van 3mmc zijn helemaal nog niet 
onderzocht dus ik weet niet wat het later gaat 
doen. Ik ben gewoon mijn eigen testpersoon 
geweest en daar ben ik nog wel bang voor. 
Stel je voor dat ze zeggen je bent er onvrucht-
baar door geworden, dan zou ik mijn leven 
lang spijt hebben”.
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Wat het respondenten bracht
Deze word-cloud is gevormd met de antwoor-
den op de open vraag; 
“Terugkijkend op mijn ervaringen met drugs 
in een seksuele context heeft het mij dit geb-
racht… ”
Hoe vaker een antwoord is gegeven, des te 
groter is het afgebeeld.

Een greep uit de meer 
uitgebreide open antwoorden 
in de survey:
“Bevrijding, verruiming van ervaringen en mijn 
eigen horizon. Los kunnen laten, nieuwe kant-
en van mezelf ontdekken, nieuwe contacten. 
Maar ook schuld, schaamte, twijfels en ruzie 
met partner.”

“Mooie herinneringen, gave avonturen en 
helaas af en toe een soa.”

“Voordat ik mijn vaste partner had; hele 
slechte dingen, waardoor ik mijn vertrouwen 
bijna kwijt was in seksuele relaties. Met mijn 
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huidige partner ervaren we dit samen en be-
wandelen we samen een pad met nieuwe er-
varingen en ontdekkingen.”

“Het is best fijn, maar je moet wel op een bep-
aald level van uithoudingsvermogen komen 
en niet te hard gaan, dat kapt het anders snel 
af. Bij de coming down is het ‘t fijnst of als het 
net bijna begint!”

“Ik vind het een enorme verrijking van ons 
(mijn man en mijn) seksleven. Helaas kan het 
niet vaker omdat ik mijn lichaam minimaal 5 
weken de tijd wil geven te herstellen. De lief-
de die ik tijdens de sessies voel voor mijn eigen 
man is ongekend. Gelukkig blijft dat laatste 
gevoel. Wij hopen dat we dit tot op hoge leefti-
jd kunnen blijven doen. Mét of zonder seks.”

“Diepere connectie, elkaar goed aanvoelen, 
in elkaar opgaan en vaak weken nagenieten. 
Voelt als een lief fijn geheimpje wat we samen 
hebben. Het is een manier van opladen.”

“Meer zelfvertrouwen. Na een aantal verschrik-
kelijke seks-ervaringen, durfde ik me niet meer 
te uiten tijdens seks (ik was meer een soort 
pop waarmee je alles kon doen). Het gebruik 
van 3mmc en alcohol heeft mij laten zien dat 
ik gewoon stappen mag zetten tijdens seks en 
het initiatief ook zelf mag nemen zonder dat 
mij iets wordt aangedaan. Ik durft weer din-
gen zelf te doen en stappen te ondernemen.”

“Ik heb er vooral heel veel plezier van en voel 
me heel vrij. Ook ontdek ik meer over wat ik wel 
en niet lekker vind. De connecties met m’n sex 
partners zijn dieper hierdoor, ook in nuchtere 
status. Positief kijk ik ernaar.”

“Verbinding, connectie tot mezelf en mijn spir-
itualiteit, liefde voor mijn partner en mezelf, 
genot.”

“Meer acceptatie van mijn lijf. Van mezelf 
houden maar ook veel liefde kunnen geven. 
Je krijgt ook veel liefde terug. Al is de seks op 
dat moment wel bijna pornografisch maar 
met mijn eigen partner begint en eindigt het 
liefdevol. De seks is intens! Zelfs de dagen erna 
zijn we nog euforisch. Ook het praten met 
elkaar over seks voor, tijdens en na de seks is 
heel goed. Hierdoor versterkt de relatie nog 
meer. Natuurlijk is onze basis goed en zonder 
drugs is de seks ook heel erg lekker! Alleen wat 

korter.”

“Het aan durven gaan van spannende dates 
met mijn partner en daarbij ongeremd zijn. 
Tevens gebruiken we samen in de thuissit-
uatie in combinatie met seks (alleen in het 
weekend) en dat levert een persoonlijke (geile) 
bubbel op waarin we even echt ontsnappen 
aan de dagelijkse werkelijkheid.”

“Heel veel leuke vrijpartijen en soms net wat 
nodig was om nieuwe dingen te proberen. 
Ook was het fijn om op deze intense manier 
een connectie met iemand aan te gaan.”

“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 mijn partner omdat je je samen heel 
kwetsbaar opstelt. En het maakt ook dat we, 
wanneer we nuchter zijn, makkelijker open 
over seksuele verlangens kunnen spreken.”
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3. Gezondheid en zelfzorg
Hier wordt gekeken naar de ervaren gezond-
heidsklachten en problemen op lichamelijk, 
psychisch, sociaal en financieel vlak, naar aan-
leiding van het combineren van seks en drugs. 
Om eventueel passende voorlichting te kun-
nen ontwikkelen is het belangrijk in kaart te 
brengen wat veelvoorkomende klachten en 
problemen zijn.

Gezondheidsklachten en 
problemen 
Lichamelijke klachten:

Van de 77 respondenten die deze vraag heb-
ben beantwoord, ervaart 17% geen lichamelijke 
klachten. De overige 83% ervaart één of meer 
van de bovenstaande klachten. De meest voor-
komende klachten zijn hoofdpijn (38%), slaap-
problemen (34%) en tandenknarsen (29%). 
Daarna zijn spiertrekkingen (27%), verstoorde 
stoelgang (23%) en uitdroging (22%) ook vrij 
veel voorkomend onder de respondenten. Re-
spondenten gaven verder aan last te hebben 
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van extreme vermoeidheid de volgende dag, 
hartkloppingen, blaasontsteking en vermin-
derde aanmaak van vaginaal vocht.
Dit zijn bekende problemen van xtc / mdma 
gebruik, gezien de meerderheid van de re-
spondenten aan heeft gegeven xtc te gebrui-
ken en dit ook als favoriet middel te zien, zijn 
deze klachten niet geheel verassend. Het is 
wel een vrij groot percentage dat last heeft van 
dergelijke klachten. Middels passende harm 
reduction zouden deze klachten misschien 
verminderd kunnen worden.

Eén geïnterviewde vertelde tijdens de sessies 
geen klachten te hebben. Achteraf had zij wel 
last van verwondingen;

Jessica
“Zolang het goed gaat is het mooi maar als 
het fout gaat is het niet zo leuk meer, ik heb 
wel eens in het ziekenhuis gelegen vanwege 
mijn prikwondjes. Ik ben geopereerd aan mijn 
arm omdat er abcessen in zaten. Ik had ze 
in het ziekenhuis beloofd het echt niet meer 
te doen, maar na een paar weken pak je de 
draad toch weer op”.

Wat niet als lichamelijk klacht in deze lijst is 
meegenomen maar wel een veel voorkomen 
effect kan zijn van onder andere crystal meth, 
3mmc en 4mmc, is het ervaren van “cravings” 
(een sterk gevoel meer te willen nemen van 
een middel). 

Linda
“Zeker bij 4mmc en 3mmc heb je gewoon een 
hele sterke craving waardoor ik kan ervar-
en dat ik daar geen controle meer over heb 
en dat is wel een beangstigend gevoel. Ik er-
vaar 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.”

Dena
“Na het snuiven 3mmc ervoer ik wel eens een 
cravings. Nu ik dat in de vorm van een bom-
metje slik (poeder in een stukje vloeipapier ge-
draaid) heb ik daar geen last meer van.”

Psychische klachten:
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Psychische klachten worden wat minder erva-
ren dan lichamelijke klachten. 47% Van de re-
spondenten geeft aan geen psychische klacht-
en te ervaren. De overig 53% heeft grotendeels 
last van heftige emoties of huilbuien (33%) 
en / of somberheid of depressieve gevoelens 
(36%). Daarna worden klachten als opgefokt 
voelen of snel geïrriteerd zijn (22%) en angst- 
en paniekaanvallen (17%) ook redelijk vaak er-
varen. Bij 2 van de 76 respondenten heeft het 
tot suïcidale gedachten geleid. Verder gaf een 
respondenten aan last te hebben van concen-
tratieproblemen en een ander van het gevoel 
achteraf “zoekende” te zijn.

Fleur
 “Met elke drug kan het wel gebeuren dat ik te 
hard ga en dan in een soort gedachten-gat 
van negativiteit val. Dan zie ik het allemaal in-
eens niet meer zitten en wil ik eruit. Als ik me 
dan te lang focus op iets wat niet mooi of fijn 
is kan ik na een kwartier opeens diep ongeluk-
kig zijn. Maar dat zou ook door het slaaptekort 
kunnen komen. Ik heb dan in ieder geval geen 
zin meer om aan seks te beginnen.”

Persoonlijke problemen:
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Persoonlijke problemen zijn de minst ervaren 
klachten onder respondenten; 77% Zegt geen 
persoonlijke problemen door hun seks en 
drugssessies te ervaren. Eenzaamheid of so-
ciaal isolement (12%) en relatieproblemen (9%) 
zijn nog de meest voorkomende persoonlijke 
problemen en 7% ervaart financiële proble-
men naar aanleiding van hun seks en drugs-
sessies. De overige problemen worden door 
enkelingen ervaren. Verder hebben respon-
denten geen andere persoonlijke problemen 
aangegeven.

Linda
“Soms vind ik het wel lastig dat mijn partner 
vaker drugs wil gebruiken dan ik. Ik heb het 
gevoel rustiger aan te willen doen om ervoor 
te zorgen dat ik er geen problemen mee kri-
jg. Maar zij vind het lastig dat ze door mij een 
negatiever beeld van alcohol en drugs krijgt. 
Zij had dan zoiets van; het is toch niet zo erg? 
laten we het gewoon doen. En dan ging ik 
er toch in mee. Ik vond het moeilijk, want zij 
was een trigger voor me om te gebruiken. En 
ze heeft me hier niet bij geholpen maar juist 
het tegenovergestelde, en dat heeft soms voor 
conflict tussen ons gezorgd.”
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Condoom gebruik
Omdat de relatievorm waarin men zit invloed 
heeft op de mogelijke gezondheidsrisico’s die 
men loopt en daarmee eventueel op hun con-
doomgebruik , is het condoomgebruik van de 
respondenten in verband gebracht met de 
partnersituatie. Zo krijgen we een beter beeld 
van de eventuele risico’s die mensen nemen. 
Ook is het condoom gebruik opgesplitst in 
orale, vaginale en anale seks. Hierdoor is het 
aantal respondenten per relatievorm echter 
niet heel groot; 

• 35 Respondenten is met 1 partner in 
een monogame relatie.

• 15 Respondenten is met 1 vaste partner 
in een niet-monogame relatie.

• 13 Respondenten heeft meerdere vaste 
partners.

• 22 Respondenten heeft verschillende 
wisselende contacten.

Daarnaast heeft van elke relatievorm een aan-
tal respondenten de vraag over anale seks niet 
ingevuld, wellicht omdat zij dit niet hebben.
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Te zien is dat bij orale seks door zeer weinig 
respondenten condooms worden gebruikt. 
Wanneer mensen verschillende wisselende 
contacten hebben is het percentage dat soms 
een condoom gebruikt wel groter (27%).

Bij vaginale seks zijn het vooral de respondent-
en met één of meerdere vaste partners die 
aangeven altijd condooms te gebruiken. Het is 
aannemelijk dat zij condooms als anticoncep-
tie gebruiken en niet (alleen) ter preventie van 
soa’s.
Opvallend is het dat vooral onder de mensen 
met verschillende wisselende partners meer 
respondenten soms (55%) dan vaak (23%) con-
dooms gebruiken.
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Hier zien we dat respondenten bij anale seks 
over het algemeen wat minder vaak con-
dooms gebruiken dan bij vaginale seks. 
Ook hier is weer opvallend dat onder de 
mensen met verschillende wisselende part-
ners meer respondenten ‘soms’ (33%) dan 
‘vaak’ (22%) condooms gebruiken. In tegen-
stelling tot de respondenten met meerdere 
vaste partners, of met 1 vaste partner maar in 
een niet-monogame relatie.
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Soa testen
De frequentie waarop respondenten zich op 
soa’s laten testen is ook in verband gebracht 
met de partnersituatie.

Een aantal respondenten die “anders” heb-
ben ingevuld geven onder andere aan dat zij 
samen met hun vaste partner swingen. We 
rekenen dit onder “1 vaste partner in een ni-
et-monogame relatie”.
Te zien is dat de respondenten die wisselende 
partners hebben, met of zonder vaste relatie, 
zich grotendeels jaarlijks of half jaarlijks laten 
testen. 
Van de respondenten die zich nooit laten 
testen bestaat 43% uit respondenten die meer 
dan 1 partner of seksueel contact hebben.
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Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag
Ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bij respondenten door anderen:

Bijna 40% van de respondenten heeft ervar-
ing met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
door anderen.

Inhoud van bovengenoemde ervaren seksueel 
grensoverschrijdend gedrag:

Deze ervaringen met seksueel grensoverschri-
jdend gedrag hadden verschillende vormen. 
Ongewenste aanrakingen is hiervan de meest 
voorkomende vorm, 76% van de respondenten 
met ervaring met grensoverschrijdend gedrag 
geeft aan dat het hier om handelde.
Bij 69% van hen ging seks door terwijl zij niet 
meer wilden of terwijl zij “out” waren gegaan 
(bewusteloos). We zouden dit als verkrachting 
kunnen bestempelen, vooral de gevallen waa-
rbij iemand out was. Het is echter onbekend 
of de daders door hadden dat hun sekspartner 
niet meer wilde of out was. 
34% Van de respondenten werd overgehaald 
om bepaalde seksuele handelingen te ver-
richten.
De overige open antwoorden waren dat ie-

mand haar “nee” niet werd begrepen. En dat 
iemand door probeerde te drammen om geen 
condoom te gebruiken.
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag door re-
spondenten bij anderen:

70% Van de respondenten geeft aan zelf geen 
seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont 
te hebben en 19% weet dit niet zeker. 12% is zich 
ervan bewust dat zij dit per ongeluk hebben 
gedaan en 1% zegt dit met opzet te hebben 
gedaan. De motivatie hiervan is onbekend.

Zowel het hoge aantal respondenten die sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag hebben 
meegemaakt als het feit dat 19% niet weet 
of ze zelf weleens iemands seksuele grenzen 
hebben overschreden, zou een gevolg kunnen 
zijn van het feit dat er middelen in het spel 
waren. Misschien zorgden de drugs ervoor dat 
het inschattingsvermogen in wat een ander 
wilde niet meer zo zuiver; misschien wordt ver-
bale communicatie hierover eerder overgesla-
gen en non-verbale signalen sneller verkeerd 
gelezen. Consent is over het algemeen ook bij 
nuchtere seks nog vaak een grijs gebied waar 
te weinig over gesproken wordt, drugs maken 
dit misschien nog wat complexer.

Linda
“Als je voor het eerst naar een club gaat is 
het belangrijk om te weten dat je altijd zelf 
moet checken of een man wel een condoom 
om heeft. Je geeft een condoom en daarmee 
geeft je aan; ik wil met je neuken maar al-
leen veilig. Maar daarna moet je wel checken 
of hij het ook echt omgedaan heeft. Of wan-
neer iemand bij je binnen probeert te komen 
voordat je hier afspraken over hebt gemaakt. 
In clubs is hier niet altijd communicatie over. 
Condoomgebruik lijkt niet zo vanzelfsprek-
end, daar schrok ik eerst wel een beetje van. 
Daarin moet je echt voor jezelf zorgen en je 
grens aangeven.”
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4. Professionele hulp en 
voorlichting
In dit deel wordt bekeken of respondenten 
wel eens professionele hulp hebben gezocht 
en waar zij dit hebben gezocht. Omdat zowel 
druggebruik als seksualiteit in de taboesfeer 
ligt is het interessant om te weten te komen 
of in de hulpverlening voldoende openheid 
wordt ervaren om deze onderwerpen en de 
combinatie ervan te bespreken. Dit is een be-
langrijke vraag voor een vervolgonderzoek.

Professionele hulp 
Dit is de hulp die respondenten hebben 
gezocht voor hun druggebruik in seksuele 
context.

Te zien is dat een redelijk klein percentage 
hulp heeft gezocht (8%). Andere opmerkingen 
op deze vragen gaan niet over een vorm van 
hulpverlening maar respondenten vertellen 
hier onder andere dat zij zelfstandig gewerkt 
hebben aan hun uitdagingen rondom gebruik 
in een seksuele context.
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Openheid en kennis in de 
hulpverlening 
Hier wordt gekeken in hoeverre respondenten 
deskundigheid en openheid bij de hulpverlen-
er hebben ervaren met betrekking tot de on-
derwerpen drugs en seks.

In deze tabel is te zien dat de ervaringen van 
respondenten verschillend zijn. Opvallend is 
dat slechts één van de zes respondenten het 
gevoel heeft passend geholpen te zijn. 
Vanwege het kleine aantal respondenten die 
deze vraag kon beantwoorden en de uiteen-
lopende ervaringen kunnen we hier verd-
er nog weinig over zeggen. Het is nuttig hier 
verder onderzoek naar te doen. Openheid en 
veiligheid om taboe-thema’s te bespreken is 
nodig voor goede en volledige hulpverlening. 
Idealiter wordt vanuit hulpverleners een vanuit 
een niet-veroordelende houding een opening 
gegeven om over seks en/of drugs te praten, 
zodat de hulpvrager hierin geen drempel hoeft 
te ervaren.

Een aantal aanvullingen van respondenten op 
deze vraag zijn:

“Ik heb zelf het middelengebruik niet gen-
oemd.”

“Ik had hulp, niet per definitie voor mijn drug-
gebruik, maar ik gebruikte in de tijd dat ik 
hulp had voor mijn depressie. Echter had ik 
niet het idee dat ik open kon zijn over mijn 
druggebruik omdat ik het gevoel dat de psy-
choloog me daar meteen op zou veroordelen 
en al mijn problemen daaraan zou hangen.”

“Er werd onderzocht waarom ik gebruik en 
wat daarvoor in de plaats zou kunnen komen. 
Het werd me niet verboden.”
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Linda
“Door een nieuwe partner ben ik vaker drugs 
tijdens seks gaan gebruiken en door corona 
kwam dit ook vaker voor omdat er niet zoveel 
te doen was. Ik merkte dat ik daar vorig jaar 
veel moeite mee had. Ik probeerde te min-
deren maar dat was heel moeilijk. Toen heb ik 
een paar weken niet gebruikt en ik heb daar 
hulp voor gezocht bij zo’n online programma 
van Breijder; ‘Drugs onder controle’ heet het. 
Dat was wel fijn. Ik heb toen zelf de combi-
natie met seks ook aangestipt en de hulpver-
lener reageerde daar heel prima op maar het 
was verder geen onderdeel van het traject. Ik 
merkte tijdens het verloop van het traject dat 
het toch meer verweven was met mijn partner 
en intimiteit dan ik zelf door had. Daar was al-
leen in de hulp niet zoveel aandacht voor.”

Gebruikte bronnen van 
informatie
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Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft 
aan geen informatie over druggebruik in een 
seksuele context op te zoeken. Van de ande-
re helft respondenten die hier wel informatie 
over op hebben gezocht, vinden de meesten 
dit online. Het internet is een laagdrempelige 
en anonieme manier om informatie en ervar-
ingsverhalen te vinden.

Sophie
“Ik vroeg mijn dealer om informatie over de ef-
fecten van 3mmc, misschien wist hij waarom 
ik zo’n hoofdpijn had. Hij wist het niet en ik heb 
toen online ook niet veel gevonden hierover.”

Belangrijke voorlichting
De respondenten zijn gevraagd wat zij denken 
dat belangrijke onderwerpen voor voorlichting 
zijn.

Hierin is te zien dat alle voorgestelde onder-
werpen belangrijk worden gevonden door 
meerdere respondenten. Vooral informatie 
over dosering en combigebruik en over het 
omgaan met seksuele grenzen onder invloed 
wordt door het merendeel van de respondent-
en aangevinkt. Ook heeft meer dan de helft 
van de respondenten behoefte aan informatie 
over veilig gebruik en de korte- en langetermi-
jneffecten van drugs. 
Onder “Anders, namelijk” wordt één nieuw 
onderwerp-voorstel gedaan: “Seksbeleving 
zonder drugs, na seks onder invloed.”
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Linda
“Ik denk dat het voor mezelf een hele belan-
grijke realisatie was dat, wanneer je het re-
gelmatig doet, je automatisch een verbinding 
legt in je hoofd die groter is dan je misschien 
denkt. En dat je daar inderdaad last van kunt 
krijgen als je dan weer nuchter seks hebt. Dus 
het is denk ik belangrijk dat daar bewustzijn 
rondom gecreëerd wordt.”

Dena
“Mij valt op dat druggebruik in mijn generatie 
(begin 20) echt heel normaal is. Op de eerste 
studiedag praten klasgenoten er al over. In 
sommige kringen is het een hype om zo hard 
mogelijk te gaan, om zoveel mogelijk door 
elkaar heen te gebruiken en dan nog steeds 
aanspreekbaar te zijn. En daar wordt ook echt 
wel een beetje mee gepocht. Onder jongeren 
tussen de 16 en 26 jaar zijn drugs genormali-
seerd. Ik vind het open erover kunnen praten 
op zich goed maar maak me zorgen over 
roekeloos gedrag.” 
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Het is duidelijk en in deze tijd logisch dat de 
digitale vormen van informatie het meest pop-
ulair zijn. Toch is een persoonlijk gesprek voor 
36% van de respondenten ook een gewenste 
vorm.
Het bieden van digitale voorlichting en per-
soonlijk contact kan dus een goede combi-
natie zijn. Voor een enkeling is bedrukte voor-
lichting ook welkom.

Vorm van voorlichting
In welke vorm voorlichting idealiter gegoten 
wordt volgens respondenten is hieronder te 
zien;
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signalen

Aan de hand van de resultaten pikken we 
een aantal signalen op. Deze kunnen meege-
nomen worden in verder veldwerk en /of het 
creëren van voorlichting.

Condoomgebruik bij anale 
seks
Respondenten met meerdere seksuele part-
ners gebruiken over het algemeen weinig con-
dooms bij anale seks. Het risico op het overdra-
gen van soa’s is echter bij anale seks iets groter. 

Condoomgebruik en 
soa-testen bij meth-gebruik en 
slammen
Bij het uitlichten van de respondenten die 
crystal meth gebruiken en / of slammen, 
kwam naar voren dat één van deze zes re-
spondenten condooms gebruikt, de rest geeft 
aan dit nooit te doen. Twee van hen laten zich 
halfjaarlijks op soa’s testen en de rest laat dit 
nooit doen. De vraag is wat het verband is 
tussen gebruik en condoomgebruik en testen 
maar wegens verhoogde risico’s voor respon-
denten en hun sekspartners is dit een punt 
van aandacht.

Meth-gebruik en taboe
Verschillende contactpersonen hebben laten 
weten dat vrouwen die meth gebruiken of 
slammen hier niet zo snel open over zijn, er 
zou wat meer een taboe op rusten. Verschil-
lende respondenten die meth gebruiken en / 
of slammen en hun emailadres hadden ach-
tergelaten voor een interview, bleven uitein-
delijk toch uit contact. Of er inderdaad sprake 
van taboe of schaamte is weten we niet. Maar 
wanneer deze verhalen vanwege een taboes-
feer onder de oppervlakte blijven, is er weinig 
overzicht op of er problematiek is rondom 
meth-gebruik onder vrouwen. Ook is er dan 
een grotere kans dat meth-gebruikende 
vrouwen niet zo snel om hulp zullen vragen 
wanneer zij hier wel behoefte aan hebben.

Methgebruik en gezondheid
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de 
meeste respondenten die crystal meth gebrui-
ken zich weinig tot geen zorgen maken over 
de gezondheidsrisico’s en het verslavingsrisico. 
Echter is ook te zien dat zij een verscheiden-
heid aan fysieke en psychische klachten ervar-
en die redelijk heftig van aard kunnen zijn. De 
vraag rijst of hun kader van wat “normale” of 
“acceptabele” klachten zijn met de tijd is ver-
schoven en of zij nog een realistisch beeld van 
de risico’s hebben. En van hoe dit, eventueel 
middels harm-reduction, zo veel mogelijk te 
voorkomen.

Gevoelens van schaamte of 
schuld
Een kwart van de respondenten ervaart wel 
eens gevoelens van schaamte en / of schuld. 
Dit zou voor hen het praten over dit onderwerp 
of het opzoeken van hulp eventueel in de weg 
kunnen staan.

Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag
Een flink deel van de respondenten (bijna 40%) 
heeft ervaring met seksueel grensoverschrij-
dend gedrag door anderen. De kans is groot 
dat het gebruik van middelen grenzen eerder 
doet vervagen en het lezen en respecteren van 
grenzen bij de ander bemoeilijkt. 
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Conclusies

Uit dit onderzoek kan opgemaakt worden 
dat ook vrouwen met opzet deelnemen aan 
seks onder invloed van drugs. De middelen 
die hiervoor gebruikt worden zijn verschillend 
maar xtc / mdma is over het algemeen favo-
riet onder de respondenten. De zogenoemde 
“chemsex middelen” zoals ghb, 3mmc, 4mmc 
en crystal meth worden ook onder vrouwen 
gebruikt.
In dit onderzoek zijn veel positieve ervarin-
gen naar voren gekomen. Zo geeft een groot 
gedeelte van de respondenten aan dat het 
gebruik van drugs in een seksuele context 
een verrijking kan zijn van hun seksleven en 
dat het bevrijdend werkt voor hen als individu. 
“Verbinding met zichzelf en verbinding 
met de partner, minder remmingen, betere 
nuchtere seks, intense ervaringen, openheid 
en plezier” zijn een greep uit de reacties van 
respondenten over wat hun drugs & seks-ses-
sies hen brengt.
De meeste respondenten nemen dan ook zelf 
het initiatief tot het aangaan van deze ervar-
ingen.

Ook het slammen gebeurt onder vrouwen. 
Het kost veel tijd om te netwerken en ver-
trouwen te winnen om achter deze verhalen 
te komen. Het lijkt onder vrouwen een groter 
taboe om over drugs en seks te praten (en 
dan vooral over slammen en meth-gebruik) 
dan onder mannen. Dit wordt benoemd door 
contactpersonen uit drugs & seksscènes en 
is een opvallend verschil in vergelijking met 
de ervaringen van Mainline in het onderzoek 
naar chemsex in de gayscene.
Met dit onderzoek is een start gemaakt om 
inzicht te krijgen in de situatie. Om tot meer 
verhalen en informatie te komen zou eigen-
lijk aan een groter netwerk gewerkt moeten 
worden en over een langere periode kwali-
tatief onderzoek moeten worden gedaan.

Onder de respondenten worden redelijk veel 
fysieke klachten ervaren vanwege het gebruik 
in een seksuele context. Psychische klachten 
en persoonlijke problemen worden een stuk 
minder ervaren. De ernstigere psychische 
klachten (o.a. paranoïde / suïcidale gevoelens) 
worden relatief weinig ervaren. Eenzaamheid, 
relatieproblemen en financiële problemen 
zijn de meest voorkomende persoonlijke 
problemen.

Aan de hand van dit onderzoek kan gecon-
cludeerd worden dat het van belang is harm 
reduction voorlichting te bieden die niet 
alleen gericht is op de gayscene maar wel-
ke voor verschillende doelgroepen passend 
is zodat het meerdere mensen aanspreekt. 
Dit wordt momenteel nog niet voldoende 
aangeboden. Het is het belangrijk dat deze 
voorlichting niet alleen over het druggebruik 
zelf gaat maar dat er ook aandacht is voor 
seksuele gezondheid en (seksuele) grensover-
schrijding en hoe dit te voorkomen of achteraf 
mee om te gaan. Het bespreekbaar maken 
van consent is hier een belangrijk onderdeel 
van.

Verder bevestigd dit onderzoek voorzichtig 
dat bij een hulpvraag waarin seks en drugs 
samen komen er veel drempels lijken te zijn 
en niet altijd passende hulp wordt geboden.
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Bijlagen

Bijlage 1. Harm reduction tips van geïnterviewden
De geïnterviewden hebben laten weten wat zij belangrijke harm reduction tips vinden bij het combi-
neren van seks en drugs. Zij noemen in de eerste instantie bekende harm reduction tips bij algemeen 
druggebruik zoals;

• Zorgen dat je voldoende eet en drinkt.

• Letten op je temperatuur en op frisse lucht in je omgeving.

• Het belang van de juiste “set & setting” (positieve mindset en omgeving).

• Snuifbuisjes niet delen i.v.m. kans op een herpes besmetting.

• Regelmatig je neus schoonspoelen met een zoutoplossing.

• Een goede “after-care” met juiste voeding en voedingssupplementen om het lichaam te 
ondersteunen bij herstel.

• Wanneer je 3mmc in een bommetje slikt, geeft dit een lichter effect met minder of geen crav-
ings.

• Bij GHB gebruik minimaal 4 uur wachten voor je gaat slapen zodat het helemaal uitgewerkt is 
en je niet in je slaap “out” gaat.

• Het is belangrijk echt te luisteren naar je eigen behoeften en je niet te laten beïnvloeden door 
wat anderen gebruiken; blijf bij je eigen tempo en hoeveelheid.

• Zorg bij het slammen voor nieuwe schone naalden. 

• Maak je handen en de prikplek schoon met alcohol. 

• Weet hoe je in de juiste ader spuit, niet te diep en niet te oppervlakkig.

• Weet hoe spuitwondjes te voorkomen.

Harm reduction tips die zij noemen met het oog op de combinatie van drugs en seks waren als volgt:

• Gebruik condooms en zorg dat je checkt of je partner deze ook echt om heeft en houdt. Vooral 
in een anonieme omgeving als een club.

• Gebruik glijmiddel, zeker als je een lange tijd bezig bent. Gebruikt hiervoor nooit olie, dit tast 
condooms aan.

• Praat open over of jij en je partner(s) weten of jullie soa-vrij zijn.

• Denk vooraf na over waar je grenzen liggen zodat je deze duidelijk hebt voor jezelf wanneer je 
eenmaal onder invloed bezig bent.

• Zorg dat je je partner(s) vertrouwd en dat je je veilig voelt om bij hem/ haar / hen aan te geven 
wat je wel en niet wilt doen.

• Wanneer een middel nieuw voor je is kan het goed zijn om dit eerst te nemen zonder daarbij 
seks te hebben. Zo heb je een idee wat voor invloed dit middel op je kan hebben en of je hier-
mee seks wilt hebben of waar je dan bij jezelf op wilt letten.

• Wees ervan bewust dat drugs ook emoties en interne processen los kunnen maken, zeker in 
combinatie met intiem contact, ook bij de “come down” (wanneer het middel uitwerkt). Het 
kan daarom fijn zijn dit, vooral de eerste keer, met een bekende te doen.
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Bijlage 2. Tips en ideeën van geïnterviewden over voorlichting 
De geïnterviewden hebben aangegeven wat zij belangrijke onderwerpen voor voorlichting vinden. 
Deze onderwerpen zijn;

• Veilig combi gebruik.

• De risico’s van 3mmc-gebruik en hoe tijdens en na het stoppen met de gevolgen om te gaan.

• De verbinding die in de hersenen ontstaat bij het combineren van middelen als 3mmc, 4mmc, 
ghb en crystal meth met seks, en dat dit ervoor kan zorgen dat de beleving van nuchtere seks 
steeds minder leuk wordt.

• Veilig spuiten

Verder gaven zij het volgende aan over het aanbieden van voorlichting;

• Het moet gemakkelijk te vinden zijn op een website via google.

• Het is belangrijk dat het taboe van dit onderwerp afgehaald wordt en er open over gesproken 
kan worden.

• Voorlichting kan in de vorm van een vlog-kanaal / of video’s op youtube.

• Voorlichting kan in de vorm van een korte documentaire.

• Voorlichting kan in de vorm van ervaringsverhalen op een site. Zo kunnen mensen leren van 
de verschillende ervaringen, tips en waarschuwingen van anderen.

• Voorlichting kan in de vorm van een app over gebruik en combigebruik in seksuele setting, 
zoals de EHBO app van het Rode Kruis.

• Voorlichting zou gegeven kunnen worden i.s.m. universiteiten en hogescholen.

• Via facebook en Instagram kan informatie verspreid worden.

• Deel informatieve artikelen zoals bij Vice gedaan wordt.

• Houdt voorlichting en artikelen kort en begrijpelijk en maak het niet te wetenschappelijk. Zet 
eventueel een link naar een wetenschappelijk artikel voor geïnteresseerden.

• Zorg dat voorlichting ook gericht is op andere doelgroepen dan de MSM doelgroep zodat ie-
dereen zich aangesproken kan voelen door de inhoud.

• Geef voorlichting op een manier als ‘Spuiten en slikken’ dit doet: opvallend, grappig en infor-
matief en daarmee erg laagdrempelig.

• Zoek als organisatie actief doelgroepen op en benader hen met voorlichting; “alleen de 
mensen die al in de problemen zitten gaan zelf op zoek. Het is goed ter preventie de mensen 
die beginnend zijn op de hoogte te brengen van mogelijke risico’s en waar op te letten.”

• Het zou goed zijn wanneer hulpverleners uit de verslavingszorg of de seksuele zorg zelf het 
onderwerp seks in combinatie met drugs bespreekbaar maken. Zo hoeven hulpvragers niet 
zelf over een drempel heen te stappen.
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Bijlage 3. Interessante hypotheses en vragen voor eventueel 
vervolgonderzoek

Xtc als meest gebruikte middel:
Gezien de meerderheid van de deelnemers seks en drugs vooral met een vaste partner combineert, 
zou het kunnen dat MDMA daarom zo’n geliefd middel onder hen is. Verschillende geïnterviewden 
gaven aan dat zij dit middel alleen met hun romantische partner gebruiken wanneer zij seks heb-
ben, vanwege de sterke emotionele verbinding en liefdesgevoelens die zij hiermee ervaren. Meerd-
eren van hen gaven aan dat GHB eerder met lust te maken heeft en daarom makkelijker gebruikt 
wordt wanneer zij minder emotionele binding met hun sekspartner(s) hebben.

Gevoelens van kwetsbaarheid
Een kwart van de respondenten voelt zich kwetsbaar na een seks en drugssessie. Of dit verband 
houdt met (eigen) grensoverschrijding is niet duidelijk en zou verder onderzocht kunnen worden.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt onder de respondenten veel voor. Toch zeggen de 
meesten van hen positief te zijn over hun seks en drugssessies in het algemeen. Mogelijk is dit iets 
dat veelvoorkomend is bij druggebruik in een seksuele context maar zit de bepaling en ervaring 
ervan in een groot grijs gebied. Deze ervaringen zouden verder onderzocht kunnen worden om te 
kijken waar wellicht interventies of voorlichting op ontwikkeld zou kunnen worden.

Bi-seksualiteit:
Het percentage vrouwen dat zich biseksueel of bi-curious noemt is hoog onder respondenten (42%) 
Hoe dit verband houdt met druggebruik in een seksuele context roept de volgende vragen op:

• Staan mensen met een seksuele voorkeur die afwijkt van de “heterogene norm” eerder open 
om ook van andere normen af te wijken en experimenteren zij daardoor meer op andere vlak-
ken zoals met drugs en seks?

• Staan mensen onder invloed van drugs eerder open voor het ontdekken van gevoelens of een 
aantrekkingskracht voor mensen van het eigen geslacht?
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