
Slammen in Nederland
Is een onderzoek naar injecterend 

druggebruik in de chemsex-scene (2021)

Slammen

Diepgaand diepgaand literatuuronderzoek 

Een online survey met 175 respondenten

Diepteinterviews met 25 MSM en 10 
professionals

En laat zien dat:

De groep MSM die ‘slamt’ waarschijnlijk 
groter is dan de meest recente schattingen 

van de groep 'klassieke' injecterende 
druggebruikers (bijvoorbeeld heroïne) in 
Nederland. Dit zijn er ongeveer duizend.   

Dating apps als Grindr en Chill een 
cruciale rol spelen in de opkomst van 

chemsex, seksfeestjes en slammen

Crystal meth-gebruik onder MSM 
nog steeds toeneemt en tegelijk 

wordt ingehaald door 3-MMC

Mannen een groot taboe ervaren 
op chemsex en slammen en er 

dus niet of nauwelijks over 
kunnen praten

6 op de 10 geen condoom gebruikt tijdens 
chemsex en 8 op de 10 geen condoom tijdens 

slam-seks 

Slammen met 3-MMC meer 
gebruiksklachten geeft dan crystal 
meth, omdat het sneller uitwerkt en 

dus vaker moeten worden 
geïnjecteerd voor hetzelfde effect. 

Dit gaat gepaard met klachten zoals 
kapotte aderen en huidproblemen. 

1 op de 5 mannen in het 
ziekenhuis belandt met een 
slam-gerelateerd probleem

De helft van de mannen zich ooit 
zorgen maakte over het eigen 

slam-gedrag

Een kwart het moeilijk vindt om te 
genieten van seks zonder drugs 

1 op de 5 ooit de controle 
over het gebruik verloor

De zoektocht naar hulp als langdurig, 
hobbelig, moeizaam en soms zelfs als 

onmogelijk wordt gezien

MSM in de verslavingszorg vaak 
tegen een muur aanlopen, door 

een gebrek aan kennis over 
chemsex, gay seks, crystal meth 

gebruik en slammen

Ruim 90 procent van de 
respondenten en 

geïnterviewden meer en beter 
toegankelijke informatie over 

slammen zien als begin van een 
oplossing.  

Waar hebben we het over?

Dit onderzoek is gebaseerd op:

=

MSM = mannen die seks hebben 
   met mannen

drugs injecteren in een 
recreatieve seksuele setting. Het 
effect van een 'slam' is even 
abrupt en heftig als een 
dichtslaande deur (slamming 
door)

Slammen in Nederland is een onderzoek van het Chemsex 
Team van Stichting Mainline. Onze missie is het bevorderen 

van de gezondheid, rechten en sociaal-maatschappelijke 
positie van mensen die drugs gebruiken. Met respect voor 

de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele 
gebruiker. 

Kijk op www.mainline.nl voor rapporten, 
voorlichtingsmateriaal en trainingen over chemsex 


