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Samenvatting 

Algemene inleiding 

Nadat heroïne in Nederland in 1972 op de illegale drugsmarkt beschikbaar 

werd, is het aantal gebruikers toegenomen van ongeveer 10 duizend in 1977 tot 

circa 30 duizend in 1984. Daarna bleef het aantal heroïnegebruikers min of 

meer gelijk. Opvallend is dat Nederlandse gebruikers relatief oud worden. Een 

ander kenmerk is dat er weinig nieuwe heroïnegebruikers bijkomen. In de loop 

der jaren is de manier van gebruiken veranderd: aanvankelijk werd heroïne 

voornamelijk geïnjecteerd, tegenwoordig wordt het vooral gerookt vanaf alu-

miniumfolie, waarbij de heroïne wordt verhit en de damp wordt geïnhaleerd 

("chinezen" of "chasing the dragon"). 

 Problematische heroïnegebruikers hebben toegang tot een zeer uitgebreid 

aanbod van behandelingen in de verslavingszorg. Dat aanbod loopt uiteen van 

afkickcentra en therapeutische gemeenschappen tot behandelingen die erop 

gericht zijn de situatie voor de heroïneverslaafde te stabiliseren en bijkomende 

schade, die door illegaal heroïnegebruik ontstaat, te beperken. 

 Doordat het aantal gebruikers toenam en door de opkomst, midden jaren 

tachtig, van HIV/AIDS verschoof het accent van de methadonprogramma's 

(methadon is een 'vervangend' middel voor heroïne). De nadruk ging van een 

hoogdrempelig aanbod, gericht op afkicken, naar laagdrempelig met als voor-

naamste doel de verslaafden in zorg te krijgen en te houden, hun heroïne-

gebruik in de hand te houden en de gezondheidsrisico's terug te dringen. 

 Deze verandering heeft ertoe geleid dat in de late jaren tachtig en in het 

begin van de jaren negentig tussen de 50 en 80% van de heroïneverslaafden in 

contact was met de verslavingszorg. Toch hadden zij daar niet allemaal baat bij. 

Hoewel er ongeveer 13.000 methadon kregen, waren er naar schatting acht-

duizend van hen die onvoldoende gereguleerd of zeer problematisch functio-

neerden. Zij gebruikten naast de voorgeschreven methadon nog steeds illegale 

heroïne en andere drugs en zij hadden bijvoorbeeld vaak een slechte gezond-

heid of waren betrokken bij illegale activiteiten. 

 In reactie hierop is geëxperimenteerd met alternatieven voor oraal toe-

gediende methadon: intraveneus toegediende - in de ader gespoten - morfine of 
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methadon, en oraal ingenomen dextromoramide (PalfiumR). Doordat deze 

experimenten kleinschalig waren opgezet, zonder controlegroep en gericht op 

een bijzondere subgroepen heroïneverslaafden, was het niet mogelijk con-

clusies te trekken over het effect van dit soort nieuwe behandelingen. 

 In het midden van de jaren negentig begon in Zwitserland een grote studie 

naar de effecten van het verstrekken van heroïne aan verslaafden. Daarbij ging 

het om het onder medisch toezicht voorschrijven en verstrekken van heroïne 

die werd ingespoten door gebruikers die methadon kregen, maar daarbij geen 

baat hadden. Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek veelbelovend waren, 

konden veel vragen niet worden beantwoord. Door de opzet van de studie, een 

cohortonderzoek zonder vergelijkingsgroep, en doordat de verslaafden niet 

alleen heroïne kregen maar ook aanvullende psychosociale hulp, stond niet 

vast dat het met de verslaafden uitsluitend dankzij de voorgeschreven heroïne 

beter ging. Bovendien was niet duidelijk of de resultaten uit Zwitserland, waar 

heroïne vooral geïnjecteerd wordt, ook in Nederland, waar heroïne vooral 

gerookt wordt, zouden gelden. 

 In 1995 adviseerde de Nederlandse Gezondheidsraad gedegen weten-

schappelijk onderzoek te doen naar de effecten van het medisch voorschrijven 

van heroïne aan ernstig heroïneverslaafden die op geen andere manier 

voldoende kunnen worden geholpen. In 1996 heeft de minister van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport de Centrale Commissie Behandeling Heroïne-

verslaafden (CCBH) geïnstalleerd. Die commissie moest een rapport schrijven 

over de effecten van een behandeling waarbij onder toezicht medische, door 

een apotheker bereide, heroïne werd voorgeschreven. 

 De CCBH raadpleegde nationale en internationale experts, en liet een aan-

tal vooronderzoeken doen, onder meer naar de ontwikkeling van een nieuw 

product voor het inhaleren van farmaceutische heroïne. In 1997 adviseerde de 

commissie twee studies te laten doen naar de effecten van op medisch voor-

schrift verstrekte heroïne (ingespoten of gerookt) bij ernstig heroïneverslaafden 

die geen baat hadden bij hun methadonbehandeling. De eerste experimentele 

behandelcentra begonnen in 1998 in Amsterdam en Rotterdam. Daarna open-

den in 2000 experimentele behandelcentra in Den Haag, Groningen, Heerlen 

en Utrecht. 
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Opzet van het onderzoek 

De Nederlandse studies moesten in de eerste plaats onderzoeken wat de - 

zowel bedoelde positieve als onbedoelde negatieve - effecten zijn van een 

twaalf maanden durende behandeling met methadon in combinatie met voor-

geschreven heroïne. Die effecten zouden worden vergeleken met de effecten 

van een standaard methadonbehandeling. Patiënten die aan het onderzoek 

deelnamen, werden door het lot ingedeeld in drie groepen: 

(1) behandeling met uitsluitend orale methadon gedurende 12 maanden;  

(2) behandeling met orale methadon in combinatie met heroïne op medisch 

voorschrift gedurende 12 maanden;  

(3) behandeling met uitsluitend orale methadon tijdens de eerste zes maanden 

van het onderzoek, gevolgd door een combinatie van orale methadon en 

heroïne op medisch voorschriften tijdens de tweede zes maanden. 

Voor deelname aan het onderzoek kwamen uitsluitend langdurig heroïne-

verslaafden in aanmerking die geen baat hadden bij eerdere adequate behan-

deling met methadon. Verder moesten ze ten minste 25 jaar zijn en de voor-

gaande vijf jaar heroïne verslaafd zijn geweest. Daarbij moesten ze in de voor-

afgaande zes maanden regelmatig hun methadonprogramma hebben bezocht. 

Die behandeling moest bestaan uit een voorgeschreven methadondosering van 

ten minste 50 mg dagelijks bij het onderzoek naar inhaleerbare heroïne, of ten 

minste 60 mg bij het onderzoek naar injecteerbare heroïne (gedurende een 

ononderbroken periode van ten minste vier weken in de voorafgaande vijf jaar). 

Ten slotte moest er, ondanks deelname aan de methadonbehandeling, sprake 

zijn van bijna dagelijks gebruik van illegale heroïne en moesten de patiënten 

een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid hebben of slecht sociaal 

functioneren. 

 In alle drie de groepen kregen de patiënten een vergelijkbaar aanbod van 

psychosociale hulp. Omdat maar weinig verslaafden in Nederland heroïne 

spuiten, bleef het onderzoek naar injecteerbare heroïne beperkt tot de eerste 

twee groepen. 

 Als belangrijkste uitkomstmaat voor het onderzoek werd gekozen voor een 

uitkomstmaat die - gebaseerd op de gezondheid, het sociaal functioneren en 

het druggebruik - weergeeft of de patiënten wel of geen baat hebben gehad bij 
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de gevolgde behandeling. De uitkomst zou pas "klinisch relevant" zijn als het 

aantal responders - patiënten die baat hebben bij hun behandeling - in de ex-

perimentele groep tenminste 20% groter was dan in de controlegroep. Patiën-

ten werden als responder beschouwd als 

(1) zij, tussen het begin- en het eindpunt van de studie na twaalf maanden, ten 

minste 40% verbeterden op ten minste één van drie inclusie-domeinen 

(lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, sociaal functioneren);  

(2) de verbetering niet ten koste was gegaan van een ernstige verslechtering 

(ten minste 40%) op een van de andere domeinen;  

(3) de verbetering niet samen was gegaan met een aanzienlijke toename 

(meer dan zes dagen per maand) van ander druggebruik, met name coca-

ine en amfetamine. 

 

Effectiviteit van "medische heroïne" 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift werden de belangrijkste resultaten gepresen-

teerd van het onderzoek voor de eerste twee hierboven beschreven groepen: 

patiënten die 12 maanden uitsluitend methadon voorgeschreven kregen versus 

patiënten die heroïne op medisch voorschrift, in combinatie met methadon 

kregen.  

 Hoewel het merendeel van de patiënten in alle groepen de behandeling 

gedurende twaalf maanden voltooide (variërend van 68 tot 87%), was de 

behandel-retentie significant beter - de verslaafden bleven langer in behan-

deling - in de methadon groep dan in de medische heroïne groep. Desondanks 

bleek behandeling met medische heroïne significant effectiever dan met uit-

sluitend methadon; dat gold zowel bij verslaafden die heroïne rookten als bij 

verslaafden die het spoten. In het onderzoek naar inhaleerbare heroïne had 

50% van de patiënten die met medische heroïne waren behandeld significant 

baat bij deze behandeling, tegenover 27% van de methadonpatiënten (verschil 

in percentage responders = 23%). In het onderzoek naar injecteerbare heroïne 

waren deze percentages respectievelijk 56 en 31% (verschil in percentage 

responders = 25%).  

 Daarnaast bleek dat de heroïnebehandeling medisch gezien net zo veilig 

was als de methadonbehandeling. Er waren weinig Serious Adverse Events 
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(ernstige ongewenste medische voorvallen) die te herleiden waren naar de 

voorgeschreven heroïne, en geen van de sterfgevallen was gerelateerd aan de 

medicatie (heroïne en methadon) die in het onderzoek werd voorgeschreven. 

 Tenslotte bleek dat de toestand van een meerderheid van de patiënten die 

baat hadden bij heroïnebehandeling snel en aanzienlijk verslechterde in de 

tweede maanden nadat de behandeling met heroïne op medisch voorschrift aan 

het eind van het onderzoek was gestopt. 

 De belangrijkste conclusies van het onderzoek, onder langdurig heroïne-

verslaafde patiënten die geen baat hadden bij een of meer eerdere methadon-

behandelingen, zijn:  

(1) behandeling onder toezicht met "medische heroïne" in combinatie met 

methadon is effectiever dan een voortgezette behandeling met uitsluitend 

orale methadon; 

(2) "medische heroïne" is waarschijnlijk net zo veilig als een voortgezette 

behandeling met orale methadon; 

(3) om op langere termijn stabiele, positieve uitkomsten te verzekeren, dient in-

jecteerbare of inhaleerbare "medische heroïne" langdurig te worden voor-

geschreven. 

 

Patient-treatment matching 

Hoewel in hoofdstuk 2 werd aangetoond dat "medische heroïne" effectiever was 

dan een voortgezette behandeling met uitsluitend methadon, bleek een aan-

zienlijk deel van de heroïneverslaafden die eerder geen baat hadden bij 

methadon ook geen baat te hebben bij "medische heroïne". Bovendien waren 

de kosten van de heroïnebehandeling aanzienlijk, ook al bleek de behandeling 

met heroïne op medisch voorschrift kosten-effectiever dan een voortgezette 

methadonbehandeling. Daarom werd in hoofdstuk 3 van dit proefschrift 

onderzocht of er een onderscheid kan worden gemaakt tussen patiënten die 

meer baat hebben bij "medische heroïne" en patiënten die meer baat hebben bij 

voortgezette methadonbehandeling? 

 In de studie werden 44 kenmerken van patiënten onderzocht (sociaal-

demografische achtergrond, lichamelijke en psychische gezondheid, sociaal 

functioneren, verslavings- en hulpverleningsgeschiedenis, huidig druggebruik). 
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Slechts één daarvan was voorspellend voor een verschil in effect. Patiënten die 

eerder hadden deelgenomen aan een op afkicken gerichte behandeling, 

hadden vaker baat bij "medische heroïne" dan bij een voortgezette methadon-

behandeling: 60,5% tegen 23,8% responders. Patiënten die niet eerder hadden 

meegedaan aan een afkickbehandeling hadden ongeveer even veel baat bij de 

twee behandelingen: 39,2% responders voor "medische heroïne" tegenover 

37,5% responders voor methadon. 

 Nader onderzoek bracht geen duidelijke verschillen aan het licht tussen 

patiënten die wel of niet eerder waren behandeld in een afkickprogramma. Een 

mogelijke verklaring achteraf - "post hoc" - kan zijn dat patiënten die eerder een 

afkickbehandeling volgden, geleerd hebben zich beter aan te passen aan de 

strikte regels van zo'n behandeling, regels die ook gelden voor de behandeling 

met "medische heroïne". Daarnaast was deze groep mogelijk meer gemotiveerd 

om deel te nemen aan de veeleisende heroïnebehandeling. 

 Deze bevinding lijkt te suggereren dat eerdere deelname aan een afkick-

behandeling een extra voorwaarde moet zijn om in aanmerking te komen voor 

"medische heroïne". In dit proefschrift is daarentegen betoogd dat het beter is 

de motivatie van patiënten te verhogen, bijvoorbeeld met "motiverende 

gespreksvoering". 

 

Heroïne op medisch voorschrift vanuit het perspectief van de 

patiënt 

Om beter te begrijpen welke factoren er volgens de deelnemers aan het onder-

zoek mogelijk meespelen bij de effectiviteit van de behandeling met "medische 

heroïne" is een kwalitatieve deelstudie uitgevoerd. Daarvoor zijn "open inter-

views" gehouden met 24 patiënten in Groningen en Rotterdam. De interviews 

vonden plaats bij de start van de behandeling, na twee, zes en twaalf maanden, 

en twee maanden na beëindiging van de behandeling met "medische heroïne". 

De resultaten werden gepresenteerd in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 

 In de interviews werd ingegaan op de ervaringen van patiënten: (1) hun 

persoonlijke beleving van de voorgeschreven "medische heroïne"; (2) de 

verandering in hun dagelijkse leefstructuur en de ervaren beschikbaarheid van 
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heroïne, zowel tijdens het onderzoek als erna; en (3) de functionele betekenis 

en de bekrachtende werking van heroïne in hun leven. 

 Uit de gesprekken bleek dat patiënten de kwaliteit en effecten van de voor-

geschreven heroïne weliswaar verschillend waardeerden, maar dat zij allemaal 

positief waren over de verzekerde, dagelijkse beschikbaarheid van de medische 

heroïne. Veel patiënten waren hierdoor in staat hun illegale activiteiten (zoals 

diefstal, kleinschalige drugshandel of prostitutie) aanzienlijk te verminderen of te 

stoppen, en de structuur van hun dagelijks leven te verbeteren. 

 De patiënten hebben verschillende "doelen" met hun heroïnegebruik. Alle 

patiënten onderkennen de werking van heroïne om een negatieve situatie (zo-

als afkickverschijnselen, angst of stress) te vermijden of op te heffen. Dit wordt 

ook wel de "negatieve bekrachtigende" werking van heroïne genoemd. Daar-

naast waren er ook patiënten die juist de positieve bekrachtigende werking ("je 

goed voelen") benoemden. patiënten in deze laatste groep, pleasure appraisers 

genoemd, bleken over het algemeen meer controle over hun druggebruik te 

hebben gekregen in de loop van de behandeling met "medische heroïne" en 

hadden vaker baat bij die behandeling, dan de mood managers die alleen ver-

telden over de negatieve werking van heroïne. 

 De resultaten van deze kwalitatieve studie, onder een klein aantal patiënten 

die behandeld werden met "medische heroïne", suggereerden dat cognitieve 

gedragstherapie (gericht op de bekrachtigers van gedrag, zoals in dit geval ille-

gaal druggebruik) en contingentie management (een potentieel effectieve 

manier om, door middel van belonen van gewenst gedrag, veranderingen te 

stimuleren in de dagelijkse leefstructuur en niet-druggebruik gerelateerde 

activiteiten) als toegevoegde psychosociale interventies voor de heroïne-

behandeling overwogen zouden moeten worden. 

 

Craving en illegaal heroïnegebruik 

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift werd ingegaan op de tweede deelstudie. In 

Den Haag en Heerlen werden 36 patiënten uit de groep "medische heroïne" 

vergeleken met 37 methadonpatiënten. Daarbij werd gekeken naar craving 

(sterke trek of hunkering naar heroïne) en illegaal heroïnegebruik gedurende de 

twaalf maanden van de behandeling. Bovendien werd bij beide groepen de 
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relatie onderzocht tussen craving en illegaal heroïnegebruik. Tenslotte werd de 

samenhang onderzocht tussen enerzijds craving en heroïnegebruik en ander-

zijds de multidimensionele behandelrespons, het baat hebben bij de behan-

deling in termen van een verbeterde lichamelijke of geestelijke gezondheid of 

sociaal functioneren. 

 Patiënten die "medische heroïne" kregen, gebruikten al na de eerste twee 

maanden behandeling aanzienlijk minder illegale heroïne en vertoonden veel 

minder craving. Dat gold niet voor de groep die uitsluitend methadon kreeg. 

Bovendien was in beide groepen sprake van een significante samenhang 

tussen illegaal heroïnegebruik en craving.  

 De veronderstelde samenhang tussen illegaal heroïnegebruik en behandel-

respons werd daarentegen uitsluitend aangetoond bij patiënten die louter 

methadon kregen en niet bij de medische heroïne" groep. Dit onverwachte 

resultaat was mogelijk toe te schrijven aan de relatief kleine onderzoeksgroep 

en daarmee samenhangende lage power, dat wil zeggen de beperkte mogelijk-

heid om een significant effect in een onderzoek ook daadwerkelijk aan te 

kunnen tonen. Uit een post hoc analyse onder alle patiënten die aan het onder-

zoek hebben deelgenomen (zoals beschreven in hoofdstuk 2), bleek namelijk 

dat er wél sprake was van een significante samenhang tussen illegaal heroïne-

gebruik en de multidimensionele behandel-respons, zowel onder "medische 

heroïne" als onder methadon-patiënten. 

 In dit hoofdstuk van het proefschrift werd op grond van de waargenomen 

afname van craving betoogd dat behandeling met "medische heroïne" - met de 

verzekerde beschikbaarheid van hoge kwaliteit, farmaceutisch zuivere heroïne - 

zou kunnen leiden tot een stabiel gebruikspatroon van de voorgeschreven 

heroïne. Dit stabiele gebruik zou een vorm van geautomatiseerd gedrag en dus 

van heroïnegebruik kunnen worden, dat niet snel onderbroken of verstoord 

wordt, waardoor uiteindelijk weinig heroïne craving wordt opgeroepen. De af-

name in craving bij patiënten die werden behandeld met "medische heroïne" 

zou er ook op kunnen duiden dat heroïne voor deze groep minder saillant is 

geworden en dat deze patiënten minder belang zijn gaan hechten aan heroïne. 
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Uitkomsten van langdurige behandeling 

In hoofdstuk 6 van dit proefschrift werden de resultaten besproken van lang-

durige behandeling met "medische heroïne" bij patiënten die baat hadden bij de 

behandeling met heroïne in combinatie met methadon, de responders dus, en 

wier situatie ernstig was verslechterd in de twee maanden waarin het voor-

schrijven van heroïne was opgeschort (zoals voorgeschreven in de onderzoeks-

protocollen). 

 Van deze selectieve deelgroep van 149 patiënten werd 56% na vier jaar 

nog steeds behandeld met "medische heroïne". Het bleek dat de behandel-

respons hoog bleef zolang de patiënten de behandeling met "medische 

heroïne" continueerden. Het aandeel patiënten zonder (lichamelijke, psychische 

of sociale) gezondheidsproblemen nam toe van 59% na afloop van het eerste 

jaar tot 70% na vier jaar. Bovendien bleek dat één op de vier patiënten die 

gedurende vier jaar werden behandeld, geen gezondheidsproblemen meer had 

en bovendien was gestopt met het gebruik van alle illegale middelen- en over-

matig alcoholgebruik. 

 De conclusie was dat, tenzij er zwaarwegende medische of sociale contra-

indicaties aanwezig zijn, het voorschrijven van heroïne onder medisch toezicht 

zolang als mogelijk én nodig gecontinueerd zou dienen te worden. 

 

Van gerandomiseerde studies naar reguliere behandeling 

Nadat de "gerandomiseerde" studies naar behandeling met "medische heroïne" 

waren afgerond ("medische heroïne in onderzoek"), werden - in 2003 - de 

eerste patiënten benaderd in het kader van een reguliere heroïnebehandeling 

("reguliere medische heroïne"). In hoofdstuk 7 van dit proefschrift, werd een 

systematische vergelijking gemaakt tussen patiënten die een twaalf maanden 

durende heroïnebehandeling werd geboden in het kader van "medische heroïne 

in onderzoek" (193 patiënten), met de patiënten die twaalf maanden medisch 

voorgeschreven heroïne werd geboden in het kader van "reguliere medische 

heroïne" (345 patiënten). 

 Ten eerste bleek dat de patiënten uit "reguliere medische heroïne" in grote 

mate overeenkwamen met de patiënten uit "medische heroïne in onderzoek". 
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Wel waren zij gemiddeld circa twee jaar ouder en hadden zij enigszins, zij het 

niet significant, meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen; ook 

uitten zij vaker behoefte aan behandeling. Tevens was het percentage heroïne-

verslaafden dat injecteerde in "reguliere medische heroïne" lager (22%) dan in 

"medische heroïne in onderzoek" (39%).  

 Ten tweede was er nauwelijks verschil in het percentage patiënten dat na 

twaalf maanden nog steeds in heroïnebehandeling was ("reguliere medische 

heroïne": 79%; "medische heroïne in onderzoek": 70%). Evenmin waren er sig-

nificante verschillen in de frequentie waarmee patiënten de heroïne behandel-

units bezochten, of in de voorgeschreven heroïnedoseringen. Bovendien was 

de behandeling met voorgeschreven heroïne ook tijdens de reguliere behan-

deling medisch veilig: onder de 345 patiënten in "reguliere medische heroïne" 

werden zeven sterfgevallen geregistreerd, die geen van allen gerelateerd waren 

aan de voorgeschreven heroïne.  

 Ten derde bleek dat 55% van de patiënten in "reguliere medische heroïne" 

baat had bij de behandeling (responder), vergelijkbaar met de 51% responders 

bij "medische heroïne in onderzoek". De afname van cocaïnegebruik was iets 

sterker bij "reguliere medische heroïne" dan bij "medische heroïne in onder-

zoek".  

  Geconcludeerd werd dat de behandeling met heroïne op medisch voor-

schrift, ook na de overgang van een sterk gecontroleerd onderzoek naar een 

reguliere behandeling, een medisch veilige en effectieve interventie was, voor 

chronisch heroïneverslaafde en slecht functionerende methadonpatiënten die 

onvoldoende baat hadden gehad bij eerdere methadonbehandeling. Tevens 

werd benadrukt dat het essentieel was de procedures van de behandeling met 

"medische heroïne" vast te leggen in welomschreven behandelrichtlijnen en dat 

de behandeling regelmatig gemonitord diende te worden om de kwaliteit en 

veiligheid van de "medische heroïne" behandeling ook voor de lange termijn te 

waarborgen. 

 

Heroïne op medisch voorschrift: Discussie en conclusie 

In hoofdstuk 8 van dit proefschrift werden de resultaten uit de voorgaande 

hoofdstukken samengevat en besproken in bredere context en in het licht van 
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de internationale literatuur ten aanzien van het verstrekken van heroïne op 

medisch voorschrift en daaraan gerelateerde onderwerpen.  

 In de eerste paragraaf werd - op basis van alle beschikbare onderzoeks-

resultaten - geconcludeerd dat heroïne op medisch voorschrift een veilige, 

effectieve en kosten-effectieve behandeling is, en dat dat ook geldt voor 

heroïne op medisch voorschrift als reguliere, lange termijn medische behan-

deling. Ondanks de herhaalde bevinding dat patiënten met voorafgaande er-

varing met op afkicken gerichte behandeling meer baat hadden bij "medische 

heroïne", werd in de tweede paragraaf gesteld dat er geen extra voorwaarden 

("inclusie-criteria") nodig zijn om succesvolle behandelingen met "medische 

heroïne" te kunnen realiseren.  

 In de daarop volgende paragrafen werden enkele mogelijke werkings-

mechanismen van "medische heroïne" besproken. Daarnaast werd ingegaan op 

mogelijkheden om de behandelrespons van "medische heroïne" verder te ver-

beteren, zoals het toepassen van aanvullende psychosociale interventies (als 

Motiverende Gespreksvoering en Contingentie Management) en het onder-

zoeken van andere toedieningswijzen (oraal of intranasaal, dat wil zeggen: 

snuiven) van de voorgeschreven heroïne, en alternatieve vervangende midde-

len (opiaat-agonisten, als hydromorfone). 

 

Conclusie 

Op basis van de gepresenteerde onderzoeken, uitgevoerd in Nederland en 

bevestigd door gerandomiseerde studies in vijf andere landen, werd gecon-

cludeerd dat de behandeling met heroïne op medisch voorschrift (al dan niet in 

combinatie met orale methadon) uitvoerbaar, medisch veilig, effectief en 

kosten-effectief is voor de behandeling van langdurig heroïneverslaafde patiën-

ten die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere methadon onderhouds-

behandeling(en) of andere behandelingen gericht op heroïneverslaving.  

 Tevens werd geconcludeerd dat de effectiviteit en medische veiligheid van 

medisch voorgeschreven heroïne - als een laatste farmacotherapeutische inter-

ventie voor heroïneverslaafde patiënten die onvoldoende baat hadden bij 

andere verslavingsbehandelingen - ondersteund werd door twee grootschalige 

cohort studies.  



194 Heroin-assisted treatment 

Om de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling met heroïne 

op medisch voorschrift verder te verbeteren, werd voorgesteld onderzoek te 

doen naar de effectiviteit van het toevoegen van psychosociale interventies en 

naar de veiligheid en effectiviteit van alternatieve toedieningswijzen van de 

voorgeschreven heroïne. Tevens werd gesuggereerd onderzoek te doen naar 

endofenotypische en genetische predictoren voor patient-treatment matching.  

 Uiteindelijk blijft er de dringende noodzaak de effectiviteit van andere 

psychosociale, farmacologische en nieuwe medische interventies te onder-

zoeken, met als doel de gezondheid en kwaliteit van leven te stabiliseren en de 

potentiële schade die gepaard kan gaan met voortdurend gebruik van illegale 

heroïne te beperken, voor die patiënten die noch voldoende baat hebben bij 

methadon onderhoudsbehandeling, noch bij de behandeling met heroïne op 

medisch voorschrift. 

 

 

 




