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Dankwoord  

In het vorig millennium ben ik, als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst, te-

werkgesteld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij wat toen het Centrum voor 

Verslavingsproblematiek heette. Ik werkte daar onder de inspirerende leiding van 

professor Charles Kaplan en leerde al heel snel Nico Adriaans kennen, die - als 

community fieldworker - werkzaam was bij verschillende studies. Nico heeft mij met 

de distantie van een onderzoeker en de betrokkenheid van een ervaringsdeskun-

dige (bijna) alles verteld wat er te vertellen valt over het leven van een gebruiker. In 

1995 is Nico overleden. Ik vraag mij af wat Nico zou denken over de behandeling 

met heroïne op medisch voorschrift, zoals deze plaatsvindt in Nederland? Waar-

schijnlijk zou Nico, die ijverde voor een normalisering van de verslavings-

problematiek, ageren tegen de medicalisering, maar ik denk ook dat Nico zich zou 

laten overtuigen door de positieve effecten van de "medische heroïne". Charlie en 

Nico, bedankt dat jullie mijn interesse voor het verslavingsonderzoek hebben ge-

wekt en gevoed! 

 In Rotterdam leerde ik ook Vincent Hendriks en Jean-Paul Grund kennen; col-

lega's die vrienden zijn geworden. Vince, JeePee: het is me altijd een genoegen 

om met jullie van gedachten te wisselen over werk en andere onderwerpen des 

levens! 

 

In 1999 ben ik bij de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) 

gaan werken. De CCBH was een klein team met gedreven medewerkers. Ik 

bedank Ineke Huijsman voor de stimulerende wijze waarop zij de heroïne behan-

delunits coördineerde en voor haar tot op de dag van vandaag doorgaande onder-

steuning bij de dataverzameling. Hilly van der Giessen en haar voorgangers Pat 

Meij en Mieke Cieremans, bedank ik voor al hun hulp bij al het werk dat we met 

elkaar hebben verzet en Hilly ook voor het uittypen van de vele open interviews (uit 

hoofdstuk 4). 

 Met Jan van Ree, Wim van den Brink en Vincent Hendriks hadden we ons 

wekelijks W.O. (werkoverleg). Jan, Wim en Vincent ik wil jullie bedanken voor de 

inspirerende en stimulerende discussies die we altijd hebben gehad en voor alles 

wat ik van jullie heb geleerd over het uitvoeren van gerandomiseerde, gecontroleer-

de studies en het rapporteren daarover in papers. Wim, voor mij blijft het on-

begrijpelijk waar jij de tijd en energie vandaan haalt, om altijd maar weer snel en 
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adequaat te reageren op concept-teksten. Vincent, als ik bijna klaar ben met een 

paper, maar er nog niet helemaal uit ben, weet jij altijd de vinger op de zere plek te 

leggen en mij weer op het rechte pad te zetten. En, Jan, naast alle andere dingen, 

zul jij voortleven als de man van de woorden: "Als je het niet ziet, is het er niet. Als 

je het denkt te zien, moet je het toetsen!" 

 Collega's van de CCBH, we hebben een klus geklaard. Ik ben blij en dankbaar 

daar, samen met jullie, mijn bijdrage aan te hebben geleverd. Een speciale periode 

is voorbij. Ik wens jullie alle goeds. 

 

Een deel van de dataverzameling voor de studies in dit proefschrift (met name 

hoofdstuk 2 en 3 en gedeeltelijk hoofdstuk 6 en 7) is uitgevoerd door onafhankelijke 

onderzoeksinstellingen in de zes deelnemende steden. Ik wil de onderzoekscoör-

dinatoren - Marja Bakker, Sasja Biesma, Tony Bloemendaal, Paul Bosman, Kristina 

Hagels, Roos van der Laan, Koen van de Nieuwenhuizen, Rudi Pinas, Tim Satijn, 

Maurice Smits en Katrien Vermeulen - en hun interviewers danken voor de prettige 

samenwerking. Bovendien wil ik Tony Bloemendaal en Maurice Smits bedanken 

voor hun rol in het onderzoek naar craving (zie hoofdstuk 5). 

 Paul Bosman en Anne Jeroen van der Molen wil ik bedanken als prettige col-

lega's bij de CCBH en voor hun inspanning bij het opsporen en interviewen van de 

patiënten uit de hoofdstudie voor het lange termijn beloop van de behandeling met 

heroïne op medisch voorschrift (zie hoofdstuk 6). 

 Tevens wil ik Annemiek de Jong, Gijs Meijer, Suzy Sital en Anouk van Tooren 

bedanken voor het afnemen van de kwalitatieve interviews, waarover in hoofdstuk 

vier is gerapporteerd. 

 Nadat de gerandomiseerde studie in 2002 was afgerond, is het grootste deel 

van de dataverzameling op vakkundige wijze overgenomen door de onderzoeks-

verpleegkundigen van de heroïne behandelunits. Zij zijn de patiënten uit de hoofd-

studie, die werden doorbehandeld met heroïne op medisch voorschrift, jaarlijks blij-

ven interviewen (hoofdstuk 6) en zij hebben de patiënten die vanaf 2003 in aanmer-

king kwamen voor "medische heroïne" gescreend en geïnterviewd (hoofdstuk 7).  

 Naast alle mensen die hebben bijgedragen aan de verzameling van de onder-

zoeksgegevens, wil ik ook de artsen, behandelcoördinatoren en verpleegkundigen 

van de heroïne behandelunits bedanken. In de eerste plaats voor hun betrokken-

heid bij en zorg aan de patiënten die met heroïne werden (en worden) behandeld. 



 

Dankwoord 197 

In de tweede plaats ook voor de professionele wijze waarop zij de dagelijkse 

praktijk van de heroïnebehandeling hebben verenigd met de eisen die vanuit het 

onderzoek aan hen werden gesteld. Dank voor jullie belangrijke bijdrage aan het 

slagen van de verschillende studies uit dit proefschrift. 

 Maarten Koeter en Cas Barendregt wil ik bedanken voor de prettige samen-

werking bij respectievelijk de statistische analyses en de analyses van het kwali-

tatieve onderzoek. 

 Van de twee Clinical Research Organizations waar de CCBH mee samen-

werkt, wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het vergroten van de 

kwaliteit van de heroïnebehandeling en de kwaliteit van de onderzoeksdata. Zonder 

anderen tekort te willen doen, bedank ik met name Angela Claessens en Welmoed 

Meijer (Kendle) en Anton Bonefaas, Rembrandt Dijkerman en Hans van den Bos 

(TFS, voorheen ITG). 

 

Mijn grote dank gaat ook uit naar al die deelnemers aan de heroïnebehandeling die 

iedere keer maar weer de tijd hebben genomen om alle vragen uit de interviews te 

beantwoorden. Beste deelnemers, heel erg bedankt en waar jullie ook moge zijn, ik 

wens jullie alle goeds en zoals Jean-Paul Grund ooit schreef als stelling bij zijn 

proefschrift: "Geniet, maar gebruik met mate". 

 

Ik geloof niet dat mijn familie of vrienden en kennissen (echt) hebben moeten lijden 

onder het feit dat ik aan mijn proefschrift werkte. Mocht dat wel zo zijn geweest, 

dan: dank dat jullie dat nooit echt hebben laten blijken. En, in ieder geval, nog meer 

dank dat jullie er zijn! 

Benk en Ban, bedankt voor het prachtige idee en de uitvoering van de cover! 

Iris en Marcel, het is altijd fijn als we elkaar spreken en na Kasbah 1 had ik genoeg 

energie om het laatste jaar van dit proefschrift af te ronden. 

Padre y Madre, heel erg bedankt voor alle warmte en stimulans die jullie me altijd 

hebben gegeven. Fijn dat jullie erbij zijn. 

 
En tot slot: Dank je wel, Tessa! Voor al je geduld, als ik weer eens hard zat te wer-

ken, als ik weer eens (te) laat thuis kwam of als mijn hoofd vol zat met analyses die 

gedaan of zinnen die geschreven moesten worden. Jij bleef het zonnetje in huis 

 




