
Spuitomruil: hoe en waarom
Handleiding voor spuitomruilers in Rotterdam

De gemeente Rotterdam zorgt voor spuitomruil voor intraveneus (iv) drugsgebruikers in de stad. GGD
Rotterdam-Rijnmond verstrekt de materialen en coördineert de spuitomruil. In deze handleiding geeft
de GGD aan wat de gedachte is achter spuitomruil en hoe de spuitomruil geregeld is.
De handleiding heeft verschillende functies. Zij is bedoeld om nieuwe spuitomruiladressen op gang te
helpen. Ook is zij nuttig wanneer de spuitomruiltaken aan een nieuwe collega overgedragen moeten
worden. Verder kan er binnen de uitvoerende organisatie behoefte zijn aan achtergrondinformatie.
Spuitomruil wordt immers uitgevoerd door verschillende instanties zoals drugshulpverlening, dak- en
thuislozenzorg en politiebureaus, met elk hun eigen doelstellingen en visie. Steeds meer instellingen
moeten bovendien voor hun kwaliteitssysteem kunnen verantwoorden hoe en waarom zaken
gebeuren. Deze handleiding beschrijft dat voor de spuitomruil.
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1. Doelen van spuitomruil
1 Voorkomen dat drugsgebruikers infectieziekten oplopen.
Dit is het belangrijkste doel van spuitomruil. Onhygiënisch of gezamenlijk gebruik van materialen kan
leiden tot infecties met via bloed overdraagbare virussen. Zoals hiv; het virus wat leidt tot aids, de
uiteindelijk fatale afbraak van de eigen weerstand. En hepatitis B en hepatitis C; veroorzakers van
leverontsteking, die vooral bij hepatitis C meestal chronisch wordt.

2 Voorkomen van onveilige situaties als gevolg van drugsspuiten.
Met het spuitomruilsysteem bevordert de GGD Rotterdam-Rijnmond dat er zo min mogelijk spuiten op
straat of op andere plekken rondslingeren. Spuiten in de buitenruimte roepen een gevoel van
onveiligheid en verloedering op. Goed opruimen van gebruikte spuiten voorkomt bovendien dat
inwoners van Rotterdam en medewerkers van de instellingen waar drugsgebruikers komen zich
prikken aan drugsnaalden.

2. Omruil of weggeven?
In principe ruil je vuile spuiten om voor nieuwe en geef je in beperkte mate nieuwe spuiten weg.
Drugsgebruikers die schone spuiten krijgen hebben de verantwoording hun oude spuiten veilig in te
leveren.
Wanneer een gebruiker om spuiten vraagt terwijl hij niets in kan leveren, is dat altijd een reden om een
gesprek aan te knopen. Stuur diegene niet zonder spuiten weg, maar geef er minimaal twee* mee,
met een zakcontainer. Anders wordt hij immers gedwongen om binnen het circuit van andere
gebruikers en dealers aan spuiten te komen, met de risico’s op infecties van dien.
* Een shot kan mislukken. Zonder reservemateriaal is op dat moment de verleiding erg groot om een spuit van een ander te
pakken.

Hoeveel spuiten?
De hoeveelheid spuiten die omgeruild wordt hangt van het beleid van de locatie af en van de relatie
met de drugsgebruiker. Wanneer iemand een regelmatige, stabiele bezoeker is en woonruimte heeft



waar hij zelf kan gebruiken, kun je een doos van 100 spuiten met een 4-liter container meegeven. Mits
diegene de volle container weer inlevert. Als iemand geen vaste verblijfplaats heeft, geef dan
maximaal tien spuiten mee en een zakcontainer.

3. Veilig spuiten
Injecteren in een ader is een complexe handeling. Naast het risico op bloedoverdraagbare
virusinfecties bestaat er kans op schade aan de vaten en ontstekingen. Ervaren spuiters hebben vaak
een vast ritueel en weten wat ze doen, maar soms kunnen er misverstanden of foutieve gewoonten
zijn. Ook kunnen onervaren spuiters zich melden, mensen die gewoonlijk roken maar heel af en toe
een shot zetten, of gebruikers uit landen waar de hulpverlening nooit aandacht besteedt aan
spuittechnieken.
Als spuitomruiler zorg je dat je goed geïnformeerd bent over wat veilig spuiten inhoudt. Het boek “Ins
& Outs, een praktisch naslagwerk voor spuitomruilers” van Mainline is een goede bron van informatie.

4. Veilige seks
Soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) en hiv kunnen overgedragen worden door seksuele
contacten zonder condoom. Drugsgebruikers hebben niet altijd een condoom bij zich en lopen
daardoor risico tijdens sekscontacten in de privé-sfeer of voor geld. Verstrekking van condooms en
glijmiddel is dan ook een logisch onderdeel van het spuitomruilaanbod. In tegenstelling tot spuiten
worden condooms en sachets glijmiddel laagdrempelig aangeboden; bijvoorbeeld in een bak waar
iemand uit kan pakken zonder een medewerker te hoeven vragen.
Ook hiervoor geldt dat een spuitomruiler goed geïnformeerd moet zijn over het waarom en hoe van
condooms en glijmiddel. Zorg dat je de soa-folder kent en weet hoe de materialen gebruikt moeten
worden.

5. Contact en voorlichting
Spuitomruil is een moment van contact met de drugsgebruiker dat je kunt benutten voor hulpverlening
en voorlichting. Echte interesse en respect voor de eigen keuzes en verantwoordelijkheden van de
gebruiker werken veel beter dan het vermanende vingertje. Als je uitstraalt dat je de gebruiker
accepteert is het mogelijk om met hem de consequenties van zijn gedrag te bespreken. Als je iemand
veroordeelt schiet hij of zij veel sneller in de verdediging. Complimenten, bijvoorbeeld omdat iemand
zorgvuldig zijn spuiten terug brengt, doen altijd goed.
Spuitomruil en condoomverstrekking zijn een goede aanleiding om veilig spuiten en veilige seks te
bespreken. Je kunt zorgen dat je zelf goed geïnformeerd bent maar je hoeft niet alles te weten om aan
voorlichting te beginnen. Drugsgebruikers vinden drugs lekker, anders zouden ze niet gebruiken. Als
je open vragen stelt, vertellen ze vaak best graag over hun gebruik, en je krijgt verrassend veel
informatie. Je kunt ook samen met de gebruiker informatie opzoeken. Bespreken van seksualiteit is
voor de meeste mensen lastig. Ook hier geldt: oefening baart kunst. Probeer uit welke woorden bij je
passen. Durf te lachen om je eigen onhandigheid.
Een preventiemedewerker van cluster Infectieziektebestrijding van de GGD ondersteunt locaties bij
voorlichting aan drugsgebruikers over zowel veilige seks als veilig spuiten. Locaties kunnen haar
vragen een voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen, zowel voor het team als voor de drugsgebruikers.
Haar rol is vooral om te laten zien hoe voorlichting aangepakt kan worden, zodat teamleden dit
kunnen integreren in hun werk met de drugsgebruikers.

6. De materialen
De artikelen die de locaties bij de GGD kunnen bestellen vindt je in bestellijst. Hieronder volgt een
korte toelichting bij de beschikbare materialen.

Artikel Toelichting
Spuit/naald combinatie 2 ml De meest gangbare spuit in Rotterdam.

Spuit/naald combinatie 1 ml Soms heeft deze de voorkeur, naald is hetzelfde als bij de
2 ml spuit.

Injectienaalden 0,5x16 mm Extra losse naalden zijn belangrijk voor de gevallen dat
het aanprikken van een vat niet meteen lukt.

Alkotip Alcoholdepper om de insteekplaats van te voren te
desinfecteren.



Ascorbinezuur Dient om heroïne beter oplosbaar te maken. Er is slechts
een kleine hoeveelheid nodig; een cupje kan ongeveer vijf
shots mee. Het cupje is niet bedoeld om leeg te gooien
en verder dope in te vervoeren. Duur product!

Filter Voorkomt gruis in de spuit en daarmee ontstekingen in de
aders.

Stericup Bevat een metalen cupje dat in plaats van een lepel
gebruikt kan worden om dope te verwarmen. Door gebruik
van de lepel van iemand anders kunnen hepatitis B en C
overgedragen worden. Bevat verder een filter en een
droge depper. Let op: kan aan de kleine kant zijn,
omvallen of te heet worden. Een wasknijper als handvat
kan problemen voorkomen.

Containers 50-liter Bedoeld om 4-liter containers en zakcontainers veilig te
verpakken. Niet bedoeld voor losse spuiten (te groot,
wordt snel een afvalbak).

Container 25-liter Bevat maximaal 500 spuiten, indien gevuld tot 10 cm
onder de rand. Bedoeld voor omruiladressen met grotere
hoeveelheden.

Container 4-liter geel/wit Bevat maximaal 100 spuiten (met naald en dop), gele
gedeelte vol. Bedoeld voor omruiladressen met kleine
hoeveelheden. Deze containers dienen afgevoerd te
worden in een 50-liter container, daar passen vier tot vijf
stuks in.

Opmerking over de containers In de container horen spuiten, naalden en met bloed
bevuilde deppers/verbandjes; geen papier en
verpakkingen.

Glijmiddelsachet Beppy action jelly Cocaïne en alcoholgebruik maken de vagina droger en
zorgen er bij een man voor dat het langer duurt voordat hij
klaar komt. Glijmiddel is heel belangrijk om scheuren van
het condoom en beschadiging van slijmvliezen te
voorkomen. Extra belangrijk bij anale seks. Zorg dat er bij
condooms altijd ook glijmiddel beschikbaar is zonder dat
bezoekers hierom hoeven te vragen.

Condoom Glyder Ambassador Een veilig condoom voor zowel vaginale als orale en
anale seks.

7. Bestelprocedure
Alle locaties voor spuitomruil in het werkgebied van GGD Rotterdam-Rijnmond kunnen de benodigde
materialen direct bij de GGD bestellen. De materialen zijn gratis voor de instellingen en worden gratis
verstrekt aan de gebruikers. De locatie vult het bestelformulier op internet van de GGD in. Hiervoor
heb je een inlognaam en wachtwoord nodig. Een locatie bestelt maximaal één keer per maand. De
GGD verspreidt elk jaar een lijst van uiterste besteldata en bezorgdagen.
Acute bestellingen zijn mogelijk na telefonisch overleg met de coördinator spuitomruil van de GGD,
cluster Infectieziektebestrijding. Hij is bereikbaar op 010-4339541. Ook dan dien je een bestelformulier
in te vullen. Let op, vervoer van het materiaal zal je bij een spoedbestelling zelf moeten regelen.

8. Registratie
Registratie door GGD
De GGD registreert de bestellingen per locatie. De bedoeling hiervan is om trends in gebruik te
signaleren en het omruilbeleid te bewaken. De bestellingenregistratie geeft slechts een grove
schatting van de daadwerkelijke omruil.

9. Coördinator, preventiemedewerker en contactpersonen
Coördinator
Het cluster Infectieziektebestrijding van GGD Rotterdam-Rijnmond coördineert de spuitomruil. De
coördinator bewaakt het budget voor spuitomruil en zorgt dat het gemeentelijk beleid op gebied van
spuitomruil uitgedragen wordt. Het management van de organisaties en locaties waar spuitomruil



plaats vindt is verantwoordelijk voor de uitvoering. De coördinator houdt hen op de hoogte van de
ontwikkelingen in de spuitomruil.

Contactpersoon
Alle spuitomruillocaties hebben een contactpersoon voor de spuitomruil. Deze houdt zicht op de
bestellingen, verzorgt de registratie en bezoekt de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor contactpersonen.
Deze contactpersoon houdt spuitomruil als aandachtsgebied levend in zijn of haar team.

10. Risico’s en veiligheidsprotocol
Medewerkers van spuitomruillocaties lopen het risico zich te prikken aan een gebruikte naald. Veilig
werken is dan ook uiterst belangrijk.
· Laat de drugsgebruiker zijn of haar spuiten zelf in een container doen, als ze verpakt zijn laat ze

dan met verpakking en al weggooien.
· Zorg dat de container op tijd vervangen wordt; vul hem tot maximaal ¾. De spuiten mogen er nooit

bovenuit komen.
· Doe nooit de dop terug op een gebruikte naald, hierdoor gebeuren vaak prikaccidenten.

Volgens de arbowetgeving is een werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers. Dit
betekent dat organisaties die spuitomruil uitvoeren de risico’s inventariseren in hun RIE. (Risico
Inventarisatie en Evaluatie) en passende maatregelen voor hun medewerkers moeten nemen.
Bijvoorbeeld het aanbod van hepatitis B vaccinatie en de beschikbaarheid van een protocol voor
prikaccidenten.

GGD Rotterdam-Rijnmond kan hepatitis B vaccinatie voor beroepsgroepen verzorgen en is altijd
bereikbaar voor zorg en begeleiding na prikaccidenten. Instellingen kunnen ervoor kiezen voor deze
diensten van de GGD gebruik te maken. Aangezien het arbozorg betreft, komen de kosten van deze
dienstverlening voor rekening van de instellingen.

11. Informatie
Bij spuitomruillocaties zijn in ieder geval de volgende informatiebronnen beschikbaar:
· Ins & Outs, een praktisch naslagwerk voor spuitomruilers, uitgave van Stichting Mainline, 2003,

www.mainline.nl.
· Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, brochure van Soa Aids Nederland, www.soaaids.nl

Contactgegevens
GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70032
3000 LP  Rotterdam

Bezoekadres:
Schiedamsedijk 95
3011 EN  Rotterdam

Coördinator spuitomruil: Reinoud Wolter
Telefoonnummer: 010  433 9541
E-mail: ra.wolter@rotterdam.nl


