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HIV,, het virus dat AIDS veroorzaakt, verspreidt zich onder druggebruikers voornamelijk 
viaa het gezamenlijk gebruik van besmette naalden. De HIV epidemie heeft de 
gezondheidsgevolgenn van injecterend druggebruik dramatisch vergroot, inclusief de toch al 
hogee sterftecijfers. Interventies die het lenen van gebruikte naalden of injecterend druggebruik 
kunnenn voorkomen zijn daarom belangrijke onderdelen van HIV preventie onder 
druggebruikers. . 

Voorr heroïne verslaafde druggebruikers wordt behandeling met methadon gezien als een 
belangrijkee HIV preventie maatregel, omdat door deze behandeling het (injecterende) 
druggebruikk kan verminderen of stoppen. De meeste onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, 
hebbenn echter betrekking op methadon programma's met een streng toelatingsbeleid. Vaak 
zijnn er wachtlijsten en leidt het gebruik van drugs tijdens de behandeling tot uitsluiting van de 
behandeling.. Door deze strenge regels kunnen alleen zeer gemotiveerde druggebruikers aan 
dee behandeling deelnemen, waardoor dus ook maar een klein deel van de totale groep 
druggebruikerss wordt bereikt. 

Inn tegenstelling tot de methadon programma's met een streng toelatingsbeleid zijn de 
methadonn programma's in Amsterdam speciaal gericht op het bereiken van een zo groot 
mogelijkee groep druggebruikers. De Amsterdamse programma's zijn gericht op 'harm 
reduction':: indien het niet mogelijk is verslaving te genezen, moet het beperken van de 
negatievee gevolgen van de verslaving, voor zowel de verslaafde zelf als zijn omgeving, op de 
voorgrondd staan. Daarom is deelname gratis en kan de behandeling meteen gestart worden. 
Hett systeem kent laag-drempelige programma's om zoveel mogelijk druggebruikers te 
bereiken,, middelhoog-drempelige programma's (methadon via de huisarts) voor 
druggebruikerss wiens druggebruik redelijk onder controle is en hoog-drempelige programma's 
voorr druggebruikers die willen afkicken. In de laag- en middelhoog drempelige programma's 
wordtt druggebruik tijdens de behandeling getolereerd. Methadon cliënten kunnen 
'promoveren'' van de laag-drempelige naar de meer striktere methadon programma's. Naast de 
methadonn worden extra diensten aangeboden zoals een spuitenomruil programma waar 
gebruiktee spuiten kunnen worden ingeruild voor nieuwe spuiten, sociaal-medische en 
psychiatrischee zorg en HIV testen. De invloed van deze programma's op de preventie van 
HIVV en sterfte zou groot kunnen zijn omdat ze betrekking hebben op een relatief grote groep 
druggebruikers.. Het doel van dit promotieonderzoek is de rol van de op harm reduction (HR) 
gebaseerdee methadon programma's in de preventie van HIV infectie en sterfte te evalueren. 

All ee studies in dit proefschrift maken deel uit van het Amsterdamse AIDS onderzoek onder 
druggebruikers.. In dit cohort onderzoek wordt sinds 1985 een groep druggebruikers iedere 
vierr maanden onderzocht. Gegevens over de verstrekking van methadon zijn afkomstig van 
dee Centrale Methadon Registratie (CMR), waarin alle methadon voorschriften in Amsterdam 
geregistreerdd staan. De CMR gegevens zijn op individueel niveau gekoppeld aan de cohort 
gegevenss over de periode 1985-1996. Bijna alle cohort deelnemers waren bekend bij de 
CMR;; alleen de deelnemers die ooit methadon gehad hebben meegenomen in het onderzoek. 
Dee analyses hebben betrekking op verschillen binnen de aspecten van de methadon 
behandelingg (dosis, type programma, frequentie van programma deelname en individuele 
veranderingenn in deze variabelen). Van de in totaal 1218 deelnemers die aan het einde van 
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19966 in het cohort onderzoek waren opgenomen, zijn van 1058 deelnemers CMR gegevens 
beschikbaar.. Onze studie is de eerste die gedetailleerd de op HR-gebaseerde methadon 
programma'ss onderzoekt, waarbij gebruik wordt gemaakt makend van een cohort onderzoek, 
verschillendee uitkomsten en gedetailleerde, geregistreerde methadon gegevens. 

Hett project is begonnen met een analyse naar de factoren die de hoogte van de dosis en 
deelnamedeelname aan de verschillende programma's bepalen (Hoofdstuk 2, periode 1985-1994). 
Gedurendee de studie periode nam de gemiddelde verstrekte dosis toe van 41 naar 59 mg/dag. 
Dee gemiddelde dosis was ook hoger voor HIV-positieven, degenen met een langere duur van 
injecterendd druggebruik ('spuiten'), degenen die de methadon programma's vaak bezochten en 
cliëntenn van het prostitutie en passanten project (PPP). Voor methadon cliënten die via de 
huisartss hun methadon kregen en voor cliënten die op het politiebureau of in de gevangenis 
methadonn kregen was de methadondosis lager. Voor elk type programma werd een andere set 
vann cliënt-karakteristieken gevonden. De conclusie uit deze studie was dat in het 
Amsterdamsee systeem van methadonverstrekking de beoogde doelgroepen worden bereikt. 

Inn Hoofdstuk 3 is HIV risicogedrag bestudeerd, in het bijzonder of de daling in 
risicogedragg kan worden toegeschreven aan de stijging in methadondosis, die voor HIV-
negatievenn vooral na 1991 plaatsvond. HIV risicogedrag was gedefinieerd als recent hebben 
gespoten,, lenen van gebruikte spuiten en, onder vrouwelijke prostituees, inconsistent 
condoomm gebruik met klanten. Deze laatste uitkomst is gekozen vanwege de relatie tussen 
hogee doseringen en veilig seksueel gedrag. Wanneer door de voldoende hoge dosering 
methadonn de behoefte om drugs te scoren niet hoog is, kan beter met klanten onderhandeld 
wordenn over condoomgebruik. 

Zoalss eerder was gevonden in hoofdstuk 2, werden hoge doseringen vooral aan 
injecterendee druggebruikers (IDG) voorgeschreven. Vergeleken met een methadondosis van 
41-600 mg/dag (de meest voorgeschreven dosis) was een lagere dosis gerelateerd aan het lenen 
vann gebruikte spuiten en inconsistent condoomgebruik. Een dosis tussen 61-80 mg/dag was 
gerelateerdd aan een lager niveau van HIV risicogedrag, in tegenstelling tot een dosis boven de 
800 mg/dag. Over de tijd daalde het HIV risicogedrag aanzienlijk, met de grootste daling voor 
1991.. Geen van de trends in risicogedrag kon verklaard worden uit de stijging in 
methadondosis. . 

Hett verband tussen HIV risicogedrag en frequentie van programma deelname en type 
programmaa komt niet aan de orde in hoofdstuk 3, maar wordt apart gepresenteerd in tabel 8.1. 
IDGG maakten vaker gebruik van de methadon programma's dan niet-IDG. IDG die continu in 
methadonn behandeling waren, leenden minder vaak spuiten die al door iemand anders waren 
gebruikt. . 

Hett doel van Hoofdstuk 4 was het onderzoeken van de relatie tussen methadon en 
langdurigg (minstens 1 jaar) stoppen met injecterend druggebruik (spuiten). Gedurende de 
studiee periode steeg het percentage IDG dat stopte met spuiten van 2% per jaar in 1985-1989 
tott 6% per jaar in 1995-1997. Een terugval kwam echter vaak voor: 17% per jaar (geen trend). 
Stoppenn met spuiten kwam vaker voor bij IDG waarvan de dosis verhoogd was en minder 
vaakk bij cliënten van de PPP. Een verhoging van de dosis vond vaak plaats op eigen verzoek, 
mett als reden dat men van plan was te gaan stoppen met spuiten. De hoogte van de dosis en 
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dee frequentie van programma deelname op zich waren niet gerelateerd aan stoppen met 
spuiten,, hoewel stoppen met spuiten twee keer zo vaak voorkwam bij een dosis hoger dan 80 
mg/dag,, vergeleken bij een dosis van 41-60 mg/dag. Andere voorspellers van stoppen met 
spuitenn waren geen dagelijks injecterend druggebruik en geen of onregelmatig gebruik van de 
spuitenomruil.. Onder prostituees kwam stoppen met spuiten minder vaak voor. Na het 
stoppenn met injecterend druggebruik raakte niemand besmet met HIV gedurende de periode 
vann niet injecteren. Onder degenen die terugvielen naar injecterend druggebruik raakte één 
druggebruikerr besmet met HIV; de totale tijd dat de groep die gestopt was met spuiten werd 
gevolgdd was echter kort. 

Dee HIV ineidentie (het aantal nieuwe besmettingen per jaar) is bestudeerd in Hoofdstuk 
5.. In totaal werden 582 cohort deelnemers 1906 persoonsjaren (PJ) gevolgd, waarin 58 
druggebruikerss besmet raakten met HIV. Het aantal nieuwe gevallen van HIV infectie 
bedroegg daardoor 3% per jaar in de totale groep, met een dalende trend. Een individuele 
stijgingg in de methadondosis en stabiele frequentie van deelname aan een programma waren 
gerelateerdd aan een lagere kans op HIV infectie. Methadondosis en frequentie van programma 
deelnamee op zichzelf waren geen significante voorspellers, alhoewel deelnemers met een 
methadondosiss hoger dan 80 mg/dag twee keer minder vaak besmet raakten met HIV, 
vergelekenn met een dosis van 41-60 mg/dag. Andere risicofactoren voor HIV waren 
dakloosheid,, injecterend druggebruik en recente ziekenhuisopname. 

Inn Hoofdstuk 6 is onderzocht wat de invloed is van de op HR-gebaseerde methadon 
programma'ss is op de sterfte onder druggebruikers. Van de in totaal 150 sterfgevallen hadden 
899 deelnemers een natuurlijke doodsoorzaak (voornamelijk AIDS, andere infectieziekten, 
leverziekten)) en 31 stierven er aan een overdosis. De sterfte aan natuurlijke doodsoorzaken 
wass verhoogd voor druggebruikers die niet langer in methadonbehandeling waren. Andere 
risicofactorenn voor sterfte met een natuurlijke doodsoorzaak waren een HIV positieve 
serostatuss en ondergewicht. Stoppen met de methadon behandeling was ook gerelateerd aan 
eenn hogere kans op overdosis sterfte, maar alleen voor IDG. 

Hoofdstukk 7 presenteert een methodologische studie. In deze studie zijn de CMR 
gegevenss gebruikt om zelf gerapporteerde aspecten van de methadonbehandeling op juistheid 
tee controleren. Gevonden werd dat druggebruikers in staat zijn goed te rapporteren in een 
settingg waar het geven van sociaal wenselijk antwoorden geen rol speelt. 

Inn Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de verschillende studies samengevat en de 
methodologischee beperkingen besproken. Wij concluderen dat onder druggebruikers in op 
HR-gebaseerdee methadonbehandeling, methadon het proces van gedragsverandering kan 
ondersteunenn in een subgroep van gemotiveerde druggebruikers, resulterend in een lagere 
kanss op HIV infectie. Het HIV preventie effect van deze methadon programma's voor 
druggebruikerss die niet gemotiveerd zijn hun gedrag te veranderen lijk t beperkt. De rol van de 
opp HR-gebaseerde methadon behandeling op sterfte onder druggebruikers is aanzienlijk. Het 
proefschriftt eindigt met een toekomstperspectief voor de op HR-gebaseerde methadon 
programma's. . 
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