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Om chemsex onder MSM in Nederland beter in kaart te brengen voert Mainline online monitoring uit op 
twee MSM dating sites: een populaire gay dating site met eind 2016 wel 36.000 actieve profielen in 
Nederland, en een internationale hardcore website waar mannen met ruigere of meer kinky interesses op 
hun voorkeuren naar een sekspartner kunnen zoeken. Middels het gebruik van gangbare keywords in de 
scene hebben twee universitair studenten samen met een veldwerker van Mainline de communicatie over 
“chems” in kaart gebracht. Hierop volgend heeft de Mainline veldwerker in versimpelde vorm elke twee 
maanden gekeken of er in grote lijnen veranderingen waar te nemen zijn op de websites.  
 
In november 2016 hebben twee studenten aan de hand van keywords1 profielen gezocht op twee dating 
sites. Met deze keywords werden in totaal (op beide sites) 1495 individuele profielen gevonden. Na 
analyse bleek 45%, dus 670 profielen in positieve zin over chems te praten en daarmee ook de voorkeur 
aan te geven voor druggebruik tijdens de seks. Van de 670 profielen geven 648 expliciet aan chems in 
algemene zin te gebruiken. Bij de overige 22 profielen is de gebruiksstatus onbekend, maar impliceert 
hun woordgebruik wel degelijk druggebruik.  
 
Mainline heeft ook gekeken naar een ‘privé slammersgroep’ op de populaire dating site. De groep 
functioneert als een platform om in contact te komen met mannen met een interesse voor slammen 
en de profielen van deze mannen zijn alleen in te zien nadat je bent goedgekeurd door de 
‘administrator’. 
 

Leden van de ‘privé slammersgroep’ 

 12/2016 02/2017 04/2017 06/2017 08/2017 10/2017 12/2017 

Profielen wereldwijd 941 968 996 1001 999 1044 1052 

Profielen Europa 905 929 964 971 970 1011 1027 

Profielen NL 173 181 180 184 179 173 179 

Nieuwe NL-profielen  43 31 21 11 - 15 

Verwijderde NL-
profielen 

 35 30 15 16 - 9 

 
 
Net als bij de eerdere analyse, was het bij slechts een deel van de leden van de slamgroep uit hun 
profiel op te maken dat ze slammen. Van de 173 profielen hadden slechts 64 mannen slammen in hun 
profiel staan, 75 mannen hadden in hun profiel alleen algemeen ‘chems’ vermeld staan, en bij 34 
profielen van de leden van deze privégroep was helemaal niet uit te maken dat ze iets met chems of 
slammen hebben. In de daaropvolgende analyses heeft Mainline telkens gekeken naar de inhoud van 
de profielen. Consequent hadden de meeste mannen geen enkele link naar gebruik op hun profiel.   
Hieruit kunnen we concluderen, dat zelfs in een groep waarbij interesse in slammen een vereiste is om 
lid van deze groep te worden, slechts 12,3% (20 van de 162) dit daadwerkelijk vermeldt in hun profiel.  
 
Hiernaast is het mogelijk voor de mannen om te zien wie de andere leden zijn en zijn ze vrij om elkaar 
berichten te sturen. Veel conversatie over de favoriete drugs en favoriete toedieningsmethode van 
deze drugs kan dus ook via de persoonlijke berichtenservice gaan. In dit onderzoek zijn tevens de 
leeftijd, regionale verspreiding, hiv-status en seksuele voorkeur (bi of homo) in beeld gebracht.  

                                                      
1 Chem, Drugs, Party/ParTy, PnP, Point/poinT, Slam, Tina 



De meeste profielen komen uit Noord- en Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Gelderland. 
Verder is opmerkelijk dat bij de tweemaandelijkse monitor vrij veel leden nieuw binnenkomen, maar 
ook relatief veel leden hun profiel weer hebben verwijderd. 
 

 
Leeftijd 

 12/2016 02/2017 04/2017 06/2017 08/2017 10/2017 12/2017 

Totaal profielen 173 181 180 184 179 173 179 

<20 2 2 1 2 1 1 2 

21-30 21 23 21 21 17 15 20 

31-40 35 31 32 37 39 34 33 

41-50 55 62 65 60 57 58 54 

51-60 48 51 50 52 53 52 53 

>60 9 10 12 9 12 13 15 

Geen antwoord 3 2 0 3 0 0 2 

 
 
Zo waren er tussen december en februari 43 nieuwe profielen bijgekomen en 35 verwijderd. 
Vergelijkbaar waren tussen februari en april 31 nieuwe profielen en 30 verwijderde profielen, en 
tussen april en juni 21 nieuwe en 15 verwijderd. Daarnaast is er een groep mannen die gebruik maakt 
van een ‘slapend profiel’. Zij zijn alleen zichtbaar als zij online zijn en maken hun profiel onzichtbaar als 
ze geen gebruik maken van de datingsite.  
Middels deze monitor heeft Mainline een beter beeld kunnen vormen van de doelgroep. Daarbij moet 
wel vermeld worden dat deze monitor meerdere beperkingen heeft. Ten eerste geeft dit alleen inzicht 
in hoe mensen in hun profiel over drugs en gebruik communiceren. Dit hoeft niet per se overeen te 
komen met hun daadwerkelijke gebruik. Bovendien kunnen we er met enige zekerheid vanuit gaan dat 
meerdere gebruikers hun gebruik niet aangeven op hun datingprofiel. Verder is het aannemelijk dat 
enkele mannen een profiel op beide sites hebben, waardoor enig overlap mogelijk is. Inhoudelijk kan 
deze monitor geen inzicht bieden in de mate, hoedanigheid en wijze van gebruik. Wel krijgt Mainline 
zo zicht op de wijze waarop mannen online over chems communiceren, en in hoeverre deze 
communicatie toe- of afneemt. Ook in 2018 zal Mainline tweemaandelijks beide sites blijven 
analyseren.  
 

 

Nederland 

 12/2016 02/2017 04/2017 06/2017 08/2017 10/2017 12/2017 

Totaal profielen 173 181 180 184 179 173 179 

Noord-Holland 52 55 53 56 53 51 65 

Zuid-Holland 41 40 42 40 42 46 42 

Noord-Brabant 27 26 23 27 25 24 24 

Gelderland 20 23 20 21 21 20 17 

Overijssel 10 12 12 8 9 8 8 

Utrecht 8 9 12 9 10 7 9 

Limburg 6 6 7 8 7 5 5 

Groningen 4 4 6 5 3 4 4 

Flevoland 2 3 2 2 2 2 1 

Drenthe 1 1 1 3 3 2 1 

Friesland 1 1 1 2 1 1 1 

Zeeland 1 1 1 3 2 3 2 


