
Snuiven en likken 

 

 

Sex en drugs gaan voor velen even geweldig samen als pizza en bier. 

Steeds meer Nederlanders vrijen onder invloed van harddrugs. Wat er zo 

overheerlijk aan is en wat de gevaren zijn, zocht Playboy voor je uit. 
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‘Als ik xtc slik, voelt het alsof ik in een ruimteschip van Star Wars plaatsneem,’ glundert Fleur. Ze 

is 28 en slikt weleens een pilletje, ook voor het vrijen. ‘Dan zoeft het heelal in volle snelheid langs 

mij heen en streel ik de sterren. Tegelijkertijd voel ik een hittegolf in mijn lijf opborrelen. Alsof er 

via mijn voeten twee handen naar boven gekropen komen en mij overal masseren, ook mijn kut, 

kont en borsten. Ik ben dan zo ontspannen. Onenightstands zijn vaak een zintuiglijk festijn.’ 

Het druggebruik in ons land rijst tegenwoordig de pan uit. Bijna één op de vijf Nederlanders 

tussen 20 en 30 jaar mikt af en toe een xtcpilletje naar binnen, blijkt uit recent onderzoek van het 

RIVM. Vooral bij hoogopgeleiden gaat de drug er in het uitgaansleven in als zoete koek. Het 

taboe is stilaan aan het verdwijnen. In sommige clubs worden partydrugs als het ware 



confettigewijs rondgestrooid. Wie zegt dat-ie af en toe een pilletje slikt, weet dat weinig mensen 

daar nog raar van opkijken. Ook sex onder invloed van harddrugs, of kortweg drugseks, is in 

opmars. Met een feeststemming is het leven natuurlijk leuker, ook tussen de lakens. 

/ AGENDAHEDONISTEN 

Onderzoeker en veldwerker Leon Knoops verdiept zich sinds 2010 in het fenomeen. Hij werkt 

voor Mainline, een organisatie die gezondheidsvoorlichting geeft aan drugsgebruikers, met als 

doel de gezondheidsschade te beperken. Zijn focus ligt op ‘chemsex’ in de gayscene. ‘Uit 

onderzoek blijkt dat homomannen ruim twee keer zo vaak met drugs experimenteren als 

heteroseksuele leeftijdgenoten. Mannen gebruiken sowieso vaker drugs dan vrouwen. Ook is de 

gayscene trendsetter op het gebied van sex onder invloed.’ Eind jaren negentig waren nieuwe 

drugs als GHB en ketamine vooral populair onder homomannen. Ruim vijf jaar later zagen 

onderzoekers het gebruik onder hetero’s stijgen. 

Die middelen zijn niet per definitie lustopwekkend, zegt drugsonderzoeker Ton Nabben. ‘Het 

effect hangt samen met je verwachting. De een slikt een pilletje om uit te gaan, terwijl de ander 

wil verleiden.’ 

Nabben noemt deze groep ‘de sensualisten’. Vaak zijn ze eind 20, begin 30 en schromen ze niet 

om een cocktail van drugs en viagra te nemen. ‘De harde, geile kern doet dit regelmatig op fetisj- 

of swingersfeestjes. Maar wat de huidige jonge generatie in uitgaanssteden als Rotterdam en 

Utrecht typeert, is agendahedonisme. Zo genieten talrijke stelletjes enkele keren per jaar van sex 

en drugs door die weekenden netjes in te plannen. Want je hebt het druk en wil naast je 

deadlines halen ook nog naar de film, op vakantie en je Facebook bijhouden. Er valt uit zoveel te 

kiezen, dat ze ook drugsgebruik inplannen. 

De populariteit van drugseks neemt de laatste jaren toe en daarbij spelen datingsites en -apps als 

Tinder een grote rol. Knoops: ‘Het ene moment eet je met je smartphone in de hand een 

hamburger bij de McDonalds en amper een half uur later kun je al vertoeven op een hardcore 

seksfeestje dat dagenlang doorgaat. Bij wijze van dan. Datingsites maken het bezoek aan 

seksclubs, swingersfeestjes en parenclubs steeds meer overbodig.’ Ook appeltje-eitje: drugs 

scoren. Even appen met de dealer en je krijgt je drugs aan huis geleverd. 

/ KLAARKOMWEDSTRIJD 

‘Overal neukten we. Tegen het raam, op de tafel, in de auto langs de autosnelweg.’ Eva en haar 

vriend Rob vreeën vorig jaar voor het eerst op speed. Waanzinnig, vonden ze het. Sex op coke 

deden ze al af en toe, maar – zo kwamen ze tot de ontdekking: met speed is het nóg heftiger. 

‘Een dag of twee bleven we in die trip van seksueel genot. We surften naar pornosites, gingen 



speeltjes halen in de seksshop en onze vrijpartijen duurden soms acht uur, dat was één lange 

klaarkomwedstrijd. Ik was altijd jaloers op de spuitende meisjes uit de porno en voor het eerst 

voelde ik die warme vloeistof tussen mijn benen stromen. Zo’n openbaring. Alsof de deuren in 

mijn hersenen opengezwierd werden.’ 

Psychologe en seksuologe Minke de Boer ziet vooral stellen van 20 tot 50 jaar experimenteren 

met drugs als xtc, coke, speed, GHB en poppers. ‘In tegenstelling tot alcohol, die sex kan 

verkorten door het slaperige en lodderige effect, maken oppeppende middelen als speed of coke 

je actiever. Dan zijn hardere vormen van sex en vrijpartijen die een hele nacht duren geen 

uitzondering.’ 

‘Coke heeft op mij hetzelfde effect als viagra en maakt de sex haast pornografisch,’ haakt Rob in. 

‘Dat zijn wilde, beestachtige sekspartijen. We zijn vrijer en fluisteren elkaar fantasieën toe. 

Tederheid is er als de drugs zijn uitgewerkt.’ Nuchter vrijen vindt Eva het meest intens. ‘Al heeft 

drugs ons seksleven opengebroken. Net als veel vrouwen heb ik graag controle en een lijntje 

maakt me losser. Door elkaar zo open te zien, krijgt ons leven samen een nieuwe dimensie. 

Tijdens onze trips gaat het over parenclubbezoekjes of trio’s en die fantasieën voeren we ook ― 

onder invloed ― uit.’ 

 

 

 



 
/ GERALDINE KEMPER 

Omarmen we steeds meer onze innerlijke hippie? Niks utopischer dan de jaren 70 met de hippies 

en hun ‘vrijheid blijheid’. ‘In die tijd stond experimenteren centraal, op alle vlakken,’ weet Nabben. 

‘Woodstock was een mijlpaal voor de alternatievelingen, maar nu is het elk weekend Woodstock. 

Overal zijn festivals, party’s en seksfeestjes. Vrijen onder invloed van drugs gebeurt nu vaker dan 

in de jaren 70. Toen omarmde maar een relatief kleine groep de hippie-filosofie en vroeger was 

het drugspalet beperkter. Nu gebruiken zoveel meer mensen en zijn er zoveel nieuwe drugs – 

zoals paddo’s, GHB, ketamine – waarop je kan vrijen.’ 

Op seksfeestjes grijpen gebruikers de laatste jaren steeds vaker naar crystal meth, signaleert 

Mainline. ‘Sommige gebruikers gaan onder invloed dagenlang door, al dan niet met meerdere 

sekspartners,’ zegt Knoops. ‘In vergelijking met coke maakt crystal ruim vier keer zoveel van het 

geluksstofje dopamine vrij in de hersenen. De kater en de zucht naar het middel is dan ook vele 

malen sterker.’ 

Het verslavingsgevaar is niet het enige gevaar aan drugseks. De keerzijde van het bevrijdende 

effect is dat het je bewustzijn en inschattingsvermogen kan vertroebelen, waardoor grenzen 

makkelijker vervagen. ‘Je vriendin kan bijvoorbeeld anale sex eng vinden maar dat onder invloed 

plots wél doen. Dan kan ze zichzelf de volgende ochtend afvragen of ze dat nou echt wilde,’ zegt 

De Boer. Ook is een condoom in het heetst van de strijd snel vergeten en dan stijgt de kans op 

een soa. 

Beslommeringen waar Mathijs niet wakker van ligt. Hij wordt een dekhengst als hij een buisje 

GHB tikt. ‘Met de juiste dosis en een lekker bedgenootje is het hemels. Vorige week nog, zag ik 

op een feestje een Geraldine Kemper-lookalike. We hadden beiden G op en waren overduidelijk 

geil. Al snel begonnen we te kussen en gleden mijn handen over haar perzikkontje. Het was alsof 

ik haar gedachten kon lezen en haar rauwste seksuele verlangens kende. Ik trok aan haar haren, 

gaf haar bevelen en likte haar gulzig tot ze kwam. Op G voel ik me als een superheld. Mijn 

orgasme brengt me tot Himalayahoogtes. Het ijle hoofd en de uitputting neem ik er met alle liefde 

bij.’ 

De volgende ochtend dacht Mathijs dat hij de Rolls-Royce van de onenightstands op zijn 

palmares had staan. ‘Onterecht, want dat meisje leek alleen op Geraldine als ik mijn ogen 

dichtkneep. Toch wel een koude douche.’ GHB plaatst tijdelijk een Instagramfilter over je wereld. 

Plots kan elke vrouw of man eruitzien als een bonbon voor het oog. 



 
/ DRUGSEKSJUNKIE 

Sex onder invloed van drugs gaat in negen van de tien gevallen goed, weet Knoops uit zijn 

veldwerk. Dan lopen stellen geen gezondheidsschade op. De sleutelwoorden zijn kennis en 

inzicht in wat je gebruikt en mixt. De ervaring leert dat die zeker niet altijd aanwezig is. ‘In een 

xtc-pil zit tegenwoordig veel meer MDMA dan enkele jaren geleden. Zo vergroot je de kans op 

overdosering,’ waarschuwt de onderzoeker. 

‘Je vraagt om problemen als je niet goed weet wat je neemt en dat doet in een omgeving waar je 

je niet op je gemak voelt,’ vindt de Boer. ‘Dat geldt sowieso voor drugs, maar nog meer wanneer 

je sex en drugs combineert. Omdat de kans groter is dat je je grenzen verlegt. Voor je het weet 

ben je een negatieve seksuele ervaring rijker of kom je met een soa thuis. Bedenk dus vooraf wat 

je neemt, met wie en wat je van de avond verwacht.’ 

 

Bij een lichte dosis hebben drugs vaak een leuk effect, maar een hoge dosis geeft snel seksuele 

problemen. Net als langdurig gebruik. ‘Je kan last krijgen met erecties, klaarkomen en zin in sex,’ 

zegt seksuoloog Wim Slabbinck. ‘Dat speelt meer dan we denken. Je leert jezelf een gewoonte 

aan en voor je het goed en wel beseft geniet je niet meer van iets wat op zich al mooi is.’ 



Mensen die jarenlang sex onder invloed van drugs hadden, vinden het vaak moeilijk om weer 

nuchter te vrijen. Logisch, want de hoogtes van vroeger bereiken ze niet meer. Gewone prikkels 

doen hen weinig, alleen de extreme gevoelsexplosies van chemische orgasmes weten hen nog 

te beroeren. ‘Een overvloed aan drugs kan je systeem beschadigen,’ zegt de seksuoloog. ‘Dan 

snak je voortdurend naar kicks.’ Gelukkig kun je wel weer leren houden van sex zonder drugs, al 

kan dat een tijdrovend proces zijn. ‘De precieze aanpak stem je af op je cliënt,’ vertelt Slabbinck, 

‘maar de opdracht om lichaamscontact in detail te voelen kan een begin zijn. Je kan lang naar 

een schilderij kijken en erin opgaan, maar er ook één oogopslag naar kijken en denken dat je het 

wel gezien hebt. Door stil te staan bij wat dat allemaal teweegbrengt, kan je dat als accelerator 

gebruiken om de gevoeligheid langzaamaan te verhevigen.’ 

In een zee van hallelujaverhalen over drugseks vergeet je weleens dat het ook serieus mis kan 

gaan. Het is net als met dat biertje bij de pizza. Geniet van elke slok, maar doe het met mate. 

Want niemand wil naast een naakt godinnenlijf eindigen met een lul als een dropveter. En sex 

zonder ruimteschepen of Geraldine Kemper is óók vet. 

 

/Sex+drugs = Rock-’n-roll? 

Wat de een bloedjegeil maakt, voelt voor de ander als ijsblokken in zijn onderbroek. Het effect 

van drugs hangt af van je stemming, verwachting en de omgeving. Toch zijn er vaak 

voorkomende positieve en negatieve effecten onder de veelgebruikte drugseksmiddelen. 

/Uppers 

Stimulerende middelen doen je voelen als een blije eikel. Je bruist van de energie en staat op 

scherp. Uppers neigen je uit te drogen, dus glijmiddel kan handig zijn. MDMA/xtc roept euforische 

en verliefde gevoelens op. Je wil mensen zoenen en aanraken. Amfetaminen zoals speed en 

crystal meth geven een zelfvertrouwenboost. Je waant je Kanye West. Maar zin om te vrijen komt 

bij speed vaak pas na de roes. Die egoboost krijg je ook van cocaïne. Het is lustopwekkend, 

maakt je langer stijf en je komt minder snel klaar. Toch is erecties en orgasmes krijgen ― net als 

bij speed ― soms lastiger. Bij meth is er ook kans op uitputting of hartfalen, want tijdsbesef, 

eetlust en een normaal slaappatroon vallen weg. 

/Updowners 

Verdovende middelen doen je ontspannen en gelukzalig voelen. GHB maakt je ongeremd en zo 

botergeil dat je zelfs Bassie en Adriaan zou droogneuken. Wel is het moeilijk te doseren, wat de 

kans op out gaan vergroot. GHB met alcohol kan fataal zijn. Wie poppers snuift, voelt een 

kortstondige, hevige opwinding. Orgasmes zijn heftiger. Voor de liefhebbers: het 



spierontspannend effect vergemakkelijkt anale sex. Wel loop je risico op erectieverlies, 

duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en knallende hoofdpijn. Levensgevaarlijk is de combo 

met viagra. 

/Trippers 

Psychedelische middelen als paddo’s en DMT veranderen je stemming, zintuigelijke waarneming, 

denk- en tijdkader. Ketamine is een downer waarvan je gaat hallucineren. Je voelt je dromerig en 

zweverig en één kleine snuif kan de lust opwekken. Bij hoge dosissen loop je het risico op een K-

hole. Een soort van bijna-doodervaring waarin je niet kan praten of bewegen en gedachten, 

gevoelens, geluiden en beelden niet meer samenlopen. Ook bij LSD kun je volslagen afgeleid zijn 

door het visuele schouwspel, zodat de zin afneemt of sex erg afstandelijk wordt. Je grenzen 

vervagen, maar dat kan een emotionelere en diepere seksuele beleving uitlokken. 

 

/Gepubliceerd in Playboy, april 2017 

 


