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HOOFDSTUKK  1 

INLEIDIN G G 

Sindss de introductie van heroïne in Nederland in 1972 is 
hett aantal opiaatverslaafden sterk toegenomen (Mulder 
1979;; Van Brussel 1986). Vooral in de tweede helft van 
dee jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige 
eeuww groeide de omvang van de opiaatverslavingsepide-
miee snel. Over het algemeen wordt aangenomen dat er 
thanss in Nederland circa 25.000 heroïnegebruikers zijn. 
Eenn sterke groei doet zich momenteel niet meer voor. 
Hett aantal heroïnegebruikers nam tussen 1988 en 1993 
perr jaar met zo'n 2 a 3% toe, maar deze groei is afgeno-
menn (Bieleman e.a. 1995), onder andere doordat veel ge-
bruikerss inmiddels ouder dan 40 zijn geworden, een leef-
tijdd waarop de verslaving soms beëindigd wordt. 

Voorr de begeleiding van deze heroïneverslaafden is 
Nederlandd voorzien van een groot aantal hulpverlenende 
instellingen.. Zo zijn er therapeutische gemeenschappen, 
waarr de verslaafde geacht wordt gedurende lange tijd 
internn te blijven en die geen vervangende middelen ver-
strekken.. Verder zijn er klinieken, die gericht zijn op een 
snellee detoxificatie of intramurale behandeling. Anders 
dann men zou verwachten zijn nazorgprogramma's in 
Nederlandd nauwelijks aanwezig. 

Daarnaastt zijn er instellingen voor ambulante hulpver-
lening.. Bij deze ambulante hulpverlening aan heroinever-
slaafdenn neemt de verstrekking van het vervangende 
middell  methadon een centrale plaats in. 

MethadonMethadon als vervangend middel 

Methadon,, een synthetische en lang werkende opiaat-
agonist,, is in Duitsland kort voor de tweede wereldoorlog 
ontwikkeldd als analgeticum, omdat men niet beschikte 
overr toevoer van opium (Joseph e.a. 2000). Het belang-
rijkstee verschil met heroïne is de veel langere werkings-
duurr (24 - 36 uur, heroïne 3 - 8 uur). De halfwaarde tijd 
vann de plasma concentratie methadon is bij het begin van 
dee behandeling 128 uur, na verloop van tijd daalt deze 
naarr 48 uur (Wolff e.a. 2000). 

Dee behandeling van opiaatverslaving met opiaat-ago-
nistenn dateert al van honderd jaar geleden. Vóór 1914 
(hett jaar van de beperkende Harrison Act) werden door 
Amerikaansee artsen geregeld narcotica verstrekt aan opi-
aatverslaafdenn en tot 1920 bestonden er klinieken waar 
morfinee werd verstrekt. In dat jaar verwierp de Ameri-
cann Medical Association deze praktijk en de klinieken 

werdenn gesloten (NIH 1998). 
Inn 1949 werd methadon door Isabell en Vogel in 

Lexington,, Kentucky, toegepast om onthoudingsver-
schijnselenn bij detoxificatie van heroïne te dempen. Om-
datt meer dan 90% van deze patiënten na detoxificatie 
terugviell  in heroïnegebruik, werd deze behandeling niet 
algemeenn toegepast. Wel was het resultaat van dit experi-
mentt dat in de jaren 50 en begin jaren 60 van de vorige 
eeuww commissies, waaronder een commissie van de 
Americann Medical Association en een adviesgroep van 
presidentt Kennedy, voorstelden te experimenteren met 
hett verstrekken van narcotica aan verslaafden. De gevan-
genissenn stroomden immers vol met onbehandelde ver-
slaafdenn (Joseph e.a. 2000). 

Inn diezelfde periode nam bij hulpverleners de frustratie 
overr de zeer hoge terugval percentages na detoxificatie 
vann opiaatverslaafden sterk toe. Dit terugval percentage 
liepp destijds tegen de 100% (NIH 1998). Het feit dat 
bijnaa alle patiënten na het bereiken van abstinentie binnen 
dee kortste keren terugvielen in de verslaving, dreef be-
handelendee psychiaters, waaronder Marie Nyswander, 
diee zich op verslaafde jazzmusici gespecialiseerd had, tot 
regelrechtee wanhoop (Courtwright 1997; Stimmel 1999). 
Ookk heden ten dage is snelle terugval na detoxificatie nog 
steedss regel (Magura en Rosenblum 2001; Stimmel en 
Kreekk 2000). 

Inn 1964 begonnen Dole, Nyswander en Kreek met een 
eerstee experiment met zes opiaatverslaafden. Ze verstrek-
tenn eerst morfine, maar dit voldeed niet, doordat de 
morfinee meermalen per dag moest worden toegediend. 
Bovendienn waren de patiënten apathisch en gesedeerd. 
Vervolgenss werd overgestapt op methadon (100 - 180 
mg)) en dat voldeed wel. Ze constateerden de volgende 
werkingen:: de craving naar heroïne verdween, de ont-
houdingsverschijnselenn werden 24 tot 36 uur gedempt, 
hethet effect van heroïne werd geblokkeerd en de patiënten 
ontwikkeldenn tolerantie tegen de sederende en narcotise-
rendee effecten van methadon en ook tegen de analgeti-
schee eigenschappen (Dole en Nyswander 1965, Joseph 
e.a.. 2000). 

Ditt experiment van Dole en Nyswander ging lijnrecht 
inn tegen de destijds gangbare opvatting dat verslaving is 
terugg te voeren op persoonlijkheidsstoornissen. Dole en 
Nyswanderr gingen er daarentegen vanuit dat de verslaaf-
denn neurofysiologisch gezien meer 'vatbaar' zijn voor 
verslaving.. Deze veronderstelling was gebaseerd op de 



waarnemingg dat een aantal jongeren door sociale factoren 
inn contact komt met druggebruikers en experimenteel 
drugss gaat gebruiken, terwijl dit experimentele gebruik 
slechtss bij een deel van deze experimenteerders tot ver-
slavingg leidt. Dat deel heeft kennelijk een aangeboren 
predispositie,, veronderstelden ze. Dole maakte een ver-
gelijkingg met de behoefte aan insuline van diabetespa-
tiënten.. De veronderstelde neurofysiologische achter-
grondd van de verslaving zou ook de extreem hoge terug-
val,, na bereikte abstinentie, verklaren (Dole en Nyswan-
derr 1967b, Courtwright 1997). 

Dolee en Nyswander meenden derhalve, een tiental 
jarenn voordat de ideeën over neurotransmitters en recep-
torenn ontwikkeld werden, dat heroïnegebruik tot blijven-
dee neurofysiologische veranderingen leidt. Deze veran-
deringenn zouden verantwoordelijk zijn voor craving en de 
hogee terugvalpercentages. Op grond van deze veronder-
stellingenn kwamen ze op het idee een langwerkend opiaat 
voorr te schrijven, dat de craving zou wegnemen en zo-
doendee de verslaafde in staat zou stellen zijn leven op 
ordee te brengen (Stimmel 1999). In later onderzoek 
(zowell  klinisch als laboratoriumonderzoek) is deze veron-
derstellingg van Dole en Nyswander dat gebruik van opia-
tenn blijvende veranderingen teweeg brengt in de fysio-
logischee functies en dat dit een rol speelt bij craving en 
terugvall  bevestigd (Dole 1988; Stimmel en Kreek 2000; 
Kreekk 2000). Tegenwoordig is het idee dat opiaatversla-
vingg een deels verworven en deels georven hersenaan-
doeningg is, algemeen geaccepteerd (NIH 1998). 

Datt neemt niet weg dat ook een sociale component een 
roll  speelt bij het ontstaan en voortduren van opi-
aatverslaving.. In dit verband wordt gewezen op de dui-
zendenn Vietnam veteranen, die in Vietnam verslaafd 
warenn aan opiaten, maar na terugkomst, in een andere 
socialee setting, hun verslaving zonder problemen beëin-
digdenn (McCaffrey 2000). 

Inn het volgende programma van Dole en Nyswander 
(Dolee e.a. 1968, 1969) werden de patiënten eerst 6 we-
kenn opgenomen. Tijdens deze opname werd de patiënt 
ingesteldd op een hoge methadondosis (80 - 120 mg). 
Daarnaa volgde een ambulante behandeling waarbij de 
patiëntt dagelijks zijn methadon moest komen halen en 
ookk dagelijks de urine gecontroleerd werd op bijgebruik 
vann heroïne. Na een maand of drie werd de urine nog 
maarr eenmaal per week gecontroleerd en kreeg de patiënt 
dee methadon voor een week mee naar huis. Op den duur 
(naa jaren) zou de methadon geleidelijk kunnen worden 
afgebouwd,, maar Dole waarschuwde er bij herhaling 
voorr vooral niet te vlug te beginnen met afbouw, omdat 
hett gevaar van terugval zeer groot blijft . 

Inn termen van daling van de criminaliteit, aantal pati-
ëntenn dat aan het programma bleef deelnemen, bijgebruik 
vann heroïne en aantal patiënten dat werk vond of een 
opleidingg begon, was het programma van Dole en Nys-
wanderr zeer succesvol, vergeleken met de gangbare 
detoxificatieprogramma's.. Na aanvankelijke twijfel, 
voorall  gebaseerd op het feit dat de patiënten verslaafd 
blevenn (Committee on Alcoholism and Drug Dependence 
1967),, werd de behandeling met methadon dan ook alge-

meenn geaccepteerd en op grote schaal toegepast. Door de 
grotee aantallen verslaafden die in de programma's wer-
denn toegelaten was het echter niet meer mogelijk het oor-
spronkelijkee intensieve programma te handhaven. De 
eerstee periode van ziekenhuisopname werd overgeslagen 
enn intensieve persoonlijke begeleiding was niet langer 
mogelijk.. De resultaten van deze grootschalige program-
ma'ss waren dientengevolge minder goed, maar omdat het 
alternatief,, namelijk drugsvrije behandeling, alleen effec-
tieff  bleek bij een kleine, zeer gemotiveerde groep ver-
slaafden,, die intensief begeleid werd, werd grootschalige 
verstrekkingg van methadon verder uitgebreid. 

Hett algemene idee achter methadonverstrekking is nog 
steedss dat door de langere werkingsduur de met metha-
donn behandelde verslaafde niet doorlopend drugs hoeft te 
scoren,, waardoor hij tot rust kan komen. Hierdoor kan 
eenn regelmatiger bestaan opgebouwd worden, waarin 
plaatss is voor werk of een opleiding. Ook crimineel 
gedragg is niet langer noodzakelijk, omdat de dure heroïne 
niett bekostigd hoeft te worden. Deze opvatting over de 
werkingwerking van methadon kan betrekkelijk los gezien wor-
denn van de verschillende opvattingen over de etiologie 
vann de verslaving (genetisch bepaalde of verworven 
neurofysiologischee veranderingen, sociale of psychologi-
schee factoren). 

HuidigeHuidige stand van zaken 

Watt betreft de werking van methadon merkt Stimmel 
(1999)) op dat er nauwelijks een geneesmiddel is dat zo 
veelvuldigg is onderzocht als methadon. Methadonver-
strekkingg is in ieder geval de best onderzochte behan-
delmethodee van opiaatverslaving (Krambeer e.a. 2001). 
Vergelijkingenn tussen met methadon behandelde en niet-
behandeldee patiënten in termen van druggebruik en over-
lijdensrisicoo wijzen steeds op positieve effecten van de 
methadonbehandeling.. Al in 1974 bleek dat patiënten die 
dee methadonbehandeling verlieten er aanzienlijk slechter 
aann toe waren, dan degenen die in behandeling bleven. In 
19788 werd dit nog eens bevestigd, toen uit onderzoek van 
Dolee en Joseph bleek dat ook van de patiënten die met 
instemmingg van de verslavingszorg het programma verla-
tenn hadden en die dus genezen waren verklaard, 66% 
heroïnee gebruikte of een ernstig alcoholprobleem had 
(Josephh e.a. 2000). En vóór de introductie van methadon 
lagg het overlijdensrisico van opiaat verslaafden tussen de 
133 en 44 per 1000 (mediaan 21), na de introductie van 
methadononderhoudsbehandelingg daalde dit naar 11 tot 
155 per 1000 (NIH 1998). Ook uit een overzichtsstudie 
vann Caplehorn, Dalton e.a (1996) blijkt dat methadon-
onderhoudsbehandelingg het overlijdensrisico tot 25% 
reduceertt van het risico van niet behandelde verslaafden. 

Uitt tal van onderzoeken is daarnaast meermalen een 
positieff  effect gebleken van methadon op heroïnegebruik, 
criminaliteitt en therapietrouw (recente overzichten in 
Murrayy 1998; O'Connor en Fiellin 2000; Vocci 2000; 
Josephh e.a. 2000; Kreek 2000; Seivewright en Iqbal 
2002;; Kreek en Vocci 2002). Ook uit een metastudie van 
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experimentelee en voor-na-behandeling onderzoeken blijkt 
ondubbelzinnigg dat ambulante methadononderhoudsbe-
handelingg leidt tot minder opiaatgebruik (op basis van 8 
onderzoeken),, minder risicogedrag ten aanzien van HIV 
(spuiten,, spuiten delen, onbeschermde sex; 11 onder-
zoeken)) en minder criminaliteit (24 onderzoeken; Marsch 
1998). . 

Methadonverstrekkingg heeft hiermee een ferme empiri-
schee basis, die ook in consensussessies bevestigd is (NIH 
1998;; Zonder auteurs 1998). 

BezwarenBezwaren tegen methadonverstrekking 

Methadonverstrekkingg is lange tijd omstreden gebleven. 
Criticii  zijn onder andere van mening dat laagdrempelige 
verstrekkingg van methadon de stap van experimenteel 
naarr regelmatig gebruik te gemakkelijk maakt, waardoor 
hett aantal verslaafden zou groeien (Ausubel 1983). Ver-
derr zou volgens critici de motivatie om af te kicken door 
methadonverstrekkingg ondergraven worden. Vaak wordt 
aangenomenn dat de verslaafde een aantal crises moet 
doormaken,, voordat deze motivatie voldoende gestegen is 
omm effect te sorteren. Door methadonverstrekking zouden 
dergelijkee crises minder vaak voorkomen, de verslaafde 
kann immers altijd terugvallen op de methadon, Door het 
betrekkelijkk gemakkelijke leven dat de verslaafde met 
methadonn zou kunnen leiden zou er sowieso weinig 
animoo zijn om af te kicken. 

Opp grond van deze veronderstellingen zou men ver-
wachtenn dat de belangstelling voor methadonvrije behan-
delingg zou afnemen, naarmate methadon CTemakkeIiïker te 
krijgenn is. In het begin van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw,, toen de laagdrempelige methadonverstrekking in 
Amsterdamm zich snel uitbreidde, is de belangstelling voor 
drugvrijee behandeling in Amsterdam echter niet afgeno-
menn (Buning 1990; zie ook Noorlander 1986). 

Aann de praktijk van methadonverstrekking zijn twee 
risico'ss verbonden. Op de eerste plaats kan de patiënt 
overlijdenn bij het opbouwen van de dosis door te geringe 
tolerantie.. Zorgvuldige en langzame opbouw kan dit 
voorkomen.. Op de tweede plaats kan een gedeelte van de 
methadonn naar de zwarte markt stromen en daar tot 
overdosess leiden door onoordeelkundig gebruik (Bell en 
Zadorr 2000). Uit het schaarse beschikbare onderzoek 
naarr methadon op de zwarte markt blijkt echter dat het 
merendeell  van de gebruikers van 'zwarte' methadon 
heroïneverslaafdd is. Een uitzondering wordt gevormd 
doorr kinderen, meestal van ouders in methadonprogram-
ma's.. In Australië zijn tussen 1990 en 1995 5 kinderen 
omgekomenn door het innemen van methadon. Voor 
Nederlandd zijn geen cijfers bekend. Bell en Zador stellen 
datt alertheid van de voorschrijvend arts dergelijke geval-
lenn moet voorkomen. 

Vann gebruikerszij de is vroeger wel gesteld dat metha-
donn ernstiger onthoudingsverschijnselen geeft dan hero-
ine.. Het is onbekend of dit waar is. Daarnaast wordt er 
well  gesteld dat de gratis methadon het polydruggebruik 
inn de hand heeft gewerkt. De verslaafden zouden geld 

overr houden om de cocaïne te bekostigen (Visser 1989). 
Ookk in landen met minder gemakkelijk verkrijgbare 
methadonn dan in Nederland is het polydruggebruik echter 
toegenomenn en dit verschijnsel hangt waarschijnlijk 
samenn met het feit dat de groep opiaatverslaafden die al 
100 tot 20 jaar drugs gebruikt, sterk in omvang is toege-
nomen. . 

Tenslottee is er opschudding geweest over een stijgend 
aantall  overlijdensgevallen, waarbij methadon werd vast-
gesteld.. Dit toenemend aantal methadondoden bleek na 
eenn zorgvuldige analyse van de overlijdensgevallen over 
eenn periode van 18 jaar echter terug te voeren op de 
toenamee van het aantal verslaafden (Neeleman en Farrell 
1997). . 

Ondankss de empririsch sterke basis voor methadonver-
strekkingg blijf t er onder het grote publiek veel scepis 
bestaann (Bell en Zador 2000). Bij dit verzet tegen metha-
donverstrekkingg spelen morele motieven ('de verslaafde 
blijf tt verslaafd' of 'de arts verstrekt een verslavend mid-
del')) een doorslaggevende rol (Courtwright 1997). Ook 
inn Amerika stond methadonverstrekking bij het publiek 
enn de media in een kwade reuk (NIH 1998). Deze weer-
standd tegen methadonverstrekking blijf t overigens niet 
beperktt tot een lekenpubliek. In Engeland blijkt bijvoor-
beeldd dat 35% van de verslavingszorginstellingen metha-
donverstrekkingg niet acceptabel vindt (ter vergelijking 
heroïneverstrekkingg niet acceptabel: 75%) en bij 19% 
vann de instellingen is methadon dan ook niet beschikbaar 
(Rosenbergg e.a. 2002). 

Alss dergelijke gevoelens zich al voordoen bij professi-
onelee hulpverleners, dan is het geen wonder dat dergelij-
kee emoties een rol snelen in de politieke arena. Uitbrei-
dingg van de methadonverstrekking is zodoende niet zo-
zeerr op grond van medisch-wetenschappelijke overwegin-
genn belemmerd of gestimuleerd, maar veeleer op grond 
vann politieke motieven en door regulatie van staatswege 
tott stand gekomen (Marsden e.a. 1998). En dergelijke 
politiekee weerstand bestaat nog steeds. Zo wilde Giuliani, 
dee succesvolle burgemeester van New York, een aantal 
methadonprogramma'ss sluiten (Stimmel 1999). Door 
dergelijkee politieke bemoeienis konden grote verschillen 
tussenn landen ontstaan, die inmiddels overigens minder 
scherpp zijn geworden, hoewel er nog sterke nationale 
voorkeurenn bestaan, zoals buprenorfine in Frankrijk en 
methadonn in Nederland. Pas in 1998 werd methadonver-
strekkingg in de VS volledig geaccepteerd met de publica-
tiee van een rapport door het National Institute of Health 
(NIHH 1998; Kreek 2000). 

Methadonverstrekkingg kan momenteel omschreven 
wordenn als een algemeen geaccepteerde wijze van inter-
ventie.. Vooral het argument dat men de verslaafden 
tenminstee ziet, zodat de problematiek enigszins beheers-
baarr is en er medisch toezicht is, weegt daarbij zwaar. 
Ditt geldt temeer sinds de aids-problematiek dominant is 
gewordenn in de bepaling van een strategie ten aanzien 
vann de drugsproblematiek. 

Wass met methadonverstrekking de oorspronkelijke 
doelstellingg van de hulpverlening verschoven van 'absti-
nentie'' naar 'een geïntegreerd bestaan met methadon', 
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mett deze ontwikkelingen is een nog zwaardere nadruk 
komenn te liggen op het zoveel mogelijk beperken van de 
individuelee en ook maatschappelijke schade. 

Dee discussies spitsen zich momenteel dan ook niet toe 
opp het al dan niet verstrekken van methadon maar op de 
verschillendee manieren waarop dit kan plaats vinden, 
zoalss de eisen die in programma's gesteld zouden moeten 
worden,, de begeleiding die al dan niet moet plaatsvinden, 
dee hoogte van de doses (deze studie hoofdstuk 19-23) of 
dee aard van het vervangende middel: heroïne (CCBH 
1997),, methadon of buprenorfine. 

MethadonMethadon in Nederland 

Inn Nederland werd al in 1968 op beperkte schaal metha-
donn verstrekt aan opium-verslaafden (Liefhebber 1979; 
Kooymann 1986). Heroïne was destijds nog niet geïntro-
duceerdd in Nederland. In de loop van de jaren 1970 
verschenenn er overzichtsartikelen (Trimbos 1971; Geer-
lingss 1976) over de Amerikaanse ervaringen met metha-
donverstrekkingg aan heroïneverslaafden, maar de Neder-
landsee methadonverstrekking bleef kleinschalig. Eind 
jarenn zeventig nam het aantal heroïnegebruikers echter 
snell  toe en ook in Nederland was gebleken dat drugsvrije 
behandeling,, bijvoorbeeld in therapeutische gemeenschap-
pen,, alleen voor een kleine en zeer gemotiveerde groep 
verslaafdenn uitkomst kon bieden. Vandaar dat vanaf 1977 
methadonn op steeds ruimere schaal werd voorgeschreven. 

Frombergg (1986) beweert dat de aanleiding voor het 
opp ruime schaal verstrekken van methadon een incident 
was.. Volgens hem was er op een gegeven moment eind 
jarenn zeventig door onbekende omstandigheden geen 
aanvoerr van heroïne meer in Amsterdam. De hulpverle-
nerss (waaronder Fromberg) wreven aanvankelijk in hun 
handen:: nu zou er eens vaart gemaakt kunnen worden 
mett het op het rechte pad brengen van de verslaafden. 
Naa een a twee dagen raakten de hulpverleners echter zo 
begaann met de onthoudingsverschijnselen van de verslaaf-
den,, dat zij een grote pot methadon organiseerden en aan 
hett uitdelen sloegen. Toen ze eenmaal begonnen waren 
mett het verstrekken van methadon, was er natuurlijk 
geenn houden meer aan. Door anderen wordt dit verhaal 
overigenss bestreden. Hoe dit zij, de verstrekking werd zo 
georganiseerdd dat deze voor grote groepen verslaafden 
gemakkelijkk toegankelijk was (zogenaamde laagdrem-
peligee verstrekking, bijvoorbeeld in bussen). 

Aanvankelijkk werd in Nederland de methadon gewoon-
lij kk op twee manieren verstrekt, namelijk in zogenaamde 
reductieprogramma'ss en in onderhoudsprogramma's. In 
reductieprogramma'ss wordt de methadon gebruikt om de 
onthoudingsverschijnselenn bij het staken van het gebruik 
vann heroïne te dempen. Binnen een beperkte tijd (1 a 6 
maanden)) wordt totale abstinentie nagestreefd door de 
methadondosiss steeds in kleine stapjes te verminderen. 
Succesvoll  verloopt deze reductie doorgaans niet. Als de 
patiëntt het programma al afmaakt, dan volgt na verloop 
vann tijd terugval. 

Inn onderhoudsprogramma's gaat het er niet om de 

verslavingg te beëindigen. Het voornaamste doel is een 
verbeteringg van het lichamelijk en maatschappelijk functi-
oneren.. Door methadonverstrekking worden de verslaaf-
denn minder afhankelijk van de zwarte markt en komen zij 
inn contact met medisch personeel, waardoor toezicht op 
dee gezondheidstoestand mogelijk is en bijvoorbeeld infec-
tieziektenn (aids, hepatitis-B) gesignaleerd of voorkomen 
kunnenn worden. Naast reductie- en onderhoudsprogram-
ma'ss bestonden er ook gecombineerde programma's, 
waarinn reductie werd afgewisseld met perioden waarin 
eenn onderhoudsdosering werd gegeven. De ratio achter 
dezee 'mix' is onduidelijk. Door het geringe succes van 
reductieprogramma'ss is het onderscheid tussen onderhoud 
enn reductie weinig zinvol, tenzij serieus gestreefd wordt 
naarr abstinentie op korte termijn. Dit is slechts zelden het 
geval.. Reductieprogramma's in de verslavingszorg wor-
denn dan ook nauwelijks nog toegepast (2% van de pati-
ënten,, LADI S 2004). 

Hett contact dat door de verstrekking van methadon 
mett de verslaafde ontstaat maakt de omvang van de 
problematiekk zichtbaar en ook programma's als het om-
ruilenn van spuiten en het verstrekken van condooms in 
verbandd met aids-preventie zijn beter mogelijk bij een 
frequentt contact met de verslaafde populatie (vgl. Hen-
skenss en Driessen 1995). 

Aspectenn van openbare gezondheidszorg, namelijk het 
bestrijdenn van infectieziekten, het voorkomen van een 
verderee verslechtering van de gezondheid van een catego-
riee van de bevolking, het signaleren van de omvang van 
dee problematiek en het daardoor beheersbaar houden van 
dezee problematiek, worden bij Nederlandse onderhouds-
programma'ss zeer belangrijk gevonden (Van Brussel 
1986;; Rengelink 1984). Wat dit betreft sluiten de Neder-
landsee onderhoudsprogramma's niet meer aan bij de 
oorspronkelijkee ideeën van Dole en Nyswander, die qua 
doelstellingg meer individueel gericht waren. 

Daarnaastt wordt in onderhoudsprogramma's gestreefd 
naarr regulatie van de verslaving en van het leven dat de 
verslaafdee leidt. Het gaat hier wel om de oorspronkelijke 
doelstellingg van Dole en Nyswander. Door methadonver-
strekkingg kan de verslaafde maatschappelijk integreren 
(werk,, opleiding, minder criminaliteit), zonder de meest-
all  onmogelijke stap naar abstinentie te hoeven zetten. 
Abstinentiee wordt zo een secundair doel, in lijn met de 
bevindingenn van Zinberg en Jacobson (1976) dat opiaat-
gebruikk en een maatschappelijk geïntegreerd bestaan 
jarenlangg kunnen samengaan. Ook het feit dat de somati-
schee schade van langdurig opiaatgebruik beperkt is (Fa-
briekk 1979), rechtvaardigt een onderschikking van de 
abstinentiedoelstelling. . 

DeDe onderhavige studie 

Inn deze studie zijn vier onderzoeken naar methadonver-
strekkingg in Nederland samengebracht. Deze onderzoe-
kenn zijn uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Welzijn,, Volksgezondheid en Cultuur (later: Volksge-
zondheid,, Welzijn en Sport). Het Ministerie wenste, ge-



Tabell  1.1 Overzicht van de vier onderzoeken in deze studie. 

onderzoek k 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

hoofc c stukken n 

22 -5 

66 - 14 

155 - 18 

199 -23 RCT: : interviews, , 

design n 

survey:: enquêtes 

survey:: interviews 

follow-up:: interviews 

testen,, geneesk, onderz. 

eenheden n 

instellingen n 

cliënten n 

cliënten n 

patiënten n 

aantal l 

66 6 

631 1 

526 6 

247 7 

dataverzamelingg in 

1990 0 

1991 1 

19933 - 1995 

19977 - 2001 

zienn zijn verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, 
meerr inzicht in de effecten van de methadonverstrekking. 
Inn het buitenland was er vrij veel onderzoeknaar metha-
donverstrekkingdonverstrekking uitgevoerd en ook in Nederland was een 
aantall  onderzoeken beschikbaar, maar systematische 
gegevenss over de resultaten van het verstrekken van me-
thadonn aan heroïneverslaafden ontbraken. De gegevens 
diee tot begin jaren 1990 zijn verzameld over de metha-
donverstrekking,, zijn of uitsluitend inventariserend (Sijl-
bingg 1981; Buning 1988; Bindels e.a. 1982) of voor het 
grootstee gedeelte inventariserend (Bernaert 1986; Dries-
senn 1987a, 1987b). Evaluerende studies waren niet be-
schikbaar,, laat staan effectmetingen. Vandaar dat het 
Ministeriee eind jaren 1980 opdracht heeft gegeven onder-
zoekk uit te voeren naar de methadonverstrekking en hulp-
verlening. . 

Eenn effectstudie in meer strikte zin was destijds niet 
aann de orde. Randomisatie van verslaafden werd alge-
meenn als onhaalbaar beschouwd en uitsluiting van de 
methadonverstrekkingg van een gerandomiseerde controle-
groepp zou op grote weerstanden stuiten, niet in de laatste 
nlaatss bii hulnverleners omdat methadon in Nederland 
inmiddelss behoorde tot het gangbare zorgaanbod voor 
verslaafden.. Een evaluatieve studie aan de hand waarvan 
dee wijze van methadonverstrekking zo nodig geoptimali-
zeerdd zou kunnen worden was op dat moment het enige 
datt haalbaar was. 

Vraagg 1 is beantwoord met een inventariserend onder-
zoekk onder de instellingen voor verslavingszorg, dat in 
hoofdstukk 2 tot en met 5 aan de orde komt. Dit eerste 
onderzoekk is gericht op de organisatie van de methadon-
verstrekking.. Er is een beschrijving gegeven van alle in 
19900 functionerende methadonprogramma's in Neder-
land. . 

Voorr het tweede onderzoek zijn 631 methadone!iënten 
ondervraagd.. Het druggebruik, de gezondheids-, psychi-
schee en sociale situatie zijn in beeld gebracht. Dit onder-
zoekk wordt besproken in hoofdstuk 6 tot en met 14 
(vraagg 2). 

Naa twee a tweeënhalf jaar zijn dezelfde methadoncli-
ëntenn opnieuw geïnterviewd om na te gaan hoe hun situa-
tiee op de vier genoemde gebieden zich heeft ontwikkeld 
(vraagg 3). Het betreft een beschrijving van de verande-
ringenn in twee jaar: is er sprake van vooruitgang of 
achteruitgang?? Daarnaast is nagegaan of intensief gebruik 
vann methadonverstrekking en hulpverlening samengaat 
mett een situatieverandering van de cliënten. Hoofdstuk 
155 tot en met 18 bespreken deze ontwikkelingen geduren-
r j * 11 t\irAÉ* i o o r 

Zoalss gebruikelijk kwam naar aanleiding van deze drie 
onderzoekenn een aantal nieuwe vragen op. Na een voor-
bereidendee studie in 1996 is één van deze vragen in het 
vierdee onderzoek beantwoord. Het gaat om de volgende 
vraag: : 

Vraagstelling Vraagstelling 

Zoalss hierboven besproken ontbraken gegevens over de 
methadonverstrekking.. Bovendien was er weinig zicht op 
dee situatie van de methadoncliënten in Nederland. Daar-
naastt was onbekend hoe deze situatie zich ontwikkelt na 
eenn aantal jaren methadonverstrekking. In de eerste drie 
onderzoeken,, die tezamen één project vormden, ging het 
derhalvee om de volgende vragen: 

1.1. Hoe is de aard en organisatie van de methadonver-
strekkingstrekking ? 

2.2. Hoe is de situatie van de methadoncliënten? 

3.3. Welke ontwikkelingen doen zich voor wat betreft de 
situatiesituatie van de methadoncliënten en wat zijn de 
resultatenresultaten met verschillende vormen van methadon-
verstrekkingverstrekking en begeleiding? 

4.4. Welk effect heeft een hoge dosis methadon op het 
druggebruik,druggebruik, op de gezondheid, op de psychische 
situatiesituatie en op het sociaal functioneren van verslaaf-
den? den? 

Inn een multi-centre randomised controlled trial is nage-
gaann of hoge doses methadon (> 85 mg) effectiever zijn 
dann lage doses methadon (< 85 mg). Omdat hoge doses 
methadonn geen deel uitmaakten van het gangbare zorg-
aanbodd voor verslaafden behoorde een dergelijk krachtig 
designn nu wel tot de mogelijkheden. In hoofdstuk 19 tot 
enn met 23 wordt ingegaan op de effecten van hoge doses 
methadon. . 

Inn het laatste hoofdstuk 24 tenslotte volgt een samen-
vattingg van de conclusies in het licht van de (inmiddels) 
beschikbaree literatuur. Tabel 1.1 geeft een schematisch 
overzichtt van de vier onderzoeken. 

Dee hoofstukken 2 tot en met 23 bevatten de integrale 
tekstt van de over deze vier onderzoeken uitgebrachte rap-
porten,, behoudens een aantal inkortingen en herschikkin-
genn en met uitzondering van een kwalitatieve studie, die 
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destijdss op aandrang van een begeleidingscommissie is 
uitgevoerdd (hoofdstuk 10 in Driessen e.a. 1999). 

Hoofdstukk 2 tot en met 23 geven de tekst van de 
volgendee vier rapporten: 

Driessenn FMHM (1990) Methadonverstrekking in Neder-
land.land. Den Haag: Ministerie van Welzijn Volksgezond-
heidd en Cultuur/Utrecht: Bureau Driessen. Herdrukt in 
1991.. ISBN 90-73259-03-7. 

Driessenn FMHM (1992) Methadoncliënten in Nederland. 
Denn Haag: Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en 
Cultuur/Utrecht:: Bureau Driessen. ISBN 90-73259-08-
8. . 

Driessenn FMHM, Völker BGM, Kregting J, Van der 
Lelijj  B (1999) De ontwikkeling van de situatie van 
methadoncliëntenmethadoncliënten gedurende Wee jaar. Utrecht: Bu-
reauu Driessen. ISBN 90-73259-22-3. 

Driessenn FMHM, Van der Lelij B, Smeets HM (2003) 
EffectenEffecten van hoge doses methadon, een gerandomi-

seerdseerd lange termijn experiment op negen locaties, eind-
rapport.rapport. Utrecht: Bureau Driessen. ISBN 90-73259-32-0. 

Inn onderzoek 1, 2 en 3 is steeds sprake van methadon-
cliënten,, in onderzoek 4 van methadonpatiënten. Deze 
veranderingg in naamgeving weerspiegelt een verschil in 
optiekk tussen de eerste drie onderzoeken en het vierde. 
Ditt laatste onderzoek is sterker gericht op de medische 
aspectenn van de verslaving en volgt een in medische 
kringg algemeen geaccepteerd onderzoeks-design. 

Dee onderzoeken werden begeleid door commissies, 
waarinn de wetenschappelijke wereld, de verslavingszorg 
enn de opdrachtgever vertegenwoordigd waren. Deze 
commissiess bespraken design en meetinstrumenten, be-
commentarieerdenn conceptversies van de rapporten en 
gavenn hun fiat aan publicatie van de rapporten. De leden 
vann deze commissies worden in de oorspronkelijke rap-
portenn genoemd en bedankt voor hun inzet. 
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HOOFDSTUKK  2 

METHADONVERSTREKKEND EE INSTELLINGE N 

Hoofdstukk 2 tot en met 5 hebben betrekking op een 
inventariserendd onderzoek onder alle methadonverstrek-
kendee instellingen in Nederland, dat is uitgevoerd in 
1990.. Deze inventarisatie was in eerste instantie bedoeld 
omm de plaatsen, waar in de volgende twee onderzoeken 
(ziee hoofdstuk 6) cliënten ondervraagd zouden worden, 
uitt te kiezen. Daarnaast is een beeld gegeven van de 
situatiee in Nederland ten aanzien van methadonverstrek-
kingg en hulpverlening, waarbij ingegaan is op vragen als: 
Hoee uitgebreid is het aanbod van de hulpverlening? Be-
staann er grote regionale verschillen in dit aanbod en in de 
cliëntpopulaties?? Met wat voor soort problemen wordt 
menn vaak geconfronteerd? 

Methode Methode 

Err is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst die 
betrekkingg heeft op de instelling in het algemeen en op 
dee organisatie van hulpverlening en methadonverstrek-
king.. Een aantal vragen zijn zo gesteld dat de instellingen 
diee bij het LADIS (een landelijk registratiesysteem) zijn 
aangeslotenn de gegevens konden nazoeken in de desbe-
treffendee tabellen. Bij sommige vragen is gevraagd schat-
tingenn te geven van de aantallen cliënten op wie iets van 
toepassingg is. De vragenlijst is opgenomen in de bijlage 
bijj  Driessen (1990). 

Dee vragenlijst is verzonden aan alle (ambulante) metha-
donverstrekkendee instellingen in Nederland. De adressen 
vann deze instellingen werden ter beschikking gesteld door 
dee koepelorganisaties (NVC en KGOD, Nederlandse 
verenigingg van Consultatiebureaus voor Alcohol en 
Drugs;; Vereniging Kommissie Gezamenlijk Overleg 
Drughulpverleningsinstellingen)) en door het Ministerie 
vann WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor 
watt betreft de methadonverstrekkende GGD's en DGD's 
(Gemeentelijkee respectievelijke Districts Gezondheids 
Dienst).. Methadonverstrekkende huisartsen of GGD's die 
incidenteell  methadon verstrekken op een politiebureau 
zijnn niet in het onderzoek opgenomen, evenmin als kli-
niekenn en gevangenissen waar methadon verstrekt wordt. 

Eenn groot aantal instellingen bestaat uit verschillende 
vestigingenn of programma's. Omdat zich tussen deze 
vestigingenn aanzienlijke verschillen kunnen voordoen 
werdd er op aangedrongen voor verschillende vestigingen 
steedss afzonderlijke vragenlijsten in te vullen en indien 

dee verschillende programma's duidelijk gescheiden zijn 
ookk afzonderlijke vragenlijsten voor de verschillende pro-
gramma's. . 

Err werd toegezegd dat de verstrekte gegevens anoniem 
zoudenn blijven en dat er niet op een zodanige wijze aan 
dee commissie of aan de opdrachtgever gerapporteerd zou 
worden,, dat een instelling herkenbaar zou kunnen zijn. 
Vanwegee deze toezegging zijn de gegevens in dit rapport 
niett uitgesplitst naar provincie, maar naar groepen van 
driee provincies. 

Eindd november/begin december 1989 werden de vra-
genlijstenn verzonden. Half januari 1990 werd een eerste 
herinneringg gestuurd en half februari een tweede. Begin 
maartt werden de instellingen die nog niet gereageerd 
hadden,, zonodig meermalen, telefonisch benaderd door 
eenn bestuurslid van het KGOD of door Bureau Driessen. 
Eindd maart kwamen de laatste vragenlijsten binnen. 

444 instellingen werden aangeschreven. 3 instellingen 
blekenn geen methadon (meer) te verstrekken. 1 instelling 
wass inmiddels opgeheven en 5 instellingen berichtten dat 
zijj  samenwerkten met of deel uitmaakten van een andere 
instellingg en via deze andere instelling deelnamen aan het 
onderzoek.. All e overige 35 instellingen reageerden door 
hett insturen van één of meer vragenlijsten, zodat de 
responss 100% is. 

Inn totaal werden 67 vragenlijsten terug ontvangen. 1 
instellingg stuurde een half ingevulde vragenlijst terug. Bij 
navraagg bleek dat de gegevens al via een andere instel-
ling,, waarmee werd samengewerkt, in het onderzoek 
warenn opgenomen. Deze doublure werd verwijderd. 

Dee kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten was zeer 
goed.. Gezien de lengte van de vragenlijst heeft men er 
nogall  wat tijd voor moeten vrij maken en aan de volle-
digheidd van de ingevulde vragenlijsten is te zien dat men 
hett serieus heeft aangepakt. 

Dee aanbeveling om voor verschillende vestigingen 
verschillendee vragenlijsten in te vullen is, voorzover valt 
naa te gaan, bijna steeds opgevolgd. Een enkele instelling 
stuurdee één vragenlijst in, terwijl men over meerdere 
vestigingenn beschikt. Kennelijk was men van mening dat 
dee verschillende vestigingen voldoende homogeen zijn 
omm met één vragenlijst te kunnen volstaan. Twaalf instel-
lingenn vulden twee of meer vragenlijsten in, 23 instellin-
genn zonden één vragenlijst in. 

Dee onderzoekseenheden in hoofdstuk 2 tot en met 4 
zijnn 66 methadonverstrekkende instellingen of vestigingen 
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vann deze instellingen. Voor het gemak wordt steeds van 
'instellingen'' gesproken. Deze instellingen zijn tamelijk 
heterogeenn van samenstelling. Sommige instellingen 
verstrekkenn per maand aan tien of minder cliënten metha-
don,, andere aan meer dan duizend. Dit kan een bezwaar 
vormenn bij het interpreteren van de gegevens. Om die 
redenn worden in een aantal gevallen de gegevens gepre-
senteerdd voor het aantal methadoncliënten van de maand 
vóórr het invullen van de enquête, bijna steeds januari 
1990.. Het databestand wordt dan gewogen voor het 
aantall  cliënten van de afgelopen maand en in de tabellen 
iss af te lezen hoeveel procent van de Nederlandse metha-
doncliëntenn methadon kreeg verstrekt van een instelling 
mett een bepaald kenmerk. 

Err is gekozen voor weging met het aantal methadon-
cliëntenn van de afgelopen maand (i.p.v. afgelopen jaar), 
omdatt dit de meest recente indicatie is van het aantal 
cliënten.. Het aantal cliënten van het afgelopen jaar heeft 
namelijkk betrekking op 1988. Het aantal cliënten van de 
afgelopenn maand is door één instelling niet ingevuld. Dit 
ontbrekendee gegeven is door middel van regressieanalyse 
aangevuldd (zie de bijlage bij Driessen 1990). 

BetrouwbaarheidBetrouwbaarheid en interpretatie van de gegevens 

Dee medewerkers van de instellingen hebben de vragen-
lijstenn consciëntieus ingevuld, maar dat impliceert niet 
datt de gegevens betrouwbaar zijn, hoewel daarmee aan 
eenn eerste voorwaarde voor betrouwbaarheid voldaan is. 
Watt de betrouwbaarheid van de gegevens betreft, moet 
eenn onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten 
gegevens. . 

Enerzijdss zijn er een groot aantal vragen die betrek-
kingg hebben op feitelijke zaken of op gegevens die uit 
registratiess bekend zijn. Als er bijvoorbeeld gevraagd 
wordtt of er in de instelling gewerkt wordt met vaste 
begeleiders,, of er condooms verstrekt worden en of er 
eenn nazorgprogramma is, dan is dat zo of niet en de enig 
mogelijkee fout die bij het invullen kan optreden is dat de 
invullerr zich vergist. In principe is het mogelijk dat een 
invullerr van de vragenlijst de zaken mooier wil voor-
stellenn dan ze zijn, maar omdat anonimiteit is toegezegd, 
kann aangenomen worden dat dit geen grote rol heeft ge-
speeld.. Bij dergelijke gegevens over feitelijke zaken zal 
dee betrouwbaarheid dus hoog zijn en dit geldt ook voor 
gegevenss die aan registraties ontleend kunnen worden, 
zoalss de aantallen cliënten of personeelsleden. 

Anderzijdss is er gevraagd schattingen te geven van de 
aantallenn cliënten met een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld 
hoeveell  cliënten er heroïne bij gebruiken, hoeveel er 
werkenn of hoeveel er van bepaalde onderdelen van de 
hulpverleningg gebruik maken. Dergelijke gegevens zijn 
maarr zelden uit registraties bekend. In hoeverre deze 
schattingenn correct zijn, valt met het voorhanden zijnde 
materiaall  niet vast te stellen. Wel kan worden aangeno-
menn dat de instellingen hun cliënten (van de afgelopen 
maand,, over die cliënten gaat het steeds) goed kennen en 
datt zij op de hoogte zijn van voor de hulpverlening cruci-

alee gegevens als bijgebruik, verblijf in een gevangenis of 
hett volgen van een opleiding. Bovendien konden de 
instellingenn opgeven dat het gevraagde percentage onbe-
kendd was. Van deze mogelijkheid is niet vaak gebruik 
gemaaktt (zie hieronder). Aangenomen kan worden dat de 
betrouwbaarheidd van deze gegevens hoger is, naarmate 
ietss beter 'zichtbaar' is voor de hulpverleners. Bijna alle 
gegevenss die de medewerkers van de instellingen moes-
tenn schatten betreffen 'zichtbare' zaken, zoals bijgebruik 
(zichtbaarr via urinecontroles), werk, opleiding etcetera. 
Dee enige uitzondering vormt het deel van de verslaafde 
populatiee in het verzorgingsgebied dat bij de instelling 
komt.. De verslaafden die niet bij de instelling komen ziet 
menn per definitie niet en uit indirecte aanwijzingen (ar-
restatiess bijvoorbeeld) zal men dus moeten opmaken hoe 
groott dit deel is. Bij een dergelijk gegeven, dat voor de 
hulpverlenerss moeilijk is in te schatten, kan de betrouw-
baarheidd laag zijn. 

Omdatt het hier een onderzoek betreft onder een totale 
populatie,, worden er geen significantietoetsen vermeld. 
Eenn significantietoets geeft immers aan hoe groot de kans 
iss dat een bepaalde bevinding te wijten is aan vertekenin-
gen,, die optreden bij het trekken van de steekproef en 
vann een steekproef is hier geen sprake. De relevantie van 
dee bevindingen is beoordeeld aan de hand van de grootte 
vann verschillen of de sterkte van verbanden. 

Bijj  het interpreteren van de tabellen moet men er 
verderr op bedacht zijn dat er soms, voor de vergelijk-
baarheid,, percentages zijn berekend over weinig een-
heden.. Zelfs grote percentage verschillen kunnen in 
dergelijkee gevallen berusten op het 'anders zijn' van 
slechtss één instelling. 

Tenslottee moet er op gewezen worden dat alle gege-
venss betrekking hebben op instellingen en dat conclusies 
opp het niveau van de cliënten niet mogelijk zijn, uitge-
zonderdd conclusies over de aantallen cliënten, bijvoor-
beeldd aantal cliënten dat bijgebruikt. Als er bijvoorbeeld 
wordtt geconstateerd dat instellingen met veel oudere 
cliënten,, ook de instellingen zijn die meer barbituraten 
voorschrijven,, dan kan niet geconcludeerd worden dat er 
meerr barbituraten worden voorgeschreven aan oudere cli-
ënten.. Het is mogelijk dat de instellingen met veel oudere 
cliëntenn de barbituraten juist voorschrijven aan de jonge-
ree cliënten. Deze fout staat bekend als ecological fallacy. 

Categorie,Categorie, omvang en spreiding over Nederland 

Eerstt zal ingegaan worden op de organisatie van de 
instellingenn die de methadon verstrekken. Het gaat daar-
bijj  om vragen als: hoeveel personeel is er betrokken bij 
dee hulpverlening, uit welke disciplines is dit personeel af-
komstig,, werkt men met gemengde teams, hoe is de 
werksfeerr en dergelijke. Om de gedachten te bepalen 
wordtt eerst een overzicht gegeven in tabel 2.1. 

Dee methadonverstrekkende instellingen in Nederland 
kunnenn in drie groepen onderverdeeld worden: CAD's 
(Consultatiebureauss Alcohol en Drugs), maatschappelijk 
georiënteerdee drugshulpverlening (voor een deel verenigd 
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Tabell  2.1. De instellingen naar categorie, omvang vestigingsplaats, 
aantall  cliënten en provincie. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesland d 
Groningen n 
Drenthe e 
Overijssel l 
Gelderland d 
Flevoland d 
Utrecht t 
Noord-Holland d 
Zuid-Holland d 
Zeeland d 
Brabant t 
Limburg g 

totaall  (100%) 

instellingen n 
aantal l 

47 7 
12 2 
5 5 
2 2 

12 2 
16 6 
16 6 
22 2 

20 0 
31 1 
11 1 
4 4 

1 1 
4 4 
2 2 
6 6 

10 0 
2 2 
4 4 

11 1 
11 1 
2 2 
7 7 
6 6 

66 6 

cliënten n 

% % 

49.7 7 
18.2 2 
27.3 3 
4.8 8 

52.0 0 
20.5 5 
14.3 3 
13.1 1 

4.8 8 
28.0 0 
25.3 3 
42.0 0 

1.2 2 
3.9 9 

.6 6 
3.9 9 
9.5 5 
1.2 2 
3.7 7 

31.6 6 
27.4 4 
2.4 4 
5.8 8 
8.7 7 

6861 1 

inn het KGOD, Vereniging Kommissie Gezamenlijk Over-
l ^ gg L^I u g l i ü ip vC i i t i i n i ^ i ü i sLC i i i i i ge i i ; Cu VJVJLJI S ^ v j e i n e c n-

telijkee Gezondheidsdiensten of Gemeenschappelijke Ge-
zondheidsdiensten)) en DGD's (Districts Gezondheids-
diensten).. De CAD's zijn grotere instellingen die zijn 
voortgekomenn uit de alcoholzorg. De CAD's zijn niet 
speciaall  gericht op drugsverslaafden. In principe staan zij 
openn voor alle vormen van verslaving. Alle CAD's ver-
strekkenn methadon. 

Dee maatschappelijk georiënteerde drugshulpverlening 
(KGOD-- en dergelijke instellingen) is opgekomen in de 
jarenn zeventig van de twintigste eeuw, toen de drugs-
problematiekk snel toenam. Men vond de toen bestaande 
verslavingshulpp te veel medisch-psychiatrisch gericht en 
menn wenste een maatschappelijk georiënteerde, klein-
schaligee en laagdrempelige drugshulpverlening. Slechts 
eenn deel van de KGOD-instellingen verstrekt methadon. 

Doorr GGD's (of DGD's) wordt slechts in de grote 
stedenn drugshulpverlening verleend. Deze beperkt zich 
meestall  tot methadonverstrekking en maatschappelijk 
werk.. Intensieve begeleiding wordt overgelaten aan de 
anderee instellingen. Het onderscheid tussen deze drie 
categorieënn is in de praktijk overigens niet scherp en 
voornamelijkk historisch gegroeid. Er bestaan samenwer-
kingsverbandenn tussen de verschillende soorten instellin-
gen. . 

Inn tabel 2.1 is weergegeven tot welke categorie de 
instellingenn in het onderzoek behoren en hoeveel metha-
doncliëntenn zij de afgelopen maand gehad hebben. Het 

merendeell  van de instellingen is een CAD en de CAD's 
nemenn ook het merendeel van de methadoncliënten voor 
hunn rekening: 50% van alle cliënten van de maand vóór 
hett invullen van de enquête (doorgaans januari 1990) 
kreegg bij een CAD methadon verstrekt. 

Dee maatschappelijk georiënteerde drugshulpverlening 
iss met 12 instellingen vertegenwoordigd. 10 van deze 12 
instellingenn zijn lid van het KGOD, 2 kleine instellingen 
zijnn geen lid. Deze maatschappelijk georiënteerde instel-
lingenn verstrekten aan 18% van alle Nederlandse metha-
doncliëntenn methadon. Vij f instellingen zijn een GGD of 
DGD.. Er zijn in Nederland wel meer GGD's bij de 
methadonverstrekkingg betrokken, maar de uitvoering 
wordtt dan overgelaten aan onafhankelijke instellingen en 
diee zijn hier dus opgenomen als KGOD, CAD of als 
'anders'.. De GGD's voorzagen 27% van de cliënten van 
methadon.. Twee instellingen zijn niet eenduidig onder te 
brengen,, omdat er sprake is van een samenwerkingsver-
band:: GGD/KGOD en CAD/KGOD. 

Twaalff  instellingen zijn in de vier grote steden ge-
vestigdd en de afgelopen maand zagen deze instellingen 
52%% van de cliënten. Ongeveer de helft van de cliënten 
inn Nederland (48%) ontving dus methadon buiten de vier 
grotee steden. In steden met meer dan 100.000 inwoners 
zijnn zestien instellingen gehuisvest (21% van de cliënten). 
Dee meeste instellingen (38) blijken in kleinere steden en 
plaatsenn gehuisvest te zijn en daar komt ruim een kwart 
vann de cliënten (27%). 

Dee meeste instellingen zijn betrekkelijk klein. Twintig 
instellingeninstellingen hebben de afgelopen maand dertig of minder 
cliëntenn gehad, 31 instellingen honderd of minder cli-
ënten,, vijitic n instCningcn zijn groicr en ucze groie 
instellingeninstellingen zagen dan ook de meerderheid van de cli-
ëntenn (67%). De vier grootste instellingen namen zelfs 
42%% van alle cliënten van de afgelopen maand voor hun 
rekening. . 

Veell  instellingen zijn in de Randstadprovincies ge-
huisvest:: zesentwintig en deze instellingen zagen de 
afgelopenn maand 63% van de cliënten. In Noord Neder-
landd zijn er zeven instellingen met slechts 6% van de cli-
ënten.. In Zuid Nederland en Zeeland zijn er 15 instellin-
genn met 17% van de cliënten. De provincies Gelderland, 
Overijssell  en Flevoland hebben 18 instellingen met 15% 
vann de cliënten. 

Personeel,Personeel, personeelstekort en werksfeer 

Bijj  de 66 instellingen werken in totaal meer dan 700 
personenn ten behoeve van de drugshulpverlening. Hoe-
veell  personen er precies werken voor de drugshulpverle-
ningg is niet na te gaan, omdat 7 instellingen hiervan geen 
opgavee deden. Tezamen bezetten zij 441 full-time plaat-
senn (opgave door alle instellingen). Dit is overigens geen 
exactt cijfer, want 20 instellingen (29%) volstonden met 
eenn schatting van het aantal full-time plaatsen. 

Eenn groot gedeelte van het personeel van de instel-
lingenn is part-time in dienst, tenminste voorzover het hun 
werkk voor de drugshulpverlening betreft. Een deel van 
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Tabell  2.2. Aantal personeelsleden, aantal full-time plaatsen en aantal 
methadoncliëntenn van de afgelopen maand per full-time 
plaats s 

aantal1 1 

personeelsleden n 
full-time e 

plaats. . 
cli. . 

p.ft-pl. . 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

387 7 
181 1 
108 8 
20 0 

287 7 
142 2 
141 1 
126 6 

65 5 
281 1 
135 5 
215 5 

57 7 
117 7 
389 9 
133 3 

220 0 
134 4 
78 8 
14 4 

216 6 
90 0 
84 4 
57 7 

29 9 
163 3 
89 9 

165 5 

24 4 
62 2 

278 8 
82 2 

18.2 2 
10.3 3 
18.4 4 
24.8 8 

15.8 8 
15.9 9 
15.1 1 
19.7 7 

17.9 9 
14.4 4 
22.2 2 
18.3 3 

13.5 5 
24.7 7 
13.6 6 
15.2 2 

totaall  (gemidd.) 696 6 441 1 (17.0) ) 

1.. 7 instellingen geen opgave. 

Tabell  2.3. Verdeling van het personeel over verschillende functies. 

aantall  aantal instellingen 
full-time-plaat-- waar functie aanwe-

senn zig 

N N %' ' N N 

management t 
middenkader r 
administratief/huish. . 
soc.psychiatr.verpleegk k 
anderee verpleegk. 
artsen n 
psychologen n 
maatsch.. werkers 
straathoekwerkers s 
anders2 2 

21 1 
29 9 
58 8 
24 4 
79 9 
45 5 

9 9 
145 5 
25 5 
53 3 

4 4 
6 6 

12 2 
5 5 

16 6 
9 9 
2 2 

30 0 
5 5 

11 1 

37 7 
32 2 
52 2 
25 5 
39 9 
56 6 
23 3 
57 7 
13 3 
13 3 

56 6 
48 8 
79 9 
38 8 
59 9 
85 5 
35 5 
86 6 
20 0 
20 0 

totaal3 3 488 8 100% % 66 6 100Ï Ï 

1.. Percentage van alle fuil-time plaatsen. 2. veld-, groepswerkers, 
activiteitenbegeleiders.. 3. Totaal hoger dan in tabel 2.2 door afron-
denn van deeltijdfuncties op hele tienden (.25 wordt .3) en door 
afwijkingenn in de opgaves. 

ditt personeel is ook werkzaam voor alcohol- of andere 
verslaafden.. 64% van de instellingen werkt immers met 
gemengdee teams (alcohol en drugs). Gemiddeld bezet een 
werknemerr bij de drugshulpverlening 0.60 full-time 
plaatss ten behoeve van de drugshulpverlening (berekend 
overr de 59 instellingen die opgave deden op beide vra-
gen). . 

Inn tabel 2.2 is de verdeling van het personeel over de 
categorieënn instellingen en over Nederland weergegeven. 
Dee CAD's hebben ongeveer de helft van al het personeel 
voorr drugshulpverlening in dienst, de maatschappelijk 
georiënteerdee drugshulpverlening (KGOD en dergelijke) 
eenn derde en de GGD's iets minder dan 20% (full-time 

Tabell  2.4. Percentage instellingen dat een beroep kan doen op be-
paaldee hulpverleners. 

soort t 
hulpverlener r 

arts s 
psychotherapeut t 
sportleraar r 
acupuncturist t 
psychiater r 
gezinstherapeut t 
stafbegeleider r 

Tabell  2.5. Tekort aan personeel. Percentage instellingen dat de 
huidigee personeelssterkte (volstrekt) onvoldoende vindt en 
percentagee cliënten bij instellingen waar de personeels-
sterktee (volstrekt) onvoldoende wordt geacht. 

in n 
nst t 

88 8 
27 7 
3 3 

11 1 
20 0 
36 6 
21 1 

vastcontactV V 
opp afroep 

12 2 
15 5 
8 8 

11 1 
49 9 
11 1 
20 0 

niet t 
beschikbaar r 

0 0 
58 8 
89 9 
79 9 
32 2 
53 3 
59 9 

instellingen n cliënten n 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over.Geld,Flevo o 
Utr.N-.Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

68 8 
50 0 
40 0 
50 0 

50 0 
50 0 
68 8 
72 2 

55 5 
70 0 
54 4 
50 0 

42 2 
72 2 
50 0 

70 0 
49 9 
17 7 
52 2 

34 4 
61 1 
78 8 
74 4 

60 0 
73 3 
55 5 
32 2 

87 7 
70 0 
36 6 
75 5 

allee inst./cliënten 62% % 51% % 

Toelichting:: 68% van de CAD's vindt de personeelssterkte onvol-
doendee en 70% van alle cliënten van de CAD's komt bij een CAD, 
waarr men de personeelssterkte onvoldoende acht. 

plaatsen).. De verdeling van het personeel over steden en 
provinciess sluit redelijk aan bij de verdeling van de 
cliëntenn over Nederland (tabel 2.1). 

Inn de laatste kolom van tabel 2.2 is het aantal cliënten 
(afgelopenn maand) per full-time plaats voor de drugshulp-
verleningg weergegeven. Gemiddeld hebben de instellin-
genn aan 17 cliënten methadon verstrekt per full-time 
personeelsplaats.. Dit aantal is afhankelijk van de plaats 
diee methadonverstrekking inneemt bij de drugshulpverle-
ningg van de betreffende instelling. Het gaat om al het 
personeell  voor de drugshulpverlening, niet alleen om de 
methadonverstrekking.. Per full-time plaats wordt door 
KGOD-- en dergelijke instellingen, bij instellingen met 
30-1000 cliënten en in de noordelijke en randstadprovin-
ciess aan minder cliënten methadon verstrekt. In kleine 
plaatsen,, door instellingen met 100-250 cliënten en in 
Overijssel,, Gelderland en Flevoland wordt aan meer 
cliëntenn per full-time plaats verstrekt. 

Eenn groot deel van het personeel bestaat uit maat-
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Tabell  2.6. Verschillen russen instellingen met en zonder personeels-
tekort. . 

instellinginstelling vindt de personeelssterkte: 

vol-- enigs-
strektt onvol- zins vol-

onvol-- doen- onvol- doen-
doendee de doende de 

Tabell  2.7. Soort personeel waar gebrek aan is. 

aantall  methadonclién-
tenn (afg mnd) per full-
timee plaats 

aantall  cliënten metha-
donvrijee behandeling 
perr ft plaats per jaar 

gemiddeldd aantal con-
tactenn p. methadon-
cliëntt p. mnd exc. 
verstrekk.cont. . 

percentagee cliënten dat 
methadonn verstrekt 
krijgtt (pr jr) 

wachttijdd voor de 
methadonverstrekking g 

werksfeerr uitstekend, 
goedd of redelijk 

ziekteverzuimm door 
grotee werkdruk komt 
niet/nauwelijkss voor 

19.8 8 

11.0 0 

2.0 0 

19.1 1 

26.6 6 

2.5 5 

13.9 9 

15.4 4 

2.8 8 

12.3 3 

50.3 3 

3.7 7 

74%% 70% 68% 60% 

27%% 13% 25% 0% 

82%% 80% 75% 89% 

18%% 37% 19% 56% 

aantall  instellingen 11 1 30 0 16 6 

schappelijkk werkers (30% zie, tabel 2.3). Personeel dat 
niett direct bij de hulpverlening betrokken is (manage-
ment,, middenkader en administratief) komt op de tweede 
Tilaatss ^22%V Ook medisch nersoneel maakt een substan-
tieell  deel uit van de totale formatie: Verpleegkundigen 
21%% en artsen 9%. 

Inn tabel 2.4 is weergegeven welke meer specialistische 
hulpverlenerss men in dienst heeft. Bijna alle instellingen 
hebbenn een arts in dienst en als er geen dienstverband is, 
kann men altijd een beroep doen op een arts via een vast 
contactt of op afroep. Een psychiater is voor 68% van de 
instellingeninstellingen beschikbaar, maar hij /zij is meestal niet in 
dienstt (20%). 42% van de instellingen kan een beroep 
doenn op een psychotherapeut en 47% op een gezinsthera-
peut.. Sportleraar of acupuncturist zijn slechts zelden in 
dienstt en voor de meerderheid van de instellingen ook 
niett op afroep beschikbaar. Stafbegeleiders heeft men wel 
vrijj  vaak in dienst (21%) of op afroep beschikbaar 
(20%). . 

Hett merendeel van de instellingen vindt de huidige 
personeelssterktee onvoldoende of volstrekt onvoldoende 
(62%).. Een kwart vindt de personeelssterkte enigszins 
onvoldoendee en slechts 14% (9 instellingen) vinden dat 
zee voldoende personeel in dienst hebben. Men kampt wat 
vakerr met personeelsgebrek bij de CAD's, in plaatsen 
mett minder dan 100.000 inwoners, bij instellingen met 
300 tot 100 cliënten en in het zuiden en oosten van het 
landd (tabel 2.5). 

Menn zou verwachten dat instellingen die meer metha-
doncliëntenn per full-time plaats hebben (zie tabel 2.2), 
veell  vaker met personeelstekort kampen. Dit blijkt ook 

instellingen n 

management/organisatie e 
administratie/huishoudelijk k 
psychologen n 
maatschappelijkk werkers 
artsen n 
verpleegkundigen n 
psychiater r 

N N 

11 1 
12 2 
7 7 

31 1 
16 6 
30 0 
5 5 

% % 

17 7 
18 8 
11 1 
47 7 
24 4 
45 5 
8 8 

zoo te zijn (zie tabel 2.6). Per full-time plaats en per 
maandd hebben de instellingen die de personeelssterkte 
voldoendee vinden ongeveer 7 methadoncliënten minder 
dann de instellingen die de personeelssterkte (volstrekt) 
onvoldoendee vinden. (Toch is de samenhang tussen aantal 
methadoncliëntenn per full-time plaats en personeelstekort 
niett sterk: r=.24). Daar staat weer tegenover dat de 
instellingenn met voldoende personeel veel meer cliënten 
hebbenn uitsluitend voor methadonvrije begeleiding (per 
jaarr per full-time plaats), namelijk 50 cliënten per jaar. 
Dee instellingen, die de personeelssterkte volstrekt onvol-
doendee vinden hebben slechts 11 cliënten voor methadon-
vrijee begeleiding per full-time plaats per jaar. Bij deze 
laatstee instellingen is het deel van alle cliënten (metha-
donvrijj  plus methadon), dat methadon krijgt, dan ook 
groter.. Methadonverstrekking neemt bij de instellingen 
mett personeelstekort dus een centralere plaats in. Verder 
blijk tt het aantal contacten dat men met de methadoncW-
entenn onderhoudt (exclusief verstrekkingen) groter te zijn 
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Personeelstekortt lijk t dus vooral samen te hangen met 
dee plaats die de methadonverstrekking inneemt. Instellin-
genn met personeelstekort verstrekken vaker methadon aan 
dee cliënten, geven minder vaak methadonvrije begelei-
dingg en hebben minder tijd voor contact met de cliënten. 
Verderr blijkt nog het volgende. Slechts een gering deel 
vann de instellingen heeft een wachttijd voor methadoncli-
ëntenn (17%) en deze wachttijd is nooit lang, ten hoogste 
driee weken, maar meestal één a twee weken. De instel-
lingenn met voldoende personeel hebben echter nooit een 
wachttijd.. Ook blijkt uit tabel 2.7 dat veel instellingen 
(45%)) met name gebrek hebben aan verpleegkundigen, 
diee vooral bij de verstrekking zullen worden ingezet. 

Ookk aan maatschappelijk werkers hebben veel instel-
lingenn gebrek (47%), evenals aan artsen (24%). Aan 
psychologenn en psychiaters is minder vaak gebrek (resp. 
111 en 8%). Opvallend is dat 35% van de instellingen 
zegtt gebrek te hebben aan personeel dat niet direct bij de 
hulpverleningg is betrokken (management en administra-
tie).. Uit tabel 2.3 bleek immers dat dit personeel al 22% 
vann de totale formatie ten behoeve van de drugshulpver-
leningg uitmaakt. Soms zal huishoudelijk personeel overi-
genss wel bij de verstrekking behulpzaam zijn. 

Tezamenn zouden de instellingen hun personeelsbestand 
graagg uitgebreid zien met 126 full-time plaatsen, dit is 
eenn uitbreiding van 29% ten opzichte van het huidige 
personeelsbestand.. Het aantal full-time plaatsen dat men 
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err graag bij wil hebben hangt niet samen met het aantal 
methadoncliëntenn per personeelslid (r = .04) en evenmin 
mett het bestaan van een wachttijd voor methadoncliënten 
(rr = -.03). Wel is er een sterke samenhang met het aantal 
full-timee plaatsen dat men al heeft (r=.56). Het aantal 
personeelsledenn dat men erbij wil hebben wordt dus 
eerderr ingegeven door de bestaande omvang van de 
instellingg dan door specifieke knelpunten: men ervaart de 
werkdrukk als te groot en men wil een uitbreiding naar 
ratoo van het bestaande personeelsbestand. 

12%% van de instellingen is van mening dat er veel-
vuldigg ziekteverzuim voorkomt door een te grote werk-
drukk en bij 56% van de instellingen is dit soms het ge-
val.. Ziekteverzuim komt vaker voor bij instellingen die 
vindenn dat ze onvoldoende personeel hebben (r = .25, zie 
tabell  2.6). Ziekteverzuim is niet bevorderlijk voor de 
werksfeerr en deze is bij 20% van de instellingen matig, 
bijj  32% redelijk en slechts bij 51% goed of uitstekend. 
Inderdaadd blijkt er een sterke samenhang tussen werk-
sfeerr en ziekteverzuim (r—.46), maar het is niet zo dat 
bijj  instellingen met een personeelstekort de werksfeer 
slechterr is (r=.02, vgl. tabel 2.6). 

Inn hoeverre het personeelsgebrek, dat men vermeldt, 
nuu reëel is, valt met het onderhavige materiaal niet na te 
gaan.. Grote problemen bij de verstrekking van methadon 
schijnenn zich niet voor te doen. Een wachttijd voor me-
thadoncliëntenn komt immers niet vaak voor en deze 
wachttijdd is altijd kort. Bovendien hebben de instellingen 
mett onvoldoende personeel wel meer methadoncliënten 
perr personeelslid, maar ze hebben ook aanzienlijk minder 
cliëntenn voor methadonvrije begeleiding. De totale werk-
belastingg is dus waarschijnlijk niet veel hoger in de in-
stellingenn die het personeel niet voldoende vinden. De 
gewenstee personeelsuitbreiding met 29% lijk t dan ook 
watt overdreven en dat heeft ongetwijfeld te maken met 
dee manier waarop het gevraagd is. De instellingen kon-
denn gewoon invullen hoeveel personeel ze er graag bij 
zoudenn willen hebben. 

Datt neemt niet weg dat er zich wel degelijk problemen 
zullenn voordoen en het lijk t erop dat deze problemen hier 
opp neer komen, dat de methadonverstrekking het me-
rendeell  van de beschikbare personeelsruimte opslokt. 
Quaa personeelsinzet zal men immers eerder bezuinigen 
opp de begeleiding dan op de verstrekking van methadon, 
diee nu eenmaal een centrale plaats inneemt. Het gerin-
geree aantal contacten dat men met de methadoncliënten 
onderhoudtt in de instellingen met personeelstekort wijst 
daarop,, evenals het geringere aantal cliënten voor metha-
donvrijee begeleiding. Verder zijn er nog de klachten over 
ziekteverzuimm bij de instellingen met personeelstekort. 
Misschienn is dit terug te voeren op het feit dat hulpverle-
ningg die voornamelijk bestaat uit methadonverstrekking 
nuu eenmaal niet de aantrekkelijkste vorm van drugshulp-
verleningg is. 

Tabell  2.8. Omvang van het verzorgingsgebied, grensproblematiek 
enn percentage cliënten van buiten het eigen verzorgings-
gebied. . 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

gemiddeld d 

gemiddeld d 
aantal l 

inwoners s 
verzorgings--

gebied d 
*1000 0 

323 3 
230 0 
345 5 
147 7 

630 0 
371 1 
255 5 
142 2 

223 3 
275 5 
382 2 
900 0 

426 6 
155 5 
390 0 
268 8 

307 7 

percentage e 
instellingen n 

met t 
omvangrijke e 
grensproble--

matiek k 

10 0 
8 8 

20 0 
50 0 

25 5 
18 8 
12 2 
0 0 

0 0 
9 9 

27 7 
50 0 

0 0 
11 1 
11 1 
20 0 

12% % 

percentage e 
cliënten n 

van n 
buiten n 

verzor--
gingsg. . 

2 2 
16 6 
25 5 
2 2 

19 9 
2 2 
1 1 
4 4 

6 6 
2 2 
2 2 

22 2 

2 2 
3 3 

16 6 
2 2 

14%' ' 

1.. 14% van 6861 cliënten van de afgelopen maand. 

VerzorgingsgebiedVerzorgingsgebied en andere hulpverlening 
inin het verzorgingsgebied 

Gemiddeldd hebben de instellingen een verzorgingsgebied 
vann 307.000 inwoners (tabel 2.8). De GGD's en CAD's 
hebbenn grotere verzorgingsgebieden dan de KGOD-instel-
lingenn en in grotere plaatsen is het verzorgingsgebied 
uiteraardd groter dan in kleinere plaatsen. Uit de tabel 
wordtt duidelijk dat het verzorgingsgebied meer omvat 
dann de plaats van vestiging: plaatsen met minder dan 
60.0000 inwoners hebben bijvoorbeeld gemiddeld een 
verzorgingsgebiedd van 142.000 inwoners. Grotere instel-
lingenn hebben een groter verzorgingsgebied, dat ligt voor 
dee hand, en in het noorden en in de Randstadprovincies 
iss het verzorgingsgebied wat groter dan in de rest van 
Nederland. . 

Sommigee gebieden in Nederland worden geconfron-
teerdd met grote aantallen pendelende verslaafden uit 
Duitsland.. Aan de instellingen is gevraagd of dat in hun 
verzorgingsgebiedd het geval is. 12% van de instellingen 
zegtt dat zij te maken hebben met grote aantallen pende-
lendee verslaafden, 21% zegt dat er wel pendelaars zijn, 
maarr niet zoveel en 67% kent dit verschijnsel niet of 
nauwelijks.. In tabel 2.8 is te zien dat pendelen beslist 
niett beperkt is tot de grensprovincies. Met name in de 
grotee steden komen pendelaars voor, terwijl in de noor-
delijkee provincies, die toch dicht tegen de Duitse grens 
aanliggen,, maar weinig pendelaars voorkomen. 

Cliëntenn van buiten het verzorgingsgebied worden 
doorgaanss zonder probleem in het programma opgeno-
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Tabell  2.9. Aandeel van alle drugshulpverlening en van alle metha-
donverstrekkingenn in het verzorgingsgebied dat de instel-
lingenn voor hun rekening nemen. 

percentagee percentage 
vann alle van alle 

drugshulpverleningg methadonverstrkk. 

CAD D 
KGODe.d.inst. . 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

gemiddeld d 

74 4 
58 8 
67 7 
62 2 

43 3 
63 3 
85 5 
81 1 

69 9 
74 4 
70 0 
55 5 

50 0 
79 9 
62 2 
85 5 

71 1 

79 9 
61 1 
77 7 
95 5 

44 4 
69 9 
93 3 
87 7 

71 1 
79 9 
84 4 
61 1 

46 6 
93 3 
65 5 
89 9 

76 6 

men.. Aan de instellingen is gevraagd hoeveel procent van 
dee cliënten van de laatste maand van buiten het eigen 
verzorgingsgebiedd afkomstig is. Door dit percentage te 
vermenigvuldigenn met het aantal cliënten van de afge-
lopenn maand van de betreffende instelling kan nagegaan 
wordenn hoeveel cliënten methadon verstrekt krijgen, 
terwijll  zij van buiten het verzorgingsgebied van de instel-
lingg afkomstig zijn. Dit blijkt 14% van de 6861 cliënten 
tee zijn. Vooral de KGOD-instellingen, de GGD's en de 
grotee instellingen trekken veel cliënten van buiten, even-
alss de instellingen in de 4 grote steden en de instellingen 
inn de randstadprovincies. 

AndereAndere instellingen in het verzorgingsgebied 

Inn het verzorgingsgebied heeft 62% van de instellingen 
eenn monopoliepositie wat betreft de drugshulpverlening. 
Bijj  deze 62% van de instellingen kwam de afgelopen 
maandd 45% van de cliënten en deze cliënten zijn dus op 
diee instelling aangewezen, tenminste als zij in de regio 
willenn blijven. 

Gemiddeldd nemen de instellingen 71% van alle 
drugshulpverleningg in hun verzorgingsgebied voor hun 
rekeningg en 76% van alle methadonverstrekkingen (tabel 
2.9).. KGOD-instellingen, instellingen in de grote steden, 
grotee instellingen en instellingen in het noorden van het 
landd nemen gemiddeld genomen een minder groot aan-
deell  van de drugshulpverlening en van de methadonver-
strekkingenn voor hun rekening. 

Methadonn wordt niet alleen door instellingen, maar 
ookk door huisartsen verstrekt, met name in Amsterdam. 
5%% van de instellingen (met 24% van de cliënten) zit in 
eenn gebied waar door huisartsen op grote schaal verstrekt 

Tabell  2.10. Beschikbare acute opvang voor drugsverslaafden. 

niett beschikbaar 
alleenn EHBO voorziening 
crisiscentrum m 
detox x 
opname-afd.. APZ/PAAZ 
instellingg zelf 

totaall  (100%) 

instellingen n 
% % 

24 4 
3 3 

27 7 
20 0 
33 3 
52 2 

66 6 

cliënten n 
% % 

14 4 
2 2 

42 2 
67 7 
19 9 
61 1 

6861 1 

wordt,, bij 9% van de instellingen wordt wel door huis-
artsenn verstrekt, maar niet op grote schaal. Verstrekking 
doorr huisartsen komt vooral voor in de Randstad en in de 
driee noordelijke provincies, maar in deze provincies niet 
opp grote schaal. 

Vann de 9 instellingen in een gebied waar door huis-
artsenn verstrekt wordt kennen er 6 een geïnstitutionali-
seerdee vorm van samenwerking met deze huisartsen. Het 
betreftt afspraken, zoals geen methadonverstrekking door 
eenn huisarts, tenzij er een CAD-contact is, of consultatie 
off  afspraken over schriftelijke berichtgeving. 

38%% van de instellingen heeft geen speciaal contact 
mett de huisartsen van de cliënten (afgezien van het feit 
off  de huisarts nu wel of niet methadon voorschrijft), 
buitenn de gebruikelijke verwijzingen en dergelijke. 45% 
heeftt regelmatig contact en overleg en bij 17% is dit op 
eenn of andere manier geïnstitutionaliseerd. Meestal be-
treftt dit standaardbrieven of afspraken een copie van het 
inschrijvingsformulierr op te sturen. Eén instelling stuurt 
iederee 6 maanden een bericht en één instelling organi-
seertt een cursus voor de huisartsen. 

Dee samenwerking met de huisartsen schijnt nogal 
afhankelijkk te zijn van plaatselijke omstandigheden en 
initiatievenn en kennelijk is deze samenwerking slechts 
zeldenn intensief. Ook blijkt de samenwerking met huisart-
senn nogal eens stroef te verlopen (zie hierna). Liefhebber 
(1979)) concludeerde al dat de samenwerking tussen de 
drugshulpverlenendee instellingen en de huisartsen inci-
denteell  van aard was. Landelijke afspraken tussen de 
koepelss van de instellingen en de Landelijke Huisartsen 
Verenigingg zouden meer lijn kunnen brengen in deze 
samenwerking. . 

Acutee opvang van drugsverslaafden wordt door 52% 
vann de instellingen (met 61% van de cliënten) aangebo-
den.. Meestal is deze acute opvang vijf dagen per week 
beschikbaarr (38%) en slechts bij 12% van de instellingen 
opp zeven dagen. Andere instanties verzorgen vrij vaak de 
acutee opvang, maar voor 14% van de cliënten is geen 
acutee opvang beschikbaar en voor 2% alleen een EHBO-
voorzieningg (zie tabel 2.10). 

Dee samenwerking met andere organisaties verloopt 
vrijj  vaak moeizaam. Slechts 33% van de instellingen 
vindtt dat de samenwerking met andere instanties zelden 
off  nooit moeilijk verloopt (tabel 2.11). Veel instellingen 
ondervindenn problemen met name met de GGZ (Geeste-
lijk ee Gezondheidszorg), maar ook met de sociale dienst 
off  de huisvesting of het arbeidsbureau, met de gemeente-
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Tabell  2.11. Organisaties waarmee de contacten moeizaam verlopen. 

instellingenn (%) 

geenn moeizame contacten 

moeizamemoeizame contacten met: 
justitie e 
politie e 
reclassering g 
soc.dienst/huisvesting/arbeidsbureau u 
gemeentepolitiek k 
gemeentelijkee instanties 
medischh specialisten 
ziekenhuizen n 
huisartsen n 
GGZ Z 
WVC C 

33 3 

6 6 
11 1 
8 8 

26 6 
17 7 
11 1 
12 2 
14 4 
18 8 
33 3 
15 5 

politiek,, met de huisartsen of met het Ministerie van 
WVCC (tabel 2.11). Deze moeilijkheden zouden veroor-
zaaktt kunnen worden doordat de lage sociale positie van 
verslaafdenn als het ware uitstraalt naar hun hulpverleners. 
Dee maatschappelijke waardering voor de verslaafdenzorg 
is,, volgens de instellingen, in ieder geval gering. 58% 
vann de instellingen vindt dat zij (veel) te weinig maat-
schappelijkee waardering voor hun werk krijgen. Eén van 
dee instellingen merkt terecht op dat er ook al weinig 
waarderingg valt te verwachten van de cliënten en dat dat 
niett bevorderlijk is voor de werkmotivatie. 

Tabell  2.12. Doelstellingen van de instellingen. Percentage dat een 
doelstellingg (zeer) belangrijk noemt, percentage dat een 
doelstellingg één van de twee allerbelangrijkste doelstellin-
genn noemt en percentage dat de doelstelling belangrijk 
noemdee in het onderzoek van Hovens e.a. in 1983. 

(zeer)) 1 van 2 belangr. 
belangr.. belangr. in 1983 

1.beperkenn gezonheidsrisi-
co'ss voor de cliënten 

2.verbeterenn levensomstan-
dighedenn cliënten 

3.voorkomenn verslechtering 
socialee situatie van cl. 

4.verbeterenn van het maat-
schappelijkk functioneren 

5.contactt houden met de 
verslaafdee populatie 

6.beperkenn maatschappelij 
kee overlast, zoals crimi-
naliteit t 

7.hett in het programmahou-
denn van cliënten 

8.abstinentiee van illegale 
drugs s 

9.doorverwijzenn naar een 
drugsvrijee gemeenschap 

10.volledigee abstinentie 

100 0 

100 0 

100 0 

98 8 

97 7 

66 6 

60 0 

56 6 

54 4 
33 3 

42 2 

39 9 

27 7 

44 4 

14 4 

0 0 

3 3 

9 9 

2 2 
11 1 

87 7 

45 5 

58 8 

79 9 
68 8 

aantall  instellingen 66 6 66 6 38 8 

Doelstellingen,Doelstellingen, doelgroepen en evaluatie 

Zoalss in de inleiding is besproken kunnen met mefhadon-
verstrekkingg een aantal verschillende doelen worden 
nagestreefd.. Globaal kunnen deze doelen in vijf catego-
rieënn worden ondergebracht. Op de eerste plaats kan 
methadonn worden gebruikt om onthoudingsverschijnselen 
tee dempen en de verslaafde zo snel mogelijk volledig 
abstinentt te maken van alle drugs, inclusief methadon. 
Opp de tweede plaats kan methadon gebruikt worden voor 
langeree perioden (jaren) om de verslaafde in staat te 
stellenn een geregeld leven op te bouwen. Dit is het oor-
spronkelijkee idee van Dole en Nyswander. Op de derde 
plaatss kan methadon voorgeschreven worden met een 
meerr defensief oogmerk. Het gaat dan niet zozeer om 
verbeteringg van de bestaande situatie, maar om het voor-
komenn van verslechtering, in medisch of sociaal opzicht. 
Opp de vierde plaats kan methadon door de hulpverlening 
wordenn aangewend om contact te houden met de ver-
slaafdee populatie en om de cliënten aan het programma te 
binden.. Door de cliënten in het programma te houden 
kunnenn andere doelen worden nagestreefd, zoals het 
beperkenn van de gezondheidsrisico's. Tenslotte is het 
mogelijkk methadon vooral te gebruiken om een maat-
schappelijkk doel na te streven; het beperken van overlast 
enn criminaliteit. Niet het welzijn van de verslaafde, maar 
maatschappelijkee behoeften zijn in dat geval doorslagge-
vend. . 

Dezee vijf doelstellingen kunnen op verschillende ma-
nierenn geformuleerd worden en daarom is aan de instel-

lingenn gevraagd van 10 doelstellingen aan te geven hoe 
belangrijkk zij ze vinden. Ook is gevraagd aan te geven 
welkee doelstellingen zij het allerbelangrijkste vinden. 
Tabell  2.12 geeft de uitkomsten. Het is duidelijk dat bij 
dee instellingen de medische en sociale situatie van de 
cliëntenn centraal staat, of het nu gaat om verbetering 
daarvann of om het tegengaan van verslechtering. De 
eerstee vier doelstellingen hebben daarop betrekking en 
diee worden door (bijna) alle instellingen (zeer) belangrijk 
gevondenn en door ruim een derde van de instellingen 
wordenn deze doelstellingen genoemd als één van de twee 
belangrijkstee doelstellingen. 

Minderr belangrijk wordt het contact houden of het in 
hett programma houden van de cliënten gevonden (num-
merr 5 en 7). Nog steeds een ruime meerderheid vindt 
dezee doelstellingen belangrijk, maar ze worden veel 
minderr vaak genoemd als één van de belangrijkste doe-
len.. Eenzelfde positie neemt het beperken van de maat-
schappelijkee overlast in (nummer 6). Geen enkele instel-
lingg noemt dit één van de twee belangrijkste doelstellin-
gen.. Doelstellingen die gericht zijn op abstinentie, direct 
off  via een drugsvrije gemeenschap, worden aanzienlijk 
minderr vaak belangrijk gevonden en slechts zelden ge-
noemdd als één van de belangrijkste doelen. 

Inn 1983 zijn door Hovens e.a. vijf doelstellingen aan 
399 instellingen voorgelegd. In de laatste kolom van tabel 
2.122 zijn de resultaten uit 1983 weergegeven. Een eerste 
blikk leert al dat er in 1990 wat de doelstellingen betreft 
nogall  wat veranderd is. De doelstellingen, die nu tot de 
belangrijkstee gerekend worden, waren in het onderzoek 
vann Hovens nog niet opgenomen. Van sommige van deze 
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doorr Hovens niet opgenomen doelstellingen zou men 
kunnenn zeggen dat ze besloten liggen in de door hem wel 
opgenomenn doelstelling 'verbeteren maatschappelijk 
functioneren',, maar het is toch wel treffend dat doelstel-
lingenn over gezondheidsrisico's (nummer 1), over het 
voorkomenn van achteruitgang (nummers 1 en 3) en over 
hett contact houden met de verslaafde populatie (nummer 
5)) in 1983 ontbraken. Dat deze doelstellingen nu wel een 
grotee rol spelen heeft te maken met de AIDS-epidemie 
(gezondheidsrisico's,, contact houden) en met het feit dat 
dee verslaafde populatie inmiddels verouderd is (tegengaan 
achteruitgang).. Waarom Hovens geen doelstelling over 
dee maatschappelijke overlast heeft opgenomen is onduide-
lijk .. Ook in 1983 speelde dit een belangrijke rol in de 
discussiess over methadonverstrekking. 

Watt de wel door Hovens opgenomen doelstellingen 
betreft,, valt op dat het verbeteren van het maatschappe-
lij kk functioneren belangrijker is geworden, evenals het in 
hett programma houden van de cliënten. Het doorver-
wijzenn naar een drugsvrije gemeenschap en volledige 
abstinentiee zijn daarentegen aanzienlijk minder belangrijk 
geworden.. Abstinentie van illegale drugs wordt in 1990 
evenn belangrijk gevonden als in 1983. 

Dee opgetreden verschuiving in de doelstellingen zou 
menn kunnen typeren als een aanpassing aan de realiteit. 
Volledigee abstinentie is misschien wel mooi, maar binnen 
redelijkee termijn niet haalbaar. Omdat de termijn, waar-
binnenn men verbetering kan verwachten (en dan nog 
alleenn voor een deel van de verslaafde populatie), niet 
tweee of drie jaar blijkt te zijn, maar tien a vijftien jaar is 
hett perspectief verschoven naar de situatie op dit mo-
ment.. i>e nadruk komt dan te liggen op het op het dit 
momentt voorkomen van achteruitgang of van catastrofes 
alss AIDS. Achteraf bezien was men in 1983 nog veel te 
optimistisch.. Dat deze verschuiving gevolgen gehad zal 
hebbenn voor de motivatie van de hulpverleners lijk t 
evident. . 

Dee verschuiving ten opzichte van het onderzoek van 
Hovenss e.a. kan gedeeltelijk samenhangen met het feit 
datt hij vijf doelstellingen voorlegde, terwijl er in dit 
onderzoekk tien zijn aangeboden. Door de veranderde 
contextt van de vraagstelling kunnen (kleinere) verschillen 
optreden.. Dergelijke contextuele effecten kunnen echter 
niett verantwoordelijk zijn voor de grote verschillen. 

Dee instellingen zijn het met elkaar eens over het be-
langg van de doelstellingen (standaarddeviaties < .75 op 
eenn vierpuntsschaal). De verschillen tussen de typen 
instellingen,, tussen grote en kleine instellingen, tussen 
instellingenn in grote en kleine plaatsen en in verschillende 
regio'ss zijn dan ook steeds klein. Alleen is opvallend dat 
menn in de grote steden en bij de grote instellingen con-
tactt houden met de verslaafde populatie en het beperken 
vann de maatschappelijke overlast iets belangrijker vindt 
dann bij de andere instellingen. 

Vann de instellingen richt 23% zich (mede) op bepaalde 
doelgroepen.. Acht instellingen richten zich op allochto-
nen,, vier op extreem problematische druggebruikers, 
tweee op seropositieven of AIDS-patiënten, twee op jonge-
renn en twee op verslaafden met psychiatrische problema-

Tabell  2 .13. Wijze van evaluatie in de instellingen. 

nauwelijkss systematische evaluatie 
inn stafbesprekingen 
raadplegingg registratie 
internn onderzoek 
externn onderzoek 

evaluatierapportt aanwezig 
geenn evaluatierapport 

instellingen n 

N N 

18 8 
11 1 
13 3 
11 1 
13 3 

19 9 
47 7 

% % 

27 7 
17 7 
20 0 
17 7 
20 0 

29 9 
71 1 

tiek.. De overige doelgroepen worden steeds door één 
instellingg genoemd: verslaafde vrouwen, verslaafde ou-
ders,, partners en diegenen die willen afkicken. 

Inn hoeverre de doelstellingen worden bereikt kan een 
instellingg (min of meer) nagaan door op een of andere 
manierr gegevens te verzamelen en deze periodiek te eva-
lueren.. De CAD's hebben een landelijk registratiesys-
teemm opgezet, het Ladis. All e CAD's plus nog een aantal 
anderee instellingen werken mee aan het Ladis, in totaal 
74%% van de instellingen. 59% registreert alleen via het 
Ladiss en 15% heeft naast het Ladis nog een ander sys-
teem.. 12% is aangesloten op een ander registratiesys-
teem,, bijvoorbeeld Rodis (Rotterdam) of Dosis (Amster-
dam).. 14% heeft alleen een interne registratie. De 9 
instellingenn met alleen interne registratie zijn allemaal 
KGOD-instellingenn of GGD's. 

Systematischee evaluatie van deze of andere gegevens 
vindtt bij 27 % van de instellingen niet plaats, bij 17% 
ucpc ikii  Gez,c cvdiuduc ULI J IUI MdiDeipiejvlugtn Cli J.\J /o 

beperktt zich tot het raadplegen van de gegevens van het 
Ladiss (of andere registratie). 17% onderzoekt zelf syste-
matischh gegevens, zoals dossiers, uitstroom en aantallen 
positievee urines ten behoeve van een evaluatie. Extern 
onderzoekk vond bij 20% van de instellingen plaats. Een 
evaluatierapportt is dan ook bij de meeste instellingen niet 
voorhandenn (71%). 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee instellingen voor drugshulpverlening, die methadon 
verstrekken,, beschikken over 441 formatieplaatsen. Het 
grootstee deel van deze formatie wordt ingenomen door 
medischh personeel (25%) en maatschappelijk werkers 
(30%),, maar niet hulpverlenend personeel (management, 
administratie)) neemt ook een belangrijk deel van de 
formatiee in beslag (22%). Vrij veel instellingen kunnen 
beschikkenn over meer specialistische hulpverleners, zoals 
eenn psychotherapeut, een psychiater of een gezinsthera-
peut.. Veel personeel blijkt slechts part-time beschikbaar 
tee zijn voor de drugshulpverlening. 

Hett merendeel van de instellingen (68%) vindt de 
personeelssterktee onvoldoende. Men wil vooral uitbrei-
dingg van het aantal maatschappelijk werkers, verpleeg-
kundigenn en van niet direct bij de hulpverlening betrok-
kenn personeelsleden, zoals administratieve medewerkers. 
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Ditt laatste is merkwaardig, omdat het niet hulpverlenend 
personeell  met 22% van de formatie al ruim vertegen-
woordigdd is. 

Voorall  instellingen met veel methadoncliënten en 
weinigg cliënten voor methadonvrije begeleiding vinden 
datt zij te weinig personeel hebben. Deze instellingen met 
personeelstekortt onderhouden ook minder contacten met 
hunn methadoncliënten (naast de contacten voor de ver-
strekkingg van methadon). Echte knelpunten bij de ver-
strekkingg van methadon schijnen zich echter niet voor te 
doen,, want een wachttijd voor de methadonverstrekking 
komtt maar zelden voor, en als er een wachttijd is, dan is 
diee kort (hooguit 3 weken). 

Hett personeelsgebrek lijk t hier op neer te komen dat 
hett merendeel van de personeelsruimte is ingezet voor de 
methadonverstrekking,, zodat er voor andere zaken, zoals 
begeleidingg van de methadoncliënten en methadonvrije 
begeleiding,, minder tijd overblijft. Bij instellingen met 
onvoldoendee personeel komt ook vaker ziekteverzuim 
voor,, wat uiteraard weer tot gevolg heeft dat het perso-
neelstekortt nog nijpender wordt. Ook de werksfeer in de 
instellingenn is niet altijd optimaal, maar dat geldt ook 
voorr de instellingen met voldoende personeel. 

Niett alleen vindt men het personeel onvoldoende, ook 
dee samenwerking met andere instanties verloopt vaak 
moeizaam,, vooral met de GGZ, maar ook met gemeente-
lijk ee instanties. Ook de samenwerking met huisartsen is 
niett uniform geregeld en verloopt nogal eens stroef. Deze 
moeizamee samenwerking is zorgwekkend, omdat de 
instellingenn voor hun werk deels aangewezen zijn op 
anderee instanties. Misschien speelt bij deze moeizame 
samenwerkingg een rol dat de maatschappelijke waarde-
ringg voor drugshulpverlening gering is. Veel instellingen 
(58%)) vinden dat hun werk in de maatschappij onvol-
doendee gewaardeerd wordt. 

Eenn vergelijking van de doelstellingen van de instel-
lingenn met de doelstellingen die men in 1983 nastreefde 
laatt een duidelijke verschuiving zien. Het voorkomen van 
achteruitgangg van de maatschappelijke en somatische 

situatiee van de cliënt is sinds 1983 veel belangrijker 
geworden,, het streven naar (volledige) abstinentie is op 
dee achtergrond geraakt. Deze verschuiving in de doelstel-
lingenn kan men typeren als een aanpassing aan de reali-
teit.. Volledige abstinentie binnen redelijke termijn wordt 
alss niet haalbaar beschouwd. Omdat de termijn, waarbin-
nenn men verbetering kan verwachten (en dan nog alleen 
voorr een deel van de verslaafde populatie), niet twee of 
driee jaar blijkt te zijn, maar tien a vijftien jaar is het 
perspectieff  verschoven naar de situatie op dit moment. 
Dee nadruk komt dan te liggen op het voorkomen van 
achteruitgangg op dit moment. 

Personeelstekort,, ziekteverzuim, weinig contact met de 
cliëntenn naast de methadonverstrekking, matige werk-
sfeer,, moeizame contacten met andere organisaties, lage 
maatschappelijkee waardering en bijstelling van de doel-
stellingenn zullen tezamen niet bevorderlijk zijn voor de 
motivatiee van de hulpverleners. Geconcludeerd kan wor-
denn dat de omstandigheden waaronder de instellingen 
voorr drugshulpverlening hun werk moeten doen, niet 
ideaall  zijn. 

Hoee deze omstandigheden verbeterd zouden kunnen 
wordenn valt buiten het bestek van het onderzoek. Of het 
personeelstekortt bijvoorbeeld ondervangen zou moeten 
wordenn door de inzet van meer personeel of door een 
zodanigee organisatie van de methadonverstrekking dat 
daarr minder personeel voor nodig is, is op grond van dit 
onderzoekk niet te zeggen. Wel kan geconcludeerd worden 
datt het geen overdreven luxe lijk t aan deze omstandighe-
denn aandacht te schenken. Voor een aantal zaken zou 
menn kunnen streven naar landelijke afspraken, bijvoor-
beeldd wat betreft de samenwerking met huisartsen of met 
anderee instanties. Voor een aantal andere zaken zouden 
dee instellingen misschien te rade kunnen gaan bij die 
instellingen,, waar de werksfeer goed is en het ziektever-
zuimm laag. In dit kader zou ook meer aandacht gegeven 
kunnenn worden aan systematische evaluatie. Momenteel 
iss er slechts bij 29% van de instellingen een evaluatierap-
portt voorhanden. 
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HOOFDSTUKK  3 

INSTELLINGEN ::  AANTALLE N CLIËNTE N EN DE SITUATI E 
VANN DE CLIËNTE N 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de cliënten van de 66 
methadonverstrekkendee instellingen. Eerst komen de 
aantallenn cliënten aan de orde en op basis van deze aan-
tallenn wordt een schatting gegeven van het aantal hero-
ïnegebruikerss in Nederland. Op basis van door de instel-
lingenn opgegeven percentages cliënten met bepaalde 
kenmerkenn wordt vervolgens de populatie cliënten be-
schreven. . 

AantalAantal cliënten 

Aann de instellingen is gevraagd opgave te doen van het 
aantall  cliënten in 1988. Over 1989 konden geen cijfers 
gevraagdd worden, omdat de instellingen over 1989 nog 
geenn cijfers beschikbaar hadden. De instellingen deden 
bijnaa allemaal steeds opgave van de aantallen cliënten 
(ziee tabel 3.1). Alleen het aantal cliënten dat niet voor de 
eigenn drugsproblematiek kwam, maar voor een partner of 
ietss dergelijks en het aantal nieuwe intakes voor metha-
donn is bij vrij veel instellingen onbekend. Bij deze twee 
vragenn volstonden ook veel instellingen met een globale 
schattingg (resp. 63% en 45%). Bij de overige vragen kon 
tegenn de 90% van de instellingen (bijna) exacte cijfers 
produceren.. Bij drie vragen ontbrak steeds eenmaal een 
antwoordantwoord en deze drie ontbrekende antwoorden konden 
aangevuldd worden door met behulp van regressieanalyse 
hett cijfer te schatten (zie bijlage Driessen 1990). Twee 
anderee ontbrekende antwoorden konden eenvoudigweg uit 
tweee andere vragen worden afgeleid door de cijfers van 
elkaarr af te trekken. 

Inn tabel 3.1 zijn de cijfers weergegeven. Bij de instel-
lingenn stonden in 1988 bijna 22.000 cliënten met drugs-
problematiekk geregistreerd. Met circa 2000 van deze 
geregistreerdee cliënten heeft men in 1988 echter geen 
contactt gehad: het totaal aantal cliënten waarmee men 
tenminstee eenmaal contact heeft gehad, bedraagt 20.000. 
Ditt verschil ontstaat doordat cliënten uit een voorgaand 
jaarr soms in de registratie opgenomen blijven. 

Bijnaa driekwart (73%) van de cliënten waarmee men 
contactt heeft gehad in 1988 heeft tenminste eenmaal 
methadonn gehad. Een kwart van de contacten betrof dus 
uitsluitendd methadonvrije begeleiding. Hoeveel van de 
circaa 15.000 methadoncliënten in 1988 nieuwe intakes 
warenn is niet precies te zeggen, omdat veel instellingen 

Tabell  3.1. Aantallen cliënten van de instellingen in 1988 en in de 
maandd voor de enquête. Aantal instellingen dat de betref-
fendee vraag beantwoorde en percentage instellingen dat 
opp de vraag (bijna) exacte cijfers gaf. 

1988 8 
geregistreerdee drugs-

cliënten n 
drugscliënten,, waarmee 

contact t 
cliëntenn eenmaal 

off  vaker methadon 
cliëntenn uitsluitend 

methadonvrijee begel. 
nieuwee intakes 

voorr methadon 
niett voor eigen drugs-

problematiek k 

afgelopenn maand 
(nov.89-febr.90) ) 
tenminstee eenmaal methd 

ge--
midd. . 
aantal l 

333 3 

304 4 

222 2 

83 3 

48 8 

29 9 

104 4 

totaal l 
aantal l 

21.968 8 

20.079 9 

14.650 0 

5.429 9 

2.3603 3 

1.451" " 

6.861 1 

N N 

66' ' 

66 6 

66' ' 

662 2 

49 9 

50 0 

66' ' 

% % 
opgave e 
(bijna) ) 
exact t 

85 5 

88 8 

89 9 

76 6 

55 5 

27 7 

89 9 

1.. Voor één instelling opgave geschat op basis van regressieanalyse. 
2.. Voor 2 instellingen afgeleid uit twee bovenstaande gegevens. 3. 
Voorr 66 instellingen geschat op 4249. 4. Voor 66 instellingen ge-
schatt op 3.614 (zie tekst). 

datt niet weten. Een nieuwe intake betekent hier de voor-
gaandee vijf jaar niet bekend bij de instelling. Voor de 
instellingeninstellingen die wel opgave deden van het aantal nieuwe 
intakess voor methadon geldt dat het percentage nieuwe 
intakess gemiddeld 29% bedraagt van het totaal aantal 
methadoncliëntenn in 1988. Op basis hiervan kan het 
totaall  aantal nieuwe intakes in Nederland in 1988 geschat 
wordenn op .29 x 14.650 = 4249, wat een flink aantal is. 
Ditt wil niet zeggen, dat dit nieuwe gevallen van heroïne-
verslavingg zijn: deze cliënten hebben zich nieuw gemeld 
bijj  een instelling, maar zullen voor een groot deel al bij 
anderee instellingen gelopen hebben. Hoeveel cliënten 
voorr het eerst methadon kregen in 1988 is niet bekend. 

Eenn aantal cliënten van de instellingen komt niet voor 
dee eigen drugsproblematiek, maar in verband met de 
problemenn van een partner of een kind. Veel instellingen 
wetenn niet hoeveel van dergelijke contacten ze gehad 
hebbenn in 1988. De instellingen die wel opgave deden 
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zagenn 1451 van dergelijke cliënten en voor heel Neder-
landd kan dit aantal geschat worden op 3614. (Gemiddeld 
betreftt 18% van de contacten in 1988 partners; .18 x 
20.079== 3614) De omvang van deze hulpverlening voor 
partnerss en familie is dus betrekkelijk bescheiden. 

Dee maand voor het invullen van de enquête (meestal 
januarii  1990) zagen de instellingen 6861 methadoncli-
enten.. Dit is 47% van het aantal cliënten dat de instel-
lingenn in 1988 methadon verstrekten. Als wordt aangeno-
menn dat het aantal methadoncliënten in 1988 en 1989 niet 
ergg veel verschilt, dan verstrekken de instellingen dus 
aann ongeveer de helft van de methadoncliënten van één 
jaarr iedere maand tenminste eenmaal methadon. 

Inn tabel 3.2 zijn enkele van deze aantallen uitgesplitst 
naarr type instelling, vestigingsplaats etcetera. De gege-
venss laten niet veel nieuws zien, voorzover het de aantal-
lenn betreft. Wel interessant is dat het percentage cliënten 
datt in 1988 methadon verstrekt kreeg (van alle cliënten) 
sterkk fluctueert. Bij de kleine instellingen is dit 39%, bij 
dee GGD's 100%. Bij CAD's, in kleinere plaatsen, bij 
kleineree instellingen en in het noorden van het land ver-
strektt men aan een kleiner deel van de cliënten metha-
don,, wat impliceert, dat men vaker methadonvrije bege-
leidingg geeft. 

Hett aandeel van de nieuwe intakes onder de metha-
doncliëntenn fluctueert minder sterk. Relatief veel nieuwe 
intakess hebben de CAD's, de vier grote steden en de 
kleineree steden. Weinig nieuwe intakes hebben de 
GGD's,, de grote instellingen en de drie zuidelijke pro-
vincies. . 

EenEen schatting van het aantal heroïneverslaafden 
inin Nederland 

Opp basis van de hierboven besproken aantallen cliënten 
kann een schatting gegeven worden van het aantal heroïne-
verslaafdenn in Nederland. In 1990 werd aangenomen dat 
err in Nederland 15 a 20.000 verslaafden zijn. In hoever-
ree deze aanname in overeenstemming is met deze gege-
venss zal nu bekeken worden. 

Aann de instellingen is gevraagd een schatting te geven 
vann het deel van alle heroïnegebruikers in hun verzor-
gingsgebied,, waarmee zij in 1988 contact hadden en 
waaraann zij in de afgelopen maand methadon verstrekten. 
Dezee vragen werden respectievelijk zes en negen keer 
niett beantwoord en deze ontbrekende antwoorden zijn 
aangevuldd door middel van regressieanalyse (zie bijlage 
bijj  Driessen 1990). Tabel 3.3 geeft de antwoorden op 
dezee twee vragen. 

Hett merendeel van de instellingen is van mening dat 
menn een flink deel van de populatie heroïnegebruikers 
regelmatigg ziet. 67% denkt dat men eens per jaar contact 
heeftt met 40% tot 100% van alle heroïnegebruikers in 
hett verzorgingsgebied en 39% meent aan 40 tot 100% 
vann de verslaafde populatie de afgelopen maand metha-
donn verstrekt te hebben. Op basis van deze schatting 
doorr de instellingen kan het aantal heroinegebruikers in 
hett verzorgingsgebied berekend worden. Bekend is im-

Tabell  3.2. Aantal cliënten waarmee de instellingen in 1988 tenmin-
stee eenmaal contact hadden en aantal cliënten, dat ten-
minstee eenmaal methadon kreeg. Percentage methadon-
cliëntenn van alle drugscliënten in 1988 en percentage 
nieuwee intakes voor methadonverstrekking van alle me-
thadoncliënten. . 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
60-100.000 0 
<< 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cl 
>2500 cliënten 

Friesl.Gron.Drn n 
Over,Geld,FIvo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

totaal l 

cliënten n 
contact t 

111 802 
22 612 
55 099 

566 6 

122 145 
33 474 
22 551 
11 909 

11 660 
88 037 
33 957 
66 425 

11 320 
11 984 

133 959 
22 816 

200 079 

cliënten n 
metha--

don n 

77 203 
11 835 
55 099 

513 3 

99 201 
22 476 
11 719 
11 254 

646 6 
44 511 
33 268 
66 225 

729 9 
11 539 

100 424 
11 958 

144 650 

% % 
metha--

don n 

61 1 
70 0 

100 0 
91 1 

76 6 
71 1 
67 7 
66 6 

39 9 
56 6 
83 3 
97 7 

55 5 
78 8 
75 5 
70 0 

73 3 

% % 
inta--
kes s 

33 3 
23 3 
18 8 
21 1 

34 4 
25 5 
33 3 
26 6 

32 2 
30 0 
24 4 
20 0 

38 8 
31 1 
32 2 
17 7 

29 9 

merss het aantal contacten met drugscliënten in 1988 en 
hett percentage dat deze cliënten, volgens de instelling, 
uitmakenn van alle heroïneverslaafden in het verzorgings-
gebied.. Bij deze berekening dienen enige correcties 
aangebrachtt te worden. 

Opp de eerste plaats dient er rekening mee gehouden te 
wordenn dat er in één verzorgingsgebied meerdere instel-
lingenn (en soms ook methadonverstrekkende huisartsen) 
werkzaamm kunnen zijn. Dit kan er toe leiden dat sommi-
gee verzorgingsgebieden dubbel worden geteld. Hiervoor 
iss echter gemakkelijk te corrigeren, omdat de instellingen 
hebbenn opgegeven welk deel van de drugshulpverlening 
zijj  in het verzorgingsgebied voor hun rekening nemen. 
(Ziee tabel 2.9). 

Opp de tweede plaats is het bekend dat een deel van de 
cliëntenn bij meerdere instellingen staat ingeschreven. Er 
iss gevraagd hoeveel procent van de methadoncliënten van 
buitenn het verzorgingsgebied afkomstig is (zie tabel 2.8). 
Ditt zullen vaak de cliënten zijn die ook elders staan inge-
schreven.. Maar een deel van deze cliënten van buiten het 
verzorgingsgebiedd zal toch alleen bij de betreffende 
instellingg zijn ingeschreven, ondanks het feit dat ze niet 
voorr langere tijd in het verzorgingsgebied wonen. Dezen 
moetenn dus wel meegeteld moeten worden. Bij de schat-
tingg wordt nu aangenomen dat het aantal cliënten van 
buitenn het verzorgingsgebied dat niet dubbel staat inge-
schreven,, even groot is als het aantal cliënten dat binnen 
hett verzorgingsgebied dubbel staat ingeschreven. Dit is 
eenn vrij willekeurige aanname, maar omdat de gehanteer-
dee schattingsmethode bijna ongevoelig is voor dergelijke 
dubbelee inschrijvingen (zie hierna), is dat niet bezwaar 
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Tabell  3.3. Schatting door de instelling van het deel van de totale 
heroïneverslaafdee populatie in het verzorgingsgebied, 
waarmeee men in 1988 contact had en waaraan men de 
afgelopenn maand methadon verstrekte. 

percentagee instellingen 

schatting g 
deel l 

0 - 1% % 
22 - 5% 
66 -10% 
111 -20% 
211 -40% 
411 -60% 
611 -80% 
81-100% % 

inn 1988 
contact t 

0 0 
2 2 
2 2 
9 9 

21 1 
21 1 
32 2 
14 4 

afge e open n 
me e 

maand d 
thadon n 

0 0 
3 3 
6 6 

11 1 
42 2 
17 7 
17 7 
5 5 

aantall  inst. 66 6 66 6 

lijk . . 
Bovenstaandee leidt tot de volgende schattingsformule: 

AA = ((a.(l-pl))/p2).p3 
waarin: : 

A A 
a a 
Pi i 

P2 2 

P3 3 

aantall  heroïneverslaafden per instelling 
aantall  cliënten contact in 1988 
proportiee cliënten van buiten verzorgings-
gebied d 
proportiee van de populatie heroïneverslaafden 
waarmeee de instelling in 1988 contact had 
proportiee drugshulpverlening in verzorgingsge-
bied d 

Volgenss deze formule bedroeg het aantal heroïneverslaaf-
denn in Nederland in 1988 21.750. De gangbare aanname 
overr het aantal heroïneverslaafden (15 a 20.000) zou er 
duss niet ver naast zitten. Men kan uiteraard discussiëren 
overr de waarde van een dergelijke schatting en over 
mogelijkee schattingsfouten. De invloed van verschillende 
soortenn schattingsfouten op de uitkomst is niet altijd 
evidentt en daarom is in tabel 3.4 een overzicht opgeno-
menn van het effect van dergelijke fouten. Het gaat om 
systematischee fouten. De veronderstelling is dus steeds 
datt alle instellingen tezamen gemiddeld een aantal of 
schattingg opgeven, dat 15% te hoog ofte laag is. 

Alss de instellingen het aantal cliënten te hoog of te 
laagg hebben opgegeven dan werkt dat rechtstreeks door 
inn de schatting. Een dergelijke fout is echter niet waar-
schijnlijk.. Het merendeel (88%) van de instellingen kon 
immerss exacte aantallen opgeven (zie tabel 3.1). Een fout 
vann 15% in de opgave van het percentage cliënten van 
buitenn het verzorgingsgebied heeft maar een gering effect 
opp de schatting van het aantal heroïneverslaafden. Als de 
instellingenn dit percentage met 15% onderschatten dan is 
dee schatting 2% te hoog. Het percentage cliënten van 
buitenn het verzorgingsgebied is als indicatie genomen 
voorr het aantal dubbelinschrijvingen en is daarmee de 
enigee indirect gemeten variabele in de schattingsformule. 
Hett komt dus goed uit dat fouten in dit percentage maar 
eenn gering gewicht in de schaal leggen. Een systemati-
schee fout in de opgave van het aandeel dat een instelling 

Tabell  3.4. Effect van mogelijke schattingsfouten in de gehanteerde 
formulee om het aantal heroïneverslaafden in Nederland te 
berekenen. . 

bijj  deze fout is de schatting 
vann het aantal 

heroïneverslaafdenn ... % 
tee hoog of te laag mogelijkee fout 

1.. aantal cliënten in 1988 
15%% te hoog opgegeven 
15%15% te laag opgegeven 

2.. percentage cliënten van 
buitenn verzorgingsgebied 
15%% te hoog opgegeven 
15%% te laag opgegeven 

3.. aandeel van de instelling in de 
drugshulpverleningg in gebied 
15%% te hoog opgegeven 
15%% te laag opgegeven 

4.. percentage heroïneverslaafden 
waarmeee in 1988 contact 
15%% te hoog opgegeven 
15%% te laag opgegeven 

allee vier keer 15% te hoog 
allee vier keer 15% te laag 
driee schattingen (2-4) 15% te hoog 
33 en 4 15% te hoog 

15%% te hoog 
15%% te laag 

2%% te laag 
2%% te hoog 

15%% te hoog 
15%% te laag 

188 % te laag 
133 % te hoog 

10%% te hoog 
15%% te laag 
55 % te laag 
3%% te laag 

heeftt in de drugshulpverlening in het verzorgingsgebied 
heeftt een evenredig effect op de schatting. Een over-
schattingg met 15% van het percentage van alle heroïne-
verslaafdenn in het gebied dat in 1988 contact heeft gehad 
mett de instelling zou betekenen dat de schatting van het 
aantall  heroïneverslaafden 18% te laag is. Omgekeerd is 
dee schatting 13% te hoog. 

Dezee fouten zijn niet allemaal even waarschijnlijk. 
Onderinn de tabel is het gezamenlijk effect van enkele 
combinatiess van fouten weergegeven. Met schattingen 
doorr de instellingen zullen uiteraard vaker fouten worden 
gemaaktt dan met de opgave van registratiecijfers. Verder 
kann verondersteld worden dat men over het algemeen tot 
overschattingg geneigd is. Als de instellingen drie keer 
eenn overschatting van 15% hebben gegeven dan is de 
schattingg van het aantal heroïneverslaafden echter maar 
5%5% te laag. 

Schattingsfoutenn bij het aandeel dat de instelling heeft 
inn de drugshulpverlening en bij het percentage van de 
verslaafdee populatie dat de instelling ziet zijn zelfs tame-
lij kk aannemelijk. Iedereen is immers geneigd de waarde 
vann de eigen inzet te overschatten en een instelling met 
eenn groter aandeel in de drugshulpverlening en een hoger 
percentagee bereik bij de verslaafde populatie is belangrij-
kerr en waardevoller. Gezamenlijk is het effect van deze 
tweee fouten echter gering: de schatting is dan 3% te laag. 

All  met al kan geconcludeerd worden dat de schatting 
vann het aantal heroïneverslaafden tamelijk betrouwbaar 
lijkt .. Het meest voor de hand ligt nog dat deze schatting 
aann de lage kant is. Tussen de 21 en 25.000 lijk t in ieder 
gevall  een veilige marge. De betrouwbaarheid zal echter 
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Tabell  3.5. Geschat aantal heroïneverslaafden naar gemeentegrootte 
enn provincie. 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Friesland d 
Groningen n 
Drenthe e 
Overijssel l 
Gelderland d 
Flevoland d 
Utrecht t 
Noord-Holland d 
Zuid-Holland d 
Zeeland d 
Brabant t 
Limburg g 

Nederland d 

geschatt aantal 
heroïneverslaafden n 

88 797 
55 484 
44 269 
33 198 

536 6 
993 3 
571 1 
766 6 

22 059 
292 2 
625 5 

77 811 
33 015 

442 2 
11 523 
33 111 

11 750 

perr 100.000 
inwoners s 

452 2 
302 2 
225 5 
35 5 

90 0 
179 9 
130 0 
76 6 

117 7 
144 4 
62 2 

330 0 
94 4 

124 4 
70 0 

283 3 

147 7 

sterkk afnemen wanneer de schattingsmethode op een 
kleinerr gebied wordt toegepast. Bij de schatting voor heel 
Nederlandd vallen mogelijke vergissingen, dat wil zeggen 
niet-systematischee fouten, tegen elkaar weg. Bij kleine 
gebiedenn kan één zo'n fout al tot grote verschillen leiden. 
Vandaarr dat enige reserve op zijn plaats is ten aanzien 
vann de tabel waarin het aantal heroïneverslaafden naar 
provinciee is uitgesplitst. 

Inn tabel 3.5 is het geschatte aantal heroïneverslaafden 
opgenomen,, uitgesplitst naar gemeentegrootte en per 
provincie.. Opvallend is dat het aantal heroïneverslaafden 
inn de vier grote steden en in Noord-Holland aan de lage 
kantt lijkt . Deze aantallen (respectievelijk 8.797 en 7.811) 
komenn in de buurt van het geschatte aantal heroïnever-
slaafdenn voor de stad Amsterdam (namelijk circa 6 a 
7.000,, Buning 1990). Dit bevestigt het vermoeden dat de 
gehanteerdee schattingsmethode conservatief van aard is. 

Bijj  de cijfers naar gemeentegrootte moet er rekening 
gehoudenn worden met het feit dat de instellingen in de 
stedenn vaak een regionale functie hebben. Verslaafden uit 
bijvoorbeeldd een dorp, die methadon ontvangen in een 
naburigee stad, worden volgens de gehanteerde schattings-
methodee bij die stad gerekend. Het in de tabel vermelde 
aantall  van 35 verslaafden per 100.000 inwoners in plaat-
senn met minder dan 60.000 inwoners, wil dus niet zeg-
genn dat er in deze plaatsen 35 verslaafden per 100.000 
inwonerss wonen. Dit zullen er meer zijn, omdat een deel 
vann hen komt bij een instelling in een naburige stad. De 
aantallenn in de grote plaatsen zijn dus te hoog, de aantal-
lenn in de kleine plaatsen te laag. 

Bijj  de verdeling van het aantal verslaafden over de 
provinciess zal dit probleem minder sterk spelen, omdat 
provinciess grotere eenheden zijn dan gemeenten. De 
provinciess Friesland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland 
enn Brabant hebben relatief gezien weinig verslaafden per 
100.0000 inwoners, namelijk minder dan 100. Wat de 
provinciee Utrecht betreft zal dit lage aantal veroorzaakt 

Tabell  3.6. Vergelijking van de aantallen verslaafden, cliënten en 
methadoncliëntenn met eerdere schattingen. Zie tekst en 
voetnotenn met betrekking tot de vergelijkbaarheid van de 
cijfers. . 

Lief-- Buis- Ho- dit 
heb-11 man2 vens3 onder-4 

berr zoek 
19799 1982 1983 1988 

geschatt aantal hero-
ïneverslaafden n 

geschatt aantal cli-
ëntenn contact inst. 

geschatt aantal me-
thadoncliënten n 

percentagee verslaaf-
denn contact instel. 

percentagee cliënten 
methadon n 

10.000 0 

6.8005 5 

1.200 0 

68% % 

18% % 

15.000 0 

6.000 0 

3.0006 6 

40% % 

500 %6 

1.. Alleen CAD's, respons onbekend. 1979 vermoedelijk jaar van 
onderzoek.. 2. All e methadonverstrekkende instellingen, respons 
95%.. 1982 is het jaar van onderzoek. 3. All e methadonverstrek-
kendee instellingen, respons 75%, 1983 vermoedelijk jaar van onder-
zoekk 4, All e methadonverstrekkende instellingen, respons 100%. 5. 
Onduidelijkk of deze schatting alle instellingen betreft of alleen de 
CAD's.. 6. Geschat op basis van de mededeling dat 30 a 50% en 
somss meer dan 50% van de cliënten methadon krijgt. 7. Gecorri-
geerdd met 15% voor dubbelinschrijvingen. 8. Mogelijkerwijs zijn 
allee ingeschreven cliënten bedoeld in plaats van alleen de metha-
doncliënten. . 

wordenn door de nabijheid van Amsterdam. Hoge aantal-
lenn verslaafden per 100.000 inwoners zijn er in Noord-
Hollandd en Limburg. 

EenEen vergelijking met cijfers uit 1979, 1982 en 1983 

Vergelijkingg van de hier genoemde aantallen met aantal-
lenn uit eerder onderzoek is problematisch, omdat de drie 
eerderee onderzoeken (Liefhebber 1979; Buisman 1983; 
Hovenss e.a. 1984) weinig cijfers vermelden. De wel ver-
meldee cijfers betreffen ramingen op basis van het verza-
meldee onderzoeksmateriaal, maar de precieze verhouding 
tussenn dit materiaal en de ramingen is niet expliciet 
gemaakt.. Verder wordt de exacte betekenis van de cate-
gorieënn en de periode waarop de cijfers betrekking heb-
benn niet gegeven. Ook is onduidelijk of rekening is ge-
houdenn met dubbelinschrijvingen. (Zie verder de voetno-
tenn bij tabel 3.6) 

Ondankss deze problemen wordt hier toch een verge-
lijkin gg gemaakt met deze oudere gegevens. Grote ver-
schillenn tussen eerdere ramingen en de gegevens uit dit 
onderzoekk kunnen namelijk niet volledig toegeschreven 
wordenn aan onvergelijkbaarheid met de oudere cijfers en 
hebbenn dus betekenis, hoewel voorzichtigheid bij de 
interpretatiee geboden blijft . 

Inn tabel 3.6 zijn de beschikbare ramingen opgenomen. 
Sindss eindjaren 1970, beginjaren 1980 is het (geschatte) 
aantall  heroïneverslaafden ongeveer verdubbeld. Zoals in 
dee inleiding besproken, heeft deze groei voornamelijk 
beginn jaren 1980 plaatsgevonden. Het aantal cliënten, 
waarmeee de instellingen contact hebben is sinds 1979-
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19822 meer dan verdubbeld en ongeveer 2Vz keer zo groot 
geworden.. Het aantal cliënten dat methadon krijgt is het 
snelstee gegroeid. Sinds 1979 is dit aantal 10 keer zo 
groott geworden, sinds 1982 4 keer en sinds 1983 ruim 3 
keer.. Ook als er rekening mee wordt gehouden dat de 
eerderee cijfers op een lagere respons gebaseerd zijn, en 
datt Liefhebber zich in 1979 beperkt heeft tot CAD's, dan 
iss het toch duidelijk dat het aantal cliënten en vooral het 
aantall  methadoncliënten sterk gestegen is. 

Dee stijging van het aantal cliënten hangt voor een deel 
samenn met het gestegen aantal heroïneverslaafden, maar 
belangrijkerr voor deze stijging is het feit dat het bereik 
vann de drugshulpverlening groter is geworden. Liefheb-
berr schatte dat in 1979 68% van alle verslaafden in 
contactt kwam met de hulpverlening. In 1982 lag dit 
percentagee volgens Buisman op 40%. In 1988 kwam 
ongeveerr driekwart van alle verslaafden (68 a 81%) ten-
minstee eens per jaar bij een instelling voor drugshulpver-
lening. . 

Dee grote stijging van het aantal methadoncliënten heeft 
dezelfdee oorzaken (stijging aantal verslaafden, groter 
bereikk hulpverlening), maar bovendien blijkt dat in 1988 
aann veel meer cliënten methadon verstrekt wordt dan 
voordien.. In 1979 werd aan ongeveer 18% van de cli-
ëntenn van de drugshulpverlening methadon verstrekt, in 
19888 is dat 73%. Methadon heeft dus een veel centralere 
plaatss gekregen in de hulpverlening. 

KenmerkenKenmerken van de cliënten 

Inn de volgende paragrafen zullen een aantal kenmerken 
vann de methadoncliënten besproken worden, zoals leef-
tijd,, bijgebruik en dergelijke. Het gaat steeds om die 
methadoncliëntenn aan wie de instellingen de afgelopen 
maandd methadon hebben verstrekt. Het is van belang er 
opp te wijzen dat deze kenmerken van de methadoncli-
ëntenn niet rechtstreeks gemeten zijn (met uitzondering 
vann de leeftijd). Aan de instellingen is steeds gevraagd 
eenn schatting te geven van het percentage methadoncli-
ëntenn van de afgelopen maand dat een bepaald kenmerk 
heeft,, bijvoorbeeld dat heroïne bijgebruikt of dat een 
opleidingg volgt. Dergelijke gegevens zijn immers slechts 
zeldenn uit registraties bekend. 

Hett opgegeven percentage is gewogen met het aantal 
methadoncliëntenn dat de betreffende instelling de afgelo-
penn maand gezien heeft. Voor heel Nederland zijn dat 
68611 cliënten of iets minder, namelijk als één of enkele 
instellingenn geen opgave deden. De cijfers geven dus niet 
hett percentage cliënten weer met een bepaald kenmerk, 
maarr de schatting door de instellingen van dat percenta-
ge.. In hoeverre deze schattingen correct zijn, valt met 
hett voorhanden zijnde materiaal niet na te gaan. In ieder 
gevall  kan worden aangenomen dat de instellingen hun 
clientèlee van de afgelopen maand goed kennen en dat zij 
opp de hoogte zijn van voor de hulpverlening cruciale 
gegevenss als bijgebruik, verblijf in een gevangenis of het 
volgenn van een opleiding. Bovendien konden de instellin-
genn opgeven dat het gevraagde percentage onbekend was. 

Tabell  3.7. Leeftijd. Percentage methadoncliënten in 1988 per leef-
tijdscategorie. . 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Fries!,Gron.Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr.N-.Z-Holl l 
Zeel.Brab,Limb b 

totaal l 

10-20 0 

6.8 8 
5.2 2 
1.8 8 
5.7 7 

4.2 2 
4.4 4 
7.5 5 
6.0 0 

10.3 3 
5.4 4 
4.4 4 
4.0 0 

5.5 5 
5.0 0 
4.6 6 
5.3 3 

4.8 8 

21-29 9 

53.5 5 
53.4 4 
40.4 4 
52.0 0 

46.0 0 
51.5 5 
57.1 1 
53.2 2 

60.0 0 
52.5 5 
53.2 2 
42.9 9 

58.9 9 
53.5 5 
46.7 7 
53.1 1 

48.9 9 

30-39 9 

35.0 0 
35.9 9 
49.1 1 
35.1 1 

42.2 2 
38.6 6 
32.6 6 
37.9 9 

27.8 8 
37.6 6 
37.4 4 
44.4 4 

31.1 1 
37.2 2 
41.4 4 
38.2 2 

40.2 2 

400 + 

4.5 5 
5.3 3 
8.3 3 
5.3 3 

7.4 4 
4.4 4 
2.6 6 
2.7 7 

1.7 7 
4.2 2 
4.2 2 
8.6 6 

2.6 6 
3.5 5 
7.1 1 
3.1 1 

6.0 0 

Berekendd voor 63 instellingen met 14.386 methadoncliënten in 
1988.. Voor 13 instellingen gebaseerd op schattingen. 

Vann deze mogelijkheid is niet vaak gebruik gemaakt. 
Alleenn bij de schatting van het bijgebruik van cocaïne, 
benzodiazepinenn en grote hoeveelheden alcohol deden 
meerr dan 6 instellingen geen opgave (respectievelijk 8, 
11,, en 13 keer geen opgave). 

LeeftijdLeeftijd en duur van de methadonverstrekking 

Heroïneafhankelijkheidd begint doorgaans tussen het 15e 

enn 25c levensjaar. Daarvan uitgaande is de leeftijdsverde-
lingg van methadoncliënten om twee redenen van belang. 
Opp de eerste plaats kan uit de leeftijdsverdeling worden 
opgemaaktt hoeveel jonge of zeer jonge heroïneverslaaf-
denn er zijn. Dit aantal is een, weliswaar grove, indicatie 
voorr de populariteit van heroïne onder jongeren, wat 
weerr als een indicatie kan worden opgevat voor de te 
verwachtenn groei van het totale aantal verslaafden. Op de 
tweedee plaats is het aantal ouderen (> 40 jaar) van 
belang.. Oudere verslaafden zijn vaak problematische 
gevallen,, die in een uitzichtloze situatie verkeren. Boven-
dienn geeft het aantal ouderen een indicatie van de prog-
nosee voor de jongeren. Bij een groot aantal ouderen is 
hett aannemelijk, dat slechts weinig verslaafden hun ge-
woontenn gedurende de afgelopen 20 jaar hebben opge-
ven. . 

Dee instellingen werd gevraagd opgave te doen van het 
aantall  methadoncliënten in 1988 per leeftijdscategorie. 
Diee instellingen die niet over een registratie beschikken, 
waaruitt de leeftijdsverdeling valt af te leiden, werd ge-
vraagdd een schatting op te geven in vier leeftijdscate-
gorieën.. Vijfti g instellingen konden exacte cijfers opge-
ven,, 13 volstonden met een schatting. Tabel 3.7 geeft de 
gecombineerdee cijfers (schattingen + exacte opgaves) 
voorr 63 instellingen, tabel 3.8 de exacte opgaves voor 50 
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Tabell  3.8. Aantal methadoncliénten per leeftijdscategorie (1988). 
Opgavee door 50 instellingen en berekende aantallen voor 
heell  Nederland. 

leeftijd d 

10-14 4 
15-17 7 
18-20 0 
21-24 4 
25-29 9 
30-34 4 
35-39 9 
40-49 9 
50-59 9 
600 + 

totaal l 

opgavee 50 
instell l 

N N 

6 6 
34 4 

392 2 
1871 1 
3669 9 
3300 0 
1551 1 
615 5 
57 7 
13 3 

11508 8 

ingen n 

% % 

.1 1 

.3 3 
3.4 4 

16.3 3 
31.9 9 
28.7 7 
13.5 5 
5.3 3 

.5 5 

.1 1 

100.0% % 

berekendd voor 
Nederland d 

N N 

8 8 
43 3 

499 9 
2381 1 
4671 1 
4201 1 
1974 4 
783 3 
73 3 
17 7 

14650 0 

Gemiddeldee leeftijd: 29.85 jaar (berekend over klassemiddens). 

instellingenn en de op basis hiervan berekende aantallen 
voorr heel Nederland. De kleinere verschillen tussen beide 
tabellenn zijn te wijten aan het geringere aantal instellin-
genn dat in tabel 3.8 is opgenomen. 

Dee gemiddelde leeftijd van de Nederlandse metha-
doncliêntt was in 1988 nog net geen 30 jaar (29.85 jaar) 
enn bijna de helft van de methadoncliénten is 30 jaar of 
ouderr (48%). Ook zonder vergelijkingsmateriaal uit 
voorgaandee jaren kan gesteld worden dat een deel van de 
populatiee methadoncliénten langzaamaan bejaard schijnt 
tee worden. Zes procent is ouder dan 40 (873 cliënten) en 
err zijn in Nederland 90 methadoncliénten van boven de 
vijftig .. Het aantal zeer jonge cliënten is daarentegen 
gering:: 51 cliënten van 17 jaar of jonger. Dit zegt niets 
overr een afnemende populariteit van heroïne, want de 
leeftijdscategoriee 18-24 jaar is met 2880 cliënten (19.7%) 
goedd gevuld en dit is de leeftijd waarop de meeste 
heroïneverslaafdenn voor het eerst contact zullen zoeken 
mett een hulpverlenende instelling. Bovendien hanteert 
eenn aantal instellingen een leeftijdsgrens voor de ver-
strekkingg van methadon, zodat de cijfers in de jongste 
leeftijdscategoriee geen zuivere weergave zijn van het 
aantall  verzoeken om methadonverstrekking. 

Dee methadoncliénten van de GGD's, in de vier grote 
steden,, bij de grootste instellingen en in de Randstadpro-
vinciess zijn ouder. Jongere cliënten zijn geconcentreerd 
bijj  de kleinere instellingen en in de kleinere plaatsen. Dit 
laatstee zou er op kunnen wijzen dat heroïnegebruik in 
kleineree plaatsen nog een betrekkelijk nieuw fenomeen is. 

Gemiddeldd kregen de methadoncliénten van de afge-
lopenn maand al 5.6 jaar methadon (tabel 3.9). Dit is 
exclusieff  incidentele verstrekking, bijvoorbeeld op een 
politiebureau.. 34% krijgt al tussen de 6 en 10 jaar me-
thadonn en 10 procent meer dan 10 jaar. Als bedacht 
wordtt dat 20% van de methadoncliénten jonger is dan 25 
jaarr en dus practisch nooit al langer dan vijfjaar metha-
donn krijgt, dan zijn dit hoge percentages. 

Bijj  de KGOD-instellingen is de duur van de metha-
donverstrekkingg gemiddeld langer en hoe groter de plaats 
waarr de instelling gevestigd is, hoe langer de cliënten al 

Tabell  3.9. Duur methadonverstrekking. Door de instellingen geschat 
aantall  jaren dat de memadoncliènten al memadon ontvan-
gen.. In procenten van het aantal methadoncliénten van de 
afgelopenn maand. 

aantall  jaren methadon 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Fries!,Gron,Dren n 
Over.Geld.Flevo o 
Utr,N-,Z-HoIl l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

<< 1 

12 2 
9 9 

17 7 
14 4 

13 3 
15 5 
9 9 

14 4 

27 7 
9 9 

13 3 
14 4 

12 2 
11 1 
12 2 
17 7 

13 3 

2-5 5 

45 5 
33 3 
38 8 
52 2 

38 8 
38 8 
49 9 
48 8 

40 0 
43 3 
50 0 
35 5 

35 5 
47 7 
39 9 
45 5 

41 1 

6-10 0 

35 5 
39 9 
32 2 
25 5 

36 6 
34 4 
35 5 
28 8 

19 9 
36 6 
30 0 
36 6 

37 7 
33 3 
35 5 
31 1 

34 4 

>> 10 

6 6 
16 6 
12 2 
7 7 

11 1 
11 1 
5 5 
8 8 

11 1 
9 9 
5 5 

13 3 

14 4 
6 6 

12 2 
6 6 

10 0 

gemid--
deld d 

5.3 3 
6.4 4 
5.5 5 
4.9 9 

5.8 8 
5.6 6 
5.2 2 
5.1 1 

4.6 6 
5.7 7 
4.9 9 
5.9 9 

6.1 1 
5.2 2 
5.8 8 
4.9 9 

5.6 6 

Berekendd over 6.272 methadoncliénten van de afgelopen maand van 
dee 57 instellingen die opgave deden. Gemiddelde gebaseerd op 
klassemiddens. . 

methadonn krijgen. De duur van de methadonverstrekking 
iss ook iets langer bij de grootste en de middelgrote instel-
lingen,, in de Randstadprovincies en in het noorden van 
Nederland.. Erg groot zijn deze verschillen overigens 
niet. . 

HerkomstHerkomst van de cliënten 

Watt hier bijeen wordt gebracht onder de titel 'herkomst' 
heeftt betrekking op het percentage allochtonen en het 
percentagepercentage buitenlanders. Het percentage allochtone cli-
ëntenn is enerzijds van belang in verband met de achter-
standspositiee van etnische minderheden in onze samen-
leving.. Het gaat dan om de vraag in hoeverre deze ach-
terstandspositiee zich vertaalt in een onevenredig hoge 
vertegenwoordigingg van allochtonen onder heroïnegebrui-
kers.. Anderzijds is het percentage allochtonen een indica-
tiee voor de belasting van de instelling. Allochtone ver-
slaafdenn worden immers naast de verslavingsproblema-
tiekk óók geconfronteerd met de specifieke problemen die 
hett behoren tot een etnische minderheid meebrengt. 

Inn tabel 3.10 is het percentage cliënten van allochtone 
herkomstt weergegeven. Het blijkt dat volgens de instel-
lingenn bijna een kwart van de cliënten allochtoon is. In 
Nederlandd is circa 5% van de bevolking allochtoon, er is 
duss sprake van een grote oververtegenwoordiging van al-
lochtonenn onder de methadoncliénten. Cliënten van al-
lochtonee herkomst komen vooral bij de KGOD-instel-
lingenn en de GGD's. In de 4 grote steden zijn betrekke-
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Tabell  3.10. Herkomst. Door de instellingen geschat percentage al-
lochtonenn (of van allochtone herkomst) en buitenlanders. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > lOO.ooo 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 ciiënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab. Limb 

totaal l 

allochtonen n 

19 9 
32 2 
27 7 
23 3 

27 7 
19 9 
18 8 
22 2 

21 1 
22 2 
18 8 
28 8 

14 4 
26 6 
25 5 
20 0 

24% % 

buitenlanders s 

6 6 
15 5 
24 4 

3 3 

20 0 
7 7 
3 3 
4 4 

4 4 
6 6 
6 6 

22 2 

1 1 
3 3 

17 7 
7 7 

13% % 

Berekendd over 6.861 cliënten van de afgelopen maand. 

lij kk veel cliënten van allochtone herkomst, zoals men zou 
verwachten,, maar opvallend is dat ook in de kleinere 
plaatsenn vrij veel cliënten allochtoon zijn (22%). Bij 
middelgrotee instellingen (100-250 cliënten) is het aandeel 
vann de allochtone cliënten geringer dan bij andere instel-
lingen. . 

Eenn aanzienlijk deel (13%) van de cliënten is buiten-
landerr (buitenlandse). Dit zijn voor een groot deel buiten-
landerss die hier voor langere tijd wonen en die tot de 
doelpopulatiee van de instellingen behoren. De buitenland-
see cliënten worden vooral opgevangen door de KGOD-
instellingenn en de GGD's en ze zijn verder daar gecon-
centreerd,, waar men dat zou verwachten: in de vier grote 
steden,, bij de grootste instellingen en in de Randstadpro-
vincies. . 

Instellingenn met veel allochtone cliënten hebben vaak 
ookk veel buitenlandse cliënten (r = .33). Verder is er geen 
duidelijkee samenhang tussen het percentage allochtone 
cliëntenn en andere kenmerken van de cliënten, wat impli-
ceertt dat allochtone cliënten niet zo heel veel afwijken 
vann andere cliënten. 

Hett aandeel van de buitenlandse cliënten in een in-
stellingg gaat we! samen met een aantal andere kenmerken 
vann de cliënten en dit zijn steeds zaken die op de ernst 
vann de verslavingsproblematiek betrekking hebben. Hoe 
hogerr het percentage buitenlanders, hoe meer cliënten het 
afgelopenn jaar in de gevangenis hebben gezeten (r=.24), 
hoee minder cliënten werk hebben (r = -.21), hoe groter 
hett percentage extreem problematische druggebruikers 
(r=.24),, hoe meer bijgebruik van cocaïne (r = .18) en 
hoee meer bijgebruik van grote hoeveelheden alcohol 
(r=.24).. Instellingen met veel buitenlanders hebben dus 
overr het algemeen een problematische clientèle. Voor een 
groott deel komt dit doordat zowel de buitenlanders, 
alsookk de ernstigere problematiek geconcentreerd zijn in 

Tabell  3.11. Opleiding, regulatie. Door instellingen geschat percentage 
vann de cliënten dat betaald werk heeft (8 uur of meer per 
week),, met een opleiding bezig is, beschouwd kan wor-
denn als geïntegreerd in de maatschappij en met goed 
gereguleerdd druggebruik. 

be-- bezig geïntegr. gereguleerd 
taaldd oplei- in maat- druggebr 
werkk ding sch. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

22 2 
18 8 
12 2 
22 2 

10 0 
25 5 
23 3 
34 4 

38 8 
24 4 
24 4 
8 8 

24 4 
30 0 
13 3 
23 3 

19 9 

7 7 
4 4 
5 5 
5 5 

6 6 
6 6 
5 5 
5 5 

5 5 
5 5 
6 6 
6 6 

12 2 
4 4 
6 6 
4 4 

6 6 

26 6 
33 3 
14 4 
23 3 

17 7 
31 1 
31 1 
26 6 

35 5 
28 8 
32 2 
13 3 

52 2 
32 2 
19 9 
23 3 

24 4 

37 7 
30 0 
36 6 
40 0 

31 1 
43 3 
41 1 
35 5 

41 1 
43 3 
36 6 
30 0 

66 6 
43 3 
33 3 
30 0 

36 6 

dee grote steden. 

IntegratieIntegratie in de maatschappij 

Inn de inleiding is besproken dat één van de doelstellingen 
diee met methadonverstrekking wordt nagestreefd integra-
tiee in de maatschappij is. Door de methadon zou een 
geregeldd leven mogelijk worden en daardoor zou op de 
langee duur een leven zonder drugs binnen bereik kunnen 
komen.. Het verbeteren van het maatschappelijke functio-
nerenn wordt dan ook door 98% van de instellingen een 
zeerr belangrijke doelstelling gevonden (zie tabel 2.12). 

Aann de basis van maatschappelijke integratie staat, 
volgenss de gangbare opvattingen, gereguleerd drugge-
bruik.. Voor een heroïnegebruiker die zijn verslaving in 
dee hand heeft, dat wil zeggen zich weet te beperken tot 
methadonn en eventueel zeer incidenteel bijgebruik, wordt 
hett mogelijk in de maatschappij op normale wijze te 
functioneren.. Een groot deel van de cliënten heeft vol-
genss de instellingen deze eerste stap naar integratie gezet, 
zoo blijkt uit tabel 3.11. 36% van de cliënten wordt door 
dee instellingen als goed gereguleerd beschouwd wat 
betreftt hun druggebruik (geen of weinig bijgebruik) en 
watt betreft het nakomen van afspraken, het volgen van 
hett verstrekkingsschema en dergelijke. (Deze omschrij-
vingg is in de vraagstelling opgenomen.) Dit percentage is 
ongeveerr overal even hoog. Bij de KGOD-instellingen, in 
dee grote steden en bij de grote instellingen is het aantal 
gereguleerdee cliënten iets lager (tot 30%), maar alleen de 
driee noordelijke provincies wijken belangrijk af. Daar ligt 
hett percentage gereguleerde cliënten opvallend hoog 
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Tabell  3.12. EPD's. Door instellingen geschat percentage cliënten dat 
beschouwdd kan worden als EPD (extreem problematische 
druggebruiker)) en dat het afgelopen jaar in een gevan-
geniss heeft gezeten. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
TJtr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

EPD's s 

13 3 
16 6 
44 4 
5 5 

30 0 
14 4 
14 4 
10 0 

5 5 
16 6 
9 9 

35 5 

6 6 
6 6 

28 8 
16 6 

23 3 

gevangenis s 

16 6 
14 4 
29 9 
11 1 

21 1 
20 0 
14 4 
17 7 

13 3 
20 0 
14 4 
24 4 

22 2 
11 1 
20 0 
22 2 

20 0 

(66%). . 
Integratiee in de maatschappij is een aanzienlijk deel 

vann de cliënten gelukt. 24% van de cliënten van de afge-
lopenn maand wordt door de instellingen beschouwd als 
goedd geïntegreerd in de normale maatschappij in termen 
vann sociale contacten, werk, opleiding, gezinsleven, 
huisvestingg en dergelijke. (Deze omschrijving is in de 
vraagstellingg opgenomen.) Bij de GGD's, in de vier 
grotee steden en bij de grootste instellingen ligt dit percen-
tagee overigens aanzienlijk lager (13-17%). Bij de KGOD-
instellingen,, in de grote en middelgrote steden, bij de 
kleinee instellingen en in de oostelijke provincies is het 
aantall  geïntegreerde cliënten hoger, in de noordelijke 
provinciess zelfs aanzienlijk hoger (52%). Het percentage 
geïntegreerdee cliënten in een instelling hangt sterk samen 
mett het percentage gereguleerde cliënten (r=.49). 

Betaaldd werk voor tenminste 8 uur per week heeft 
19%% van de cliënten. Dit percentage is weer lager in de 
grotee steden en bij de GGD's. In de kleine plaatsen 
(<60.0000 inwoners) en bij de kleine instellingen is het 
percentagee cliënten met werk opvallend hoog (resp. 34 
enn 38%). Een opleiding wordt door slechts 6% van de 
cliëntenn gevolgd en dit is practisch overal zo, behalve in 
dee drie noordelijke provincies, waar dit percentage twee-
maall  zo hoog ligt. 

Extreemm problematische druggebruikers (EPD's) zijn 
juistt niet gereguleerd en in ieder geval niet geïntegreerd 
inn de maatschappij. Zij kenmerken zich door ongecontro-
leerdd druggebruik, veelal een slechte gezondheidssituatie, 
veell  criminaliteit en het ontbreken van enig zicht op 
verbetering.. (Bij de vraagstelling is geen omschrijving 
vann het begrip 'EPD' opgenomen, de invulling van dit 
begripp is aan de instellingen overgelaten.) Het percentage 
vann de cliënten dat de instellingen als EPD's beschouwen 

Tabell  3.13. Bijgebruik. Door de instellingen geschat percentage 
cliënten,, dat heroïne, cocaïne, benzodiazepinen of grote 
hoeveelhedenn alcohol bijgebruikt. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Ho1l l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

hero--
ïne e 

61 1 
65 5 
47 7 
50 0 

56 6 
52 2 
55 5 
67 7 

60 0 
60 0 
55 5 
55 5 

17 7 
54 4 
57 7 
71 1 

57% % 

coca--
ine e 

38 8 
61 1 
44 4 
40 0 

50 0 
34 4 
39 9 
38 8 

34 4 
40 0 
38 8 
51 1 

8 8 
42 2 
49 9 
40 0 

45% % 

benzodia--
zepinen n 

23 3 
35 5 
31 1 
22 2 

31 1 
26 6 
26 6 
22 2 

25 5 
25 5 
23 3 
34 4 

28 8 
16 6 
30 0 
30 0 

29% % 

veel l 
alcohol l 

24 4 
15 5 
15 5 
15 5 

18 8 
18 8 
20 0 
25 5 

18 8 
21 1 
31 1 
13 3 

13 3 
24 4 
18 8 
23 3 

20% % 

iss vrij hoog, namelijk 23% (tabel 3.12). Bij de GGD's is 
ditt percentage vooral hoog (44%), evenals bij de grote 
instellingenn (35%) en in de vier grote steden (30%). Erg 
weinigg EPD's zijn er in de kleine plaatsen (10%), bij de 
kleinee en middelgrote instellingen en in de noordelijke en 
oostelijkee provincies. De zuidelijke provincies hebben, 
vergelekenn met de andere niet-randstad-provincies betrek-
kelijkk veel EPD's. 

Eenn aanzienlijk deel van de cliënten van de afgelopen 
maandd heeft het afgelopen jaar in de gevangenis gezeten 
(20%).. Ook hier is dit percentage bij de GGD's weer het 
hoogstt (29%), terwijl het bij de kleine instellingen en in 
dee kleinere plaatsen wat lager is. Opvallend is dat in de 
noordelijkee provincies het percentage cliënten dat in de 
gevangeniss heeft gezeten boven het gemiddelde voor heel 
Nederlandd ligt. Hiervoor bleek immers dat het aantal 
gereguleerdee en geïntegreerde cliënten in de noordelijke 
provinciess bijna tweemaal zo hoog is dan in de rest van 
Nederland.. Het hoge aantal gereguleerde en geïntegreer-
dee cliënten in de noordelijke provincies moet waarschijn-
lij kk eerder toegeschreven worden aan de afwijkende 
interpretatiee van de begrippen 'geïntegreerd' en 'gere-
guleerd'' door de plaatselijke hulpverleners dan aan een 
feitelijkk betere situatie van de cliënten. 

Dee verschillende indicaties voor regulatie en integratie 
hangenn onderling samen zoals men zou verwachten: 
instellingenn met een hoog percentage cliënten die in de 
gevangeniss hebben gezeten, hebben bijvoorbeeld een 
lagerr percentage geïntegreerde cliënten (r = -.29) etcetera. 
Dee correlaties zijn overigens niet erg hoog, rond de .20. 

Opp basis van de vijf indicaties voor de integratie van 
dee cliënten (gevangenis, werk, opleiding, integratie en 
regulatie)) is een index gemaakt die de mate van integratie 
vann de cliënten in een instelling weergeeft. Het blijkt nu 
nogg eens dat het percentage cliënten van allochtone af-
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Tabell  3.14. Bijgebruik op medisch voorschrift. Door de instellingen 
geschatt percentage cliënten dat op medisch voorschrift 
tranquilizers,, slaapmiddelen, barbituraten en neuroleptica 
gebruikt. . 

tran-- slaap barbi- neuro-
quil.. midd. turat. leptica 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.0O0 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl.Gron.Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

totaal l 

3 3 
2 2 
3 3 
2 2 

2 2 
4 4 
4 4 
1 1 

1 1 
5 5 
3 3 
2 2 

0 0 
4 4 
3 3 
1 1 

3% % 

1 1 
2 2 
3 3 
2 2 

2 2 
4 4 
0 0 
1 1 

0 0 
4 4 
2 2 
2 2 

0 0 
3 3 
2 2 
0 0 

2% % 

0 0 
3 3 
0 0 
0 0 

1 1 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
3 3 
0 0 

0 0 
0 0 
1 1 
0 0 

1% % 

komstt niet samenhangt met de mate waarin de cliënten 
vann een instelling geïntegreerd zijn (r = -.04). Wel is er 
eenn duidelijke samenhang met het percentage buitenland-
see cliënten per instelling (r = -.27) en met het percentage 
cliëntenn van buiten het verzorgingsgebied (r = -.23). 

Bijgebruik Bijgebruik 

Methadonn wordt verstrekt om de afhankelijkheid van de 
zwartee markt te verminderen en om het doorlopend 
scorenn overbodig te maken, maar daarnaast ook met de 
bedoelingg het gebruik van illegale drugs tenminste tot 
incidenteell  gebruik te beperken. Bij de bespreking van de 
doelstellingenn bleek dat 'abstinentie van illegale drugs' 
doorr een kleine meerderheid van de instellingen een 
belangrijkee doelstelling wordt gevonden (56%), maar er 
zijnn maar weinig instellingen die vinden dat dit één van 
dee twee belangrijkste doelstellingen is (9%, zie tabel 
2.12).. Dat neemt niet weg dat het aantal cliënten dat 
illegalee drugs bijgebruikt een indicatie is van de mate 
waarinn de cliënten van een instelling gereguleerd en 
geïntegreerdd zijn. Voor een individuele cliënt kan inci-
denteell  bijgebruik misschien geen belemmering zijn voor 
eenn hoge mate van regulatie, maar bij een instelling met 
zeerr veel bijgebruik zal het aantal gereguleerde cliënten 
tochh laag zijn. 

Inn tabel 3.13 is het percentage methadoncliënten opge-
nomenn dat de afgelopen maand illegale drugs of grote 
hoeveelhedenn alcohol heeft bijgebruikt, zoals steeds 
volgenss de schattingen van de instellingen. Het bijgebruik 
blijk tt fors te zijn. 57% gebruikte de afgelopen maand 
heroïne,, 45% cocaïne 29% benzodiazepinen (zonder 
recept)) en 20% grote hoeveelheden alcohol. Vooral het 

bijgebruikk van cocaïne is verrassend hoog, namelijk bijna 
evenn hoog als het bijgebruik van heroïne. 

Bijj  de CAD's is het bijgebruik van cocaïne wat lager, 
hethet bijgebruik van ruime hoeveelheden alcohol hoger. Dit 
zouu kunnen samenhangen met het feit dat de CAD's ook 
dee zorg voor alcoholverslaafden voor hun rekening ne-
men,, waardoor zij waarschijnlijk meer gespitst zijn op 
alcoholproblematiek.. Bij de KGOD-instellingen is het 
gebruikk van alle drie de illegale drugs hoger dan bij de 
anderr typen instellingen. Bij de GGD's is het heroïnege-
bruikk aan de lage kant. De vier grote steden wijken wat 
bijgebruikk betreft niet duidelijk af van de rest van Neder-
land,, alleen het cocaïnegebruik is een fractie hoger. In 
kleinee plaatsen is het heroïne- en alcoholgebruik hoog, 
hett cocaïne- en benzodiazepinegebruik laag. Verder is het 
lagee bijgebruik van heroïne en cocaïne in de noordelijke 
provinciess (17% en 8%) vermeldenswaard, evenals het 
hogee gebruik van heroïne in de zuidelijke provincies 
(71%). . 

Vann de vier soorten bijgebruik die hier genoemd zijn 
iss één index gemaakt, die weergeeft of bij een instelling 
veell  cliënten bijgebruiken. Hoe meer er door de cliënten 
wordtt bijgebruikt, des te minder cliënten blijken er ge-
ïntegreerdd te zijn (r=-.27), dus op het niveau van instel-
lingenn gaan weinig bijgebruik en integratie samen. Ver-
derr blijkt de mate van bijgebruik niet samen te hangen 
mett het aantal cliënten van allochtone herkomst (r=-.06) 
enn evenmin met het aantal cliënten van buiten het verzor-
gingsgebiedd (r = .07). Ook de samenhang met het aantal 
buitenlandsee cliënten is zwak (r=.14). De mate van 
bijgebruikk hangt wel sterk samen met de gemiddelde 
leeftijdd van de cliënten en met het gemiddeld aantal jaren 
datt de cliënten al methadon krijgen. Hoe ouder de cli-
ëntenn van een instelling en hoe langer ze al methadon 
krijgen,, des te meer wordt er in een instelling bijgebruikt 
(respp r=.38 en .36). Behalve de hierboven genoemde 
middelen,, die van de zwarte markt worden betrokken, 
kann een cliënt ook middelen bijgebruiken, die een arts, 
bijvoorbeeldd de arts van de instelling, hem voorschrijft. 
Aann de instellingen is gevraagd een schatting te geven 
hoeveell  procent van de cliënten van de afgelopen maand 
dergelijkee middelen voorgeschreven kreeg. Tabel 3.14 
geeftt de resultaten. 

Hett blijkt dat tranquilizers, slaapmiddelen, barbitura-
tenn en neuroleptica slechts incidenteel op medisch voor-
schriftt door de cliënten gebruikt worden: 1 a 3% van de 
cliëntenn krijgt dergelijke middelen voorgeschreven. Er is 
ookk gevraagd naar het gebruik van methaqualon, maar bij 
geenn enkele instelling werd dit door meer dan 1 % van de 
cliëntenn gebruikt. De verschillen tussen typen instellingen 
enn regio's zijn klein en moeten bij dergelijke lage cijfers 
niett overgeïnterpreteerd worden. In kleine plaatsen en in 
kleinee instellingen wordt over de hele linie minder voor-
geschrevenn en hetzelfde geldt voor de noordelijke en 
zuidelijkee provincies van Nederland. 
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SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Hett aantal methadoncliënten in Nederland blijkt in 1988 
tenn opzichte van eindjaren 1970, beginjaren 1980, sterk 
gestegen.. In 1979 werd het aantal methadoncliënten 
geschatt op 1200, in 1982 op circa 3000. Nu zijn er in 
Nederlandd circa 12.500 methadoncliënten. Het is moge-
lij kk dat de ramingen uit het verleden onderschattingen 
waren,, maar ook als men daar rekening mee houdt, is 
hett duidelijk dat er van een sterke toename van het aantal 
methadoncliëntenn sprake is. Deze stijging heeft drie 
oorzaken.. Op de eerste plaats is het aantal heroïnever-
slaafdenn in Nederland sinds 1979 toegenomen. In 1979 
werdd aangenomen dat er 10.000 verslaafden waren, 
middenn jaren tachtig hield men het op 15 a 20.000. Op 
basiss van dit onderzoek wordt het aantal verslaafden in 
19888 geschat op 21 a 25.000. Deze stijging van het 
aantall  verslaafden heeft vooral in de eerste helft van de 
jarenn tachtig plaatsgevonden. 

OpOp de tweede plaats komt momenteel een veel groter 
deell  van de heroïneverslaafden bij de hulpverlenende 
instellingen.. In 1982 zagen deze instellingen ongeveer 
40%% van alle verslaafden. Momenteel is dit percentage 
opgelopenn tot circa 75%. Het bereik van de instellingen 
onderr de verslaafden is dus groter geworden. Tenslotte 
wordtt de stijging van het aantal methadoncliënten veroor-
zaaktt door het feit dat de instellingen veel vaker metha-
donn verstrekken. In 1979 werd aan 18% van alle cliënten 
methadonn verstrekt, in 1982 aan 50% en momenteel aan 
73%.. Methadon is een veel grotere rol gaan spelen bij de 
hulpverlening. . 

Perr 100.000 inwoners zijn er ongeveer 150 verslaaf-
denn in Nederland. In de vier grote steden en in steden 
mett meer dan 100.000 inwoners ligt dit aantal hoger, 
namelijkk op 300 a 450. Verder zijn er relatief veel ver-
slaafdenn in de provincies Noord-Holland en Limburg. 

Dee methadoncliënten zijn gemiddeld genomen betrek-
kelijkk oud. De gemiddelde leeftijd is nog net geen 30 jaar 
(29.99 jaar) en 19% van de methadoncliënten is ouder dan 
355 jaar. Hele jonge methadoncliënten, jonger dan 18 
jaar,, zijn er bijna niet. Dit impliceert niet dat de popula-
riteitt van heroïne onder jongeren sterk afneemt, want er 
zijnn nog steeds betrekkelijk veel methadoncliënten van 18 
tott 24 jaar, namelijk 2880, en dit is de leeftijd waarop 
menn doorgaans met heroïnegebruik begint. De cliënten 
zijnn niet alleen vrij oud, ook gebruikt het merendeel van 
henn al jarenlang methadon, gemiddeld 5.6 jaar. 44% 
gebruiktt al meer dan vijfjaar methadon. 

Eenn kwart van de methadoncliënten is van allochtone 
herkomst.. Instellingen waar veel allochtonen komen 
wijkenn niet af van andere instellingen wat betreft zaken 
alss de mate waarin de cliënten gereguleerd zijn of 
heroïnee bijgebruiken. 13% van de cliënten is buitenlan-
der.. Instellingen met veel buitenlanders hebben over het 
algemeenn een problematischere clientèle. Dit komt omdat 
inn de grote steden zowel het aantal buitenlanders als het 
aantall  problematische cliënten hoger is. 

Mett ongeveer een kwart van de methadoncliënten gaat 

hett volgens de instellingen redelijk tot goed. 36% van de 
cliëntenn wordt door de instellingen als gereguleerd be-
schouwd,, wat wil zeggen dat zij weinig of geen heroïne 
bijgebruiken,, afspraken nakomen en het verstrekkings-
schemaa volgen en 24% wordt beschouwd als redelijk 
geïntegreerdd in de maatschappij, in termen van sociale 
contacten,, werk, opleiding, gezinsleven, huisvesting en 
dergelijke.. Vrij veel methadoncliënten hebben dan ook 
werkk voor meer dan 8 uur per week (19%). Een oplei-
dingg wordt echter door maar weinig cliënten gevolgd 
(6%). . 

Ookk met ongeveer een kwart van de cliënten gaat het 
daarentegenn slecht. 23% wordt door de instellingen 
beschouwdd als extreem problematische druggebruiker. 
Extreemm problematische druggebruikers kenmerken zich 
doorr ongecontroleerd druggebruik, veelal een slechte 
gezondheidssituatie,, veel criminaliteit en het ontbreken 
vann enig zicht op verbetering. Dat het met vrij veel 
cliëntenn niet goed gaat blijkt ook uit het feit dat een hoog 
percentagee het afgelopen jaar in de gevangenis heeft 
gezetenn (20%). 

Bijgebruik,, naast de methadon, van heroïne, cocaïne 
enn benzodiazepinen komt volgens de instellingen veel 
voor.. Heroïne wordt het meeste bijgebruikt, namelijk 
doorr 57% van de methadoncliënten, maar ook het bijge-
bruikk van cocaïne is fors (45%). Het bijgebruik van 
benzodiazepinenn is wat lager (24%). Naast deze middelen 
gebruiktt 20% van de cliënten grote hoeveelheden alco-
hol.. Op medisch voorschrift worden door maar weinig 
cliëntenn andere middelen dan methadon gebruikt. 1 a 3% 
vann de cliënten gebruikt tranquilizers, slaapmiddelen, 
barbituratenn of neuroleptica op medisch voorschrift. 

Watt de verschillende typen instellingen betreft valt op 
datt de KGOD-instellingen en de GGD's over het alge-
meenn problematischere cliënten hebben dan de CAD's. 
Bijj  de eerstgenoemde instellingen zijn de cliënten ouder, 
gebruikenn ze al langer methadon en zijn minder geregu-
leerdd en geïntegreerd en vaker extreem problematisch. 
Hetzelfdee geldt voor de instellingen in de vier grote 
stedenn en, in iets mindere mate, voor de instellingen in 
stedenn met meer dan 100.000 inwoners. In kleine plaat-
senn zijn de cliënten jonger, gebruiken minder lang metha-
donn en hebben vaker werk. Dit wil niet zeggen dat ver-
slavingg op het 'platteland' beter hanteerbaar is, maar dat 
heroïneverslavingg in kleine plaatsen een betrekkelijk 
nieuww fenomeen is. Verwacht kan worden dat de popula-
tiee heroïneverslaafden in de kleine plaatsen op den duur 
meerr zal gaan lijken op de populatie in de steden. 

Concluderendd kan gesteld worden dat er al met al 
weinigg reden is voor optimisme. In Nederland verkeert 
eenn grote groep methadoncliënten volgens de instellingen 
inn een zorgelijke situatie, namelijk een kwart, wat neer-
komtt op circa 3000 cliënten. De prognose voor deze 
cliëntenn is slecht. Weliswaar gaat het met een kwart van 
dee cliënten redelijk, maar toch is het de vraag of de 
situatiee van deze groep niet zal verslechteren. Er zijn 
veell  jonge verslaafden, waarvan een deel zich ongetwij-
feldd tot problematische druggebruiker zal ontwikkelen. 
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HOOFDSTUKK  4 

INSTELLINGEN ::  METHADONVERSTREKKIN G 

Doorr alle instellingen, die opgenomen zijn in dit onder-
zoek,, wordt methadon verstrekt en het merendeel van de 
cliëntenn krijgt methadon. Slechts een kwart van de drugs-
cliëntenn krijgt geen methadon (tabel 3,1). In dit hoofd-
stukk zal worden nagegaan hoe de instellingen vorm heb-
benn gegeven aan de methadonverstrekking. Eerst wordt 
ingegaann op het aantal verstrekkingen en de verschillende 
programma's.. Vervolgens komt de intake, de dosis en de 
organisatiee van de verstrekking aan de orde. 

AantalAantal verstrekkingen en verschillende programma 's 

Methadonn wordt meestal vloeibaar en op een dagelijkse 
basiss verstrekt (zie hierna). Dagelijkse verstrekking heeft 
alss voordeel dat de verslaafde niet alle methadon voor 
eenn week binnen twee dagen kan opmaken. Bovendien is 
dee kans dat de methadon op de zwarte markt verkocht 
wordtt bij dagelijkse verstrekking kleiner. Voor het week-
eindee wordt echter bijna steeds methadon in tabletvorm 
meegegeven. . 

Hett gemiddeld aantal methadonverstrekkingen per 
methadoncliëntt per maand is dan ook hoog: 15.8 ver-
strekkingenn (tabel 4.1). Door de instellingen is aan 1% 
vann de methadoncliënten 1 keer methadon verstrekt, aan 
7%% 2-4 keer, aan 13% 5-10 keer, aan 19% 11-20 keer 
enn aan 62% 20 keer of meer. Per maand van 30 dagen 
vallenn er ongeveer 9 dagen in een weekeinde, zodat 20 of 
meerr verstrekkingen per maand bijna perfecte therapiet-
rouww betekent. Dat wil niet zeggen dat de 38% van de 
cliëntenn die minder dan 20 keer verstrekt kreeg de thera-
piee niet trouw volgt. Onder hen zijn immers cliënten die 
dee methadon voor enkele dagen in tabletvorm mee naar 
huiss krijgen. 

Hett gemiddeld aantal verstrekkingen is hoger bij de 
KGOD-instellingen,, in de vier grote steden, bij de grote 
instellingenn en in de noordelijke provincies. Minder ver-
strekkingenn per maand per methadoncliënt zijn er in de 
kleinee plaatsen en bij de kleine instellingen. Eén tot 4 
verstrekkingenn per maand zal bijna steeds betrekking 
hebbenn op verstrekking aan cliënten van buiten het ver-
zorgingsgebiedd of aan cliënten die het programma niet 
intensieff  volgen. Voor langer dan één week wordt er 
namelijkk practisch nooit aan cliënten methadon meegege-
venn (aan minder dan 1 %, zie hierna). Dergelijke inciden-
telee verstrekking vindt vooral plaats bij de CAD's (10%), 

Tabell  4.1. Gemiddeld aantal methadonverstrekkingen per cliënt per 
maandd en percentage cliënten dat de afgelopen maand 1-4 
enn 20 of meer verstrekkingen kreeg. 

gemidd.. percentage cliënten met... 
aantal l 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over.Geld.Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

Totaal l 

verstrekk. . 

15.0 0 
18.6 6 
16.5 5 
11.8 8 

17,1 1 
15.0 0 
16.1 1 
12.6 6 

12.8 8 
14.2 2 
16.4 4 
17.0 0 

20.1 1 
13.0 0 
16.0 0 
16.8 8 

15.8 8 

1-4 4 
verst. . 

10 0 
0 0 
4 4 

29 9 

3 3 
12 2 
8 8 

16 6 

9 9 
10 0 
12 2 
2 2 

0 0 
14 4 
8 8 
4 4 

8 8 

200 of meer 
verst. . 

55 5 
79 9 
67 7 
40 0 

69 9 
57 7 
62 2 
38 8 

38 8 
47 7 
68 8 
69 9 

92 2 
40 0 
63 3 
66 6 

62 2 

Berekendd over 6198 cliënten van de afgelopen maand van de 58 
instellingen,, die opgave deden. Gemiddelden berekend over klasse-
middens. . 

inn de grote steden (niet de vier grote steden), in kleine 
plaatsenn (16%) en in de middelgrote instellingen. Het 
hogee percentage incidentele verstrekking in de kleine 
plaatsenn is merkwaardig, omdat men in kleine plaatsen 
niett veel cliënten van buiten het verzorgingsgebied heeft 
(tabell  2.8) en men in kleinere gemeenschappen een hoge-
ree therapietrouw zou verwachten. 

Meestall  wordt methadon op twee manieren verstrekt: 
inn een onderhouds- of in een afbouwprogramma. Bij een 
onderhoudsprogrammaa is de methadondosis constant of 
hijj  wordt, bij gebleken behoefte van de cliënt, verhoogt. 
Abstinentiee van methadon wordt vooralsnog niet nage-
streefd,, het gaat om regulatie van de verslaving en inte-
gratiee in de maatschappij. Bij een afbouwprogramma 
wordtt de methadondosis stapsgewijs teruggebracht met 
abstinentiee van methadon als doel binnen een termijn van 
33 a 6 maanden. Volgens de oorspronkelijke opvattingen 
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Tabell  4.2. Verschillende programma's. Percentage cliënten van de 
afgelopenn maand dat deelneemt aan een afbouwprogram-
ma,, een onderhoudsprogramma of een gecombineerd pro-
gramma. . 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,, Geld, Flevo 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

af--
bouw w 

25 5 
7 7 

25 5 
28 8 

18 8 
30 0 
27 7 
28 8 

38 8 
30 0 
19 9 
18 8 

55 5 
33 3 
18 8 
17 7 

23 3 

onder--
houd d 

62 2 
39 9 
72 2 
64 4 

66 6 
61 1 
66 6 
45 5 

31 1 
53 3 
74 4 
64 4 

34 4 
59 9 
66 6 
61 1 

63 3 

gecom--
bineerd d 

8 8 
49 9 
2 2 
5 5 

15 5 
5 5 
5 5 

12 2 

29 9 
9 9 
3 3 

16 6 

6 6 
6 6 

14 4 
8 8 

12 2 

Berekendd over 5.954 cliënten van 57 instellingen die opgave deden. 
2%% van de cliënten neemt deel aan een ander programma, bijvoor-
beeldd "afkick" of "niet te benoemen". 

vann Dole en Nyswander is afbouw eigenlijk pas aangewe-
zenn nadat de cliënt al jarenlang gereguleerd en geïnte-
greerdd is. 

Hett aantal cliënten dat in Nederland een afbouwpro-
grammaa volgt is hoog: 23%. Vergeleken met eerder 
onderzoekk is het percentage cliënten dat een afbouwsche-
maa volgt overigens afgenomen. Liefhebber (1979) geeft 
geenn cijfers, maar vermeldt dat het merendeel van de 
methadonprogramma'ss betrekking heeft op vijfweekse 
afbouww en dat onderhoudsprogramma's alleen worden 
toegepastt voor kleine specifieke groepen. Volgens Buis-
mann (1983) volgde in 1982 45% van de methadoncliënten 
eenn afbouwprogramma. 

Hett percentage cliënten met een afbouwschema is 
maarr 1 % minder dan het percentage cliënten dat door de 
instellingenn wordt beschouwd als goed geïntegreerd in de 
maatschappijj  (tabel 3.11). Het is echter niet aannemelijk 
datt alle geïntegreerde cliënten al zo lang geïntegreerd zijn 
datt ze aan afbouw toe zijn. Soms is deze discrepantie nog 
opvallender:: bij de GGD's wordt 14% van de cliënten 
beschouwdd als geïntegreerd in de maatschappij, toch staat 
bijj  de GGD's 25% van de cliënten op een afbouwsche-
ma. . 

Klaarblijkelijkk wordt afbouw niet toegepast op de 
oorspronkelijkee indicatie. In Nederland heeft men trou-
wenss altijd met lage doses en met een hoge frequentie 
vann afbouwschema's gewerkt. Dat blijkt ook uit de gege-
venss van Liefhebber en Buisman. Welke deze andere 
indicatiee is en welke doelstellingen worden nagestreefd 
mett een afbouwprogramma voor nog niet gereguleerde en 
geïntegreerdee cliënten is niet duidelijk. Een rol speelt dat 

cliëntenn soms zelf afbouw ambiëren. Maar er wordt door 
dee instellingen ook nogal eens aangedrongen op afbouw. 
Inn hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 

Inn feite is het percentage cliënten dat op een afbouw-
schemaa staat hoger dan 23%, want 12% van de cliënten 
volgtt een gecombineerd afbouw- en onderhoudsprogram-
ma.. Een combinatie van afbouw en onderhoud is overi-
genss enigszins merkwaardig. Hoe dit zij, vooral bij de 
KGOD-instellingenn en bij de kleinste instellingen komt 
eenn gecombineerd programma vaak voor (resp. 49% en 
29%). . 

Hett merendeel van de cliënten (63%) staat op een 
onderhoudsschema.. Bij de KGOD-instellingen, in de 
kleinee plaatsen, in de kleinste instellingen en in de noor-
delijkee provincies staan minder cliënten op een onder-
houdsschema. . 

Intake Intake 

Eenn cliënt die voor methadon bij een instelling aanklopt, 
zall  bijna steeds direct terecht kunnen. Bij maar 10 instel-
lingenn bestaat een wachttijd voor methadoncliënten en bij 
dezee 10 instellingen bedraagt de gemiddelde wachttijd 
2V22 week. Een intakegesprek hoort bij alle instellingen 
tott de normale gang van zaken. Bij slechts één instelling 
vindenn niet altijd intakegesprekken plaats. Bij 10 instel-
lingenn duurt het gesprek korter dan een half uur, 36 
instellingenn nemen meer dan een half uur de tijd en bij 
166 instellingen vinden er zelfs twee intakegesprekken 
plaats.. Bij 83% van de instellingen duurt het intakege-
sprekk dus langer dan een half uur of zijn er twee van 
dergelijkee gesprekken. Bij de KGOD-instellingen is dit 
altijdd het geval, bij de GGD's veel minder vaak, namelijk 
bijj  60% van de instellingen. 

Tijdenss dit gesprek moet besloten worden of de cliënt 
methadonn verstrekt zal krijgen. De meerderheid van de 
instellingeninstellingen (92%) vindt 'heroïneafhankelijkheid' een 
voldoendee voorwaarde om methadon voor te schrijven. 
Bijj  de meeste instellingen zijn de mate van gebruik en de 
duurr van het gebruik dus niet bepalend voor het verstrek-
kenn van methadon. In 1983 was dit ook al zo (Hovens 
1984). . 

Tochh zegt 32% van de instellingen ook de duur van de 
verslavingg als criterium voor het al dan niet voorschrij-
venn van methadon te hanteren. Kennelijk wordt heroïne-
afhankelijkheidd door deze instellingen mede aan de duur 
vann de verslaving afgemeten. Gemiddeld wordt als crite-
riumm 5V2 maand gehanteerd, maar dit gemiddelde valt 
tamelijkk hoog uit doordat twee instellingen een criterium 
hanterenhanteren van respectievelijk 16 en 18 maanden. Tweeder-
dee van de instellingen die de duur van de verslaving als 
criteriumm voor methadonverstrekking gebruiken houden 
hett op drie maanden. Bij de KGOD-instellingen en in de 
kleinee plaatsen wordt verslavingsduur maar zelden als 
criteriumm gehanteerd, bij de GGD's is dit zelfs nooit het 
geval.. Naast de verslavingsduur kan de leeftijd van de 
cliëntt als criterium genomen worden, maar dit komt maar 
zeldenn voor (7 instellingen, gemiddelde ondergrens: \1VI 
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Tabell  4.3. Intake. Percentage instellingen waar het intakegesprek 
langerr duurt dan een half uur (of waar twee intakege-
sprekkenn plaatsvinden), waar duur van de verslaving als 
criteriumm voor methadonverstrekking gehanteerd wordt 
enn waar een cliënt bij intake altijd medisch onderzocht 
wordt. . 

TAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
btadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl.Gron.Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr.N-.Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

totaal l 

intake--
gesprek k 

>> 'Auur 

82 2 
100 0 
60 0 
50 0 

75 5 
84 4 
81 1 
86 6 

88 8 
83 3 
72 2 
75 5 

50 0 
88 8 
73 3 

100 0 

83 3 

duurr versl. 
criterium m 
methadon n 

40 0 
16 6 
0 0 
0 0 

33 3 
25 5 
56 6 
18 8 

20 0 
35 5 
45 5 
25 5 

14 4 
50 0 
26 6 
26 6 

32 2 

altijd d 
medisch h 

onderzoek k 

77 7 
72 2 
80 0 
50 0 

66 6 
69 9 
81 1 
80 0 

81 1 
70 0 
72 2 

100 0 

100 0 
66 6 
72 2 
86 6 

76 6 

jaar).. All e instellingen die op de leeftijd van de cliënt 
letten,, kijken ook naar de duur van de verslaving. Ande-
ree criteria voor het voorschrijven van methadon die door 
dee instellingen genoemd worden zijn poly-dnjggebnjik, 
dee lichamelijke toestand van de cliënt, motivatie om 
drugsvrijj  te worden, het hebben van een ziektekostenver-
zekering,, legaal verblijf in de regio, wonend in verzor-
gingsgebiedd en cliënt mag geen dealer zijn. 

Bijj  de intake wordt ook besloten of aan een cliënt op 
eenn afbouw- of onderhoudsschema methadon verstrekt zal 
worden.. Voor die beslissing gaat het merendeel van de 
instellingenn af op enerzijds de eigen keus van de cliënt 
(76%)) en anderzijds op de motivatie van de cliënt om af 
tee bouwen (67%). 19 instellingen (29%) hanteren ook 
eenn leeftijdsgrens: als een cliënt jonger is dan bijvoor-
beeldd 17 jaar dan volgt automatisch een afbouwschema. 
Dee gemiddelde leeftijdsgrens bij deze 19 instellingen is 
19'/22 jaar. Dit is vrij hoog doordat drie instellingen een 
grenss van 25 jaar hanteren. Bij de overige instellingen is 
dee leeftijdsgrens gemiddeld I8V2 jaar. 

Dee duur van de verslaving wordt door 19 instellingen 
alss criterium voor toewijzing aan een afbouw- of onder-
houdsprogrammaa gebruikt. De meeste van deze 19 instel-
lingenn geven cliënten, die pas één jaar (9 instellingen) of 
pass 3 tot 6 maanden (8 instellingen) verslaafd zijn auto-
matischh een afbouwprogramma. Bij twee instellingen 
moett een cliënt 2 of 3 jaar verslaafd zijn om voor een 
onderhoudsprogrammaa in aanmerking te komen. De hoe-
veelheidd en/of frequentie van het heroïnegebruik wordt 
doorr maar 11 instellingen als criterium voor de toewij-
zingg aan een programma gebruikt. Meestal is de grens 

eenn kwart gram heroïne per dag. 
Hett beperken van de gezondheidsrisico's voor de 

cliëntenn wordt door de instellingen de belangrijkste doel-
stellingg gevonden. Het is dan ook opvallend dat een 
medischh onderzoek bij intake niet bij alle instellingen tot 
dee standaardprocedures behoort. Liefhebber (1979) ver-
meldtt dat er destijds bijna altijd medisch onderzoek 
plaatsvond.. Momenteel wordt bij 9% van de instellingen 
hett medisch onderzoek soms uitgesteld tot later en bij 
14%% vindt soms geen onderzoek plaats. Bij de grootste 
instellingenn en in de noordelijke provincies vindt altijd 
eenn medisch onderzoek bij intake plaats. Ook na de 
intakee vindt bij slechts 65% van de instellingen min of 
meerr regelmatig medisch onderzoek plaats. Bij 44% 
gebeurtt dit medisch onderzoek niet routinematig, maar 
gemiddeldd ongeveer eens in de 9 maanden. Bij 21% is er 
well  sprake van een standaard onderzoek om de zoveel 
tijd,, en deze standaardonderzoeken vinden dan ook met 
eenn veel hogere frequentie plaats: gemiddeld eens in de 
vierr maanden. 

InstellingInstelling van de dosis en wijze van verstrekking 

Bijj  de intake zal een methadondosis moeten worden vast-
gesteldd en ook tijdens het programma kan het nodig 
blijkenn de dosis te verhogen of te verlagen. Strikt for-
meell  gezien is het instellen van de dosis het exclusieve 
prerogatieff  van de arts. In de praktijk hebben de niet-
medischee hulpverleners, die de cliënt immers vaak beter 
kennenn dan de arts, invloed op deze beslissing. Toch is 
dee visie van de arts bij de meeste instellingen doorslagge-
vend,, zo blijkt uit tabel 4.4. Bij 82% van de instellingen 
heeftt de arts meestal of altijd de zwaarste stem, bij 76% 
vann de instellingen beslist hij mee en bij 73% van de 
instellingenn bespreekt de cliënt meestal of altijd vragen 
overr de methadon met de arts. 

Dee rol van de andere hulpverleners is veel kleiner. 
Maatschappelijkk werkers, verpleegkundigen en vaste 
begeleiderss hebben in circa 30% van de instellingen altijd 
off  meestal de zwaarste stem, in 40% van de instellingen 
beslissenn zij mee en ook in circa 40% van de instellingen 
bespreektt de cliënt methadonvragen met hen. De rol van 
hett team is nog kleiner. Bij 17% van de instellingen heeft 
hett team het meestal voor het zeggen en bij 26% beslist 
hett team mee. De cliënt zelf heeft bij 27% van de instel-
lingenn doorgaans de zwaarste stem en bij 59% beslist hij 
mee.. Opgemerkt moet nog worden dat het totale aantal 
'zwaarstee stemmen' ver boven de 100% komt, wat onlo-
gischh lijkt , omdat maar één persoon de zwaarste stem 
kann hebben. Dit komt doordat de instellingen de begrip-
penn 'meestal' en 'zwaarste stem' ruim hebben geïnterpre-
teerd.. Het komt vaak voor dat binnen één instelling 
bijvoorbeeldd zowel de arts, alsook de verpleegkundige en 
dee maatschappelijk werker de zwaarste stem heeft. Bij 31 
instellingeninstellingen heeft meer dan één persoon meestal de 
zwaarstee stem. 

Vergelekenn met het onderzoek van Hovens e.a. 
(1984),, blijkt dat de rol van de arts sindsdien belangrijker 
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Tabell  4.4. Beslissing over de methadondosis. Percentage instellin-
gen,, waar de arts, maatschappelijk werker etcetera altijd 
off  meestal de zwaarste stem heeft bij beslissingen over de 
dosis,, waar arts etc. altijd of meestal meebeslist over de 
dosiss en waar de cliënt altijd of meestal methadonvragen 
bespreektt met arts etc. 

arts s 
maatschappelijkk werker 
verpleegkundige e 
vastee begeleider 
team m 
cliënt t 

zwaarste e 
stem m 

82 2 
29 9 
20 0 
24 4 
17 7 
27 7 

beslist t 
mee e 

76 6 
42 2 
41 1 
39 9 
26 6 
59 9 

cliëntt be-
spreektt met 

73 3 
39 9 
44 4 
45 5 

--
--

iss geworden, terwijl de invloed van het maatschappelijk 
werkk en vooral van het team is afgenomen. Bij 70% van 
dee instellingen die Hovens onderzocht besliste de arts 
uiteindelijkk over de methadonkuur (altijd of regelmatig). 
Nuu heeft de arts bij 82% van de instellingen meestal of 
altijdd de zwaarste stem. In 1983 besliste bij 36% van de 
instellingenn het maatschappelijk werk uiteindelijk (nu 
29%% zwaarste stem) en bij 86% van de instellingen be-
slistee in 1983 het team uiteindelijk (nu 17% zwaarste 
stem).. Vooral de teruggang van de invloed van het team 
iss groot en opmerkelijk. De rol van de verpleegkundige 
iss hetzelfde gebleven: in 1983 bij 20% de uiteindelijke 
beslissing,, nu 20% zwaarste stem. Hovens e.a. stelden 
ookk andere vragen, bijvoorbeeld wie de hoeveelheid me-
thadonn bepaalt en wie uiteindelijk verantwoordelijk is. 
Eenn vergelijking met deze andere vragen laat identieke 
verschuivingenn zien sinds 1983. 

Uitt tabel 4.5 blijkt dat de arts vooral veel te vertellen 
heeftt bij de GGD's en bij grootste instellingen. Zijn 
invloedd is geringer bij de KGOD-instellingen en bij 
kleinee instellingen. Het team heeft weinig invloed in de 
kleinee plaatsen en in de oostelijke provincies en relatief 
veell  invloed in de noordelijke provincies. Het oordeel 
vann de cliënt weegt vaker zwaar bij de GGD's, bij de 
kleineree instellingen (31-100 cliënten) en bij de grootste 
instellingen.. Weinig invloed heeft de cliënt bij de 
KGOD-instellingen,, bij de kleinste en de middelgrote 
instellingenn en in de noordelijke provincies. 

Inn Nederland wordt voor de methadonverstrekking 
vaakk een maximumdosering gehanteerd. Een medische 
redenn hiervoor is dat bij een hoge dosis een cliënt een 
ademhalingsdepressiee zou kunnen krijgen, tenminste wan-
neerr hij geen tolerantie voor opiaten heeft opgebouwd. 
Ditt kan dus alleen voorkomen bij nieuwe cliënten, die 
hunn heroïnegebruik sterk overdrijven om een hoge dosis 
methadonn voorgeschreven te krijgen. Wat dat betreft zou 
dee maximumdosering alleen betrekking hoeven te hebben 
opp de aanvangsdosis. Een andere reden om een 
maximumm te hanteren kan zijn dat men discussies met de 
cliëntenn over almaar hogere doses bij voorbaat wil uit-
sluiten.. Bij verstrekking in tabletvorm is ook de over-
wegingg van belang dat een gedeelte van de methadon op 
dee zwarte markt terecht kan komen. Bij hoge doses zou 
err dus meer methadon op de zwarte markt kunnen ko-

Tabell  4.5. Zwaarste stem over methadondosis. Percentage instellin-
genn waar de arts, het team en de cliënt altijd of meestal 
dee zwaarste stem hebben bij de bepaling van de metha-
dondosis. . 

altijdd of meestal zwaarste stem bij ... 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Fries!,Gron,Dren n 
Over,GeId,Flevo o 
Utr,N-,Z-HoII I 
Zeel,Brab,Limb b 

totaal l 

arts s 

85 5 
58 8 

100 0 
100 0 

75 5 
93 3 
81 1 
77 7 

70 0 
87 7 
81 1 

100 0 

71 1 
94 4 
80 0 
73 3 

82 2 

team m 

17 7 
16 6 
20 0 
0 0 

16 6 
18 8 
25 5 
9 9 

20 0 
19 9 
9 9 
0 0 

42 2 
0 0 

19 9 
20 0 

17 7 

cliënt t 

29 9 
16 6 
40 0 
0 0 

33 3 
37 7 
18 8 
22 2 

5 5 
45 5 
9 9 

50 0 

0 0 
22 2 
38 8 
26 6 

27 7 

men. . 
Hett merendeel van de instellingen (83%) heeft een 

maximumdosering.. Meestal ligt dit maximum tussen de 
400 en 60 mg (58% van de instellingen met maximum), 
maarr veel lagere en hogere maxima komen voor. Bij 8 
instellingeninstellingen ligt het maximum op 80 of 100 mg en bij 
eveneenss 8 instellingen ligt dit op 30 of 35 mg. Het 
gemiddeldee is 54.5 mg. De maximale dosering ligt hoger 
bijj  de GGD's, in de grote steden en bij de grotere in* 
stellingen,, lager in de kleine plaatsen, bij de kleinste 
instellingenn en in de noordelijke en zuidelijke provincies 
(tabell  4.6). 

Gemiddeldd kregen de cliënten van de afgelopen maand 
34.88 mg methadon per dag. 30% van de cliënten krijgt 1-
200 mg, 62% 20-60 mg, 8% 60-100 mg en slechts 0.1% 
meerr dan 100 mg. Ondanks de tamelijk grote verschillen 
inn maximale dosering blijken de verschillen in gemid-
deldee verstrekte dosis tamelijk gering te zijn. Als een 
instellingg een hoog maximum gebruikt, dan wil dat dus 
niett zeggen dat het merendeel van de cliënten op of nabij 
datt maximum is ingesteld. Bij de KGOD-instellingen en 
dee kleinste instellingen ligt de gemiddelde dosis lager (26 
enn 25 mg), bij de GGD's hoger (39 mg). 

Dee gemiddelde dosis kan betrekkelijk laag genoemd 
worden.. Ook als er rekening mee wordt gehouden dat 
eenn deel van de cliënten op een afbouwschema staat. 
Dolee en Nyswander vonden voor een onderhoudsschema 
eenn dosis van 80-120 mg aangewezen, dus ver boven de 
inn Nederland gebruikelijke maxima. De therapietrouw 
blijktt bij hoge doses beter. Waarom men in Nederland zo 
striktt vast houdt aan lage doses en lage maximale dose-
ringenn is niet duidelijk. 

Dee gemiddelde verstrekte dosis is hoger bij instellin-
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Tabell  4.6. Dosering. Gemiddelde maximale dosis van de instellingen Tabel 4,7. 
enn de gemiddelde feielijke dosis van de cliënten van de 
afgelopenn maand. 

gemiddelde e 
maximalee dosis 
methadonn (mg) 

51 1 
52 2 
78 8 
80 0 

66 6 
61 1 
52 2 
44 4 

47 7 
52 2 
66 6 
73 3 

45 5 
53 3 
61 1 
46 6 

gemiddelde e 
verstrektee dosis 
methadonn (mg) 

34 4 
26 6 
39 9 
34 4 

37 7 
36 6 
29 9 
28 8 

25 5 
30 0 
37 7 
37 7 

32 2 
33 3 
37 7 
28 8 

Percentagee cliënten aan wie de methadon meestal vloei-
baar,, in tablervorm of op recept wordt verstrekt en per-
centagee cliënten aan wie de methadon voor bepaalde 
periodenn wordt meegegeven. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl.Gron.Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

totaall  55 35 

Eerstee kolom berekend over 53 instellingen met maximum dosering. 
Tweedee kolom berekend over 6.317 cliënten van de afgelopen 
maandd van de 61 instellingen die opgave deden. De gemiddelden in 
dee tweede kolom zijn berekend over klassemiddens. 

genn met een hogere gemiddelde leeftijd van de cliënten 
(r== .25) en met meer cliënten die al langer methadon 

US'-- v,ii  — .t.1). u u u c ic ci icmcn wuiucii KCiuicjljjs. jc i i 

hogerr ingesteld, maar niet erg veel hoger, want de rela-
tiess zijn betrekkelijk zwak. Deze correlaties zijn overi-
genss berekend op het niveau van instellingen. 

Dee overgrote meerderheid van de methadoncliënten 
krijgtt de methadon in vloeibare vorm verstrekt (89%, zie 
tabell  4.7). Verstrekking van tabletten (9%) en op recept 
(2%)) behoort tot de uitzonderingen. Bij de GGD's, in de 
stedenn met meer dan 100.000 inwoners en bij de grotere 
instellingenn wordt aan meer cliënten in tabletvorm ver-
strektt (resp.: 16%, 18%, 15%), in het noorden en zuiden 
vann het land aan veel minder cliënten (resp.: 0% en 
0.11 %). Op recept wordt alleen door CAD's verstrekt. 

Methadonn meegeven voor lange perioden komt betrek-
kelijkk weinig voor. Voor één week wordt aan 9% van de 
cliëntenn meegegeven. Bij de GGD's, in de grote steden 
enn de grootste instellingen ligt dit percentage lager (circa 
2%),, bij de middelgrote instellingen hoger (20%). Voor 
meerr dan één week wordt practisch nooit meegegeven 
(1.0%).. Voor het weekeinde, de vakantie en 2-4 dagen 
wordtt regelmatig methadon meegegeven (tabel 4.7). 

OrganisatieOrganisatie van de verstrekking en huisregels 

Inn het ideale geval zal een instelling de methadon op 
apartee tijden en in een speciaal daartoe ingerichte ruimte 
verstrekken.. Bij grotere instellingen is het daarnaast soms 

verstrekkingsvorm verstrekkingsvorm 
vloeibaar r 
tabletten n 
opp recept 
meegevenmeegeven methadon 
voorr weekeinde 
voorr vakanties 
voorr 2-4 dagen 
voorr 1 week 
voorr 2 weken 
voorr > 2 weken 

89 9 
9 9 
2 2 

75 5 
25 5 
34 4 
9 9 
1 1 

0.1 1 

Berekendd over 6.852 cliënten van de 65 instellingen die opgave de-
den. . 

ookk nog mogelijk de cliënten onder te verdelen in ver-
schillendee groepen, bijvoorbeeld extreem problematische 
druggebruikerss en zeer jonge cliënten. Uit tabel 4.8 blijkt 
echterr dat dit lang niet altijd mogelijk is. Wel hebben 
bijnaa alle instellingen (91%) aparte tijden waarop de 
methadonn verstrekt wordt, maar aan deze tijden wordt 
niett steeds strikt de hand gehouden (afgezien van inciden-
telee uitzonderingen). Bij 29% komen uitzonderingen 
nogall  eens voor. 

Driekwartt van de instellingen beschikt over afzon-
derlijkee uitreikruimtes en over het algemeen houdt men 
zichh daar ook aan. Een scheiding tussen groepen cliënten 
iss er by een kwart van de instellingen. 9 instellingen 
hebbenn te weinig cliënten voor zo'n scheiding, 37 geven 
geenn reden op waarom ze de cliënten niet scheiden. Bij 
maarr 6 instellingen wordt deze scheiding strikt doorge-
voerd. . 

Hett is niet de bedoeling dat de methadonverstrekking 
uitgroeitt tot een gezellig sociaal gebeuren, waar contac-
tenn met de scene onderhouden en opgebouwd worden. 
Vandaarr dat er naar gestreefd zal worden dat er niet 
teveell  cliënten tegelijkertijd in de uitreikruimte aanwezig 
zijn.. Dit lukt niet altijd. Bij 49% van de instellingen blijf t 
hett aantal cliënten dat tegelijkertijd aanwezig is beperkt 
tott ten hoogste tien, bij 33% zijn het er ten hoogste 
twintigg en bij 18% zijn het er meer dan twintig, bij twee 
instellingenn zelfs meer dan veertig. Aan deze drukte zal 
bijdragenn dat bij maar 42% van de instellingen de uit-
reikruimtess strikt gesloten zijn voor buitenstaanders, 
bijvoorbeeldd partners, vrienden en familie. 

Watt de regels betreft valt op dat het merendeel van de 
instellingenn regels en procedures op schrift stelt, evenals 
afsprakenn met de cliënten. Duidelijkheid met wie de 
cliëntt afspraken moet maken is er minder vaak. Bij 41% 
vann de instellingen is dit soms niet duidelijk. 

Grotee verschillen tussen typen instellingen en regio's 
watt betreft de organisatie van de verstrekking en de 
vastgelegdee regels bestaan er niet, blijkt uit tabel 4.9. 
Vann drie 'faciliteiten', namelijk aparte uitreikruimten, 
apartee verstrekkingstijden en scheiding van groepen 
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Tabell  4.8. Organisatie van de verstrekking en huisregels. Percentage 
instellingen,, waar betreffende regel van toepassing is en 
waarr er strikt de hand aan wordt gehouden, afgezien van 
incidentelee uitzonderingen. 

percentagepercentage instel-
lingen lingen 

organisatieorganisatie verstrekking 
-- aparte tijden methadonverstrekking 
-- afzonderlijke uitreikruimtes aanwezig 
-- scheiding van groepen cliënten 
-- uitreikruimtes niet toegankelijk buiten-

staanders s 

huisregels huisregels 
-- regels staan zwart op wit 
-- klachtenregeling of procedure aanwezig 
-- afspraken worden opgeschreven 
-- duidelijkheid over contactpersoon 

van n 
toe--

passing g 

strikte e 
handha--

ving g 

91 1 
74 4 
26 6 

71 1 
67 7 
10 0 

61 1 

74 4 
98 8 
59 9 

42 2 

76 6 
65 5 

cliënten,, hebben de instellingen er gemiddeld genomen 
twee.. De GGD's en de grotere instellingen hebben er iets 
meer,, de kleine instellingen en de instellingen in het 
noordenn iets minder. Van vier typen 'regels', namelijk 
geenn buitenstaanders bij de verstrekking, regels zwart op 
wit,, klachtenregeling en duidelijkheid over de contactper-
soonn met wie afspraken gemaakt moeten worden, hebben 
dee instellingen er gemiddeld genomen 2Vz. De GGD's en 
dee CAD's hebben iets meer regels, de KGOD-instellin-
gen,, de grootste instellingen en de zuidelijke provincies 
watt minder. 

Urinecontroles Urinecontroles 

Hoewell  abstinentie van illegale drugs niet de belangrijk-
stee doelstelling van de methadonverstrekking is (zie 
hoofdstukk 2), wordt er wel naar gestreefd het gebruik 
hiervann terug te dringen. Door geregelde controle van de 
urinee krijgt de hulpverlener inzicht in hoeverre dit bij een 
cliëntt gelukt is. Het merendeel (89%) van de instellingen 
voertt dan ook urinecontroles uit. Er wordt vooral ge-
screendd op heroïne en cocaïne, iets minder op benzodia-
zepinenn en vrij sporadisch op alcohol. Ook op methadon 
wordtt gecontroleerd, om na te gaan of de cliënt de voor-
geschrevenn methadon werkelijk gebruikt of doorverkoopt 
opp de zwarte markt. 

Datt abstinentie niet zo belangrijk wordt gevonden (of 
tochh niet haalbaar) blijkt ook hieruit dat bij bijna alle 
instellingenn bijgebruik tijdens een onderhoudsprogramma 
iss toegestaan. Bij 19% van de instellingen is bijgebruik 
'mett mate' toegestaan en bij 73% zonder meer. Ook 
tijdenss een reductiekuur wordt bij de meerderheid van de 
instellingenn bijgebruik getolereerd. Bij 34% 'met mate' 
enn bij 34% zonder meer. Weer dringt zich de vraag op 
watt de indicatie is voor een afbouwschema (vergelijk ook 
hoofdstukk 5). Als men zich gedwongen ziet bijgebruik 
toee te staan bij een afbouwkuur, dan kan de regulatie van 

Tabell  4.9. Gemiddeld aantal aanwezige faciliteiten van de vogende 
drie:: uitreikruimtes, aparte tijden, scheiding groepen cli-
ënten).. Gemiddeld aantal aanwezige regels van de vol-
gendee vier: geen buitenstaanders in uitreikruimte, regels 
zwartt op wit, duidelijkheid over contactpersoon, klach-
tenregeling. . 

gemiddeldegemiddelde aanwezigheid van... 

00 tot 3 faciliteiten 00 tot 4 regels 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,Brab,Limb b 

1.9 9 
1.8 8 
2.2 2 
2.0 0 

2.1 1 
1.9 9 
2.1 1 
1.7 7 

1.3 3 
2.0 0 
2.4 4 
2.5 5 

1.1 1 
1.8 8 
2.2 2 
2.0 0 

2.6 6 
2.0 0 
2.8 8 
3.0 0 

2.4 4 
2.6 6 
2.4 4 
2.5 5 

2.5 5 
2.5 5 
2.6 6 
2.2 2 

2.7 7 
2.6 6 
2.5 5 
2.2 2 

totaal l 2.0 0 2.5 5 

dee cliënten toch niet bijzonder ver gevorderd zijn. 
Bijgebruikk tijdens een reductieschema wordt minder 

vaakk toegestaan bij KGOD-instelIingen en GGD's (50%, 
50%),, in de vier grote steden (33%) en bij de grootste 
instellingenn (0%). Iets vaker wordt het toegestaan bij de 
kleineree en middelgrote instellingen (73%, 75%) en bij 
dee CAD's (72%). 

Dee urinecontrole kan op verschillende manieren plaats 
vinden.. Het kan op voor de cliënt volstrekt onvoorspelba-
ree momenten gebeuren, op min of meer voorspelbare 
momentenn en in overleg met of op verzoek van de cliënt. 
Alss er vaker wordt gecontroleerd, dan neemt de voor-
spelbaarheidd natuurlijk toe. Als er in overleg met de 
cliëntt wordt gecontroleerd, dan kunnen de controles nog 
steedss onvoorspelbaar zijn, omdat er alleen afgesproken 
kann worden dat er gecontroleerd wordt, niet wanneer de 
controlee zal plaatsvinden. De verschillende mogelijk-
hedenn sluiten elkaar niet uit. Een deel van de cliënten 
vann een instelling kan frequent gecontroleerd worden en 
datt zal een zekere mate van voorspelbaarheid meebren-
gen,, een ander deel kan bijvoorbeeld alleen na overleg 
wordenn gecontroleerd. 

Hoewell  bijgebruik in onderhoudsprogramma's bij 
bijnaa alle instellingen is toegestaan controleert driekwart 
vann de instellingen de cliënten in onderhoudsprogram-
ma'ss op bijgebruik en dat gebeurt zelfs vrij frequent 
gemiddeldd 30 keer per jaar, dat wil zeggen bijna eens per 
weekk (zie tabel 4.11). Meestal wordt in onderhoudspro-
gramma'ss in overleg met de cliënt gecontroleerd (47% 
vann de instellingen). In afbouwprogramma's worden door 
ietss meer instellingen urinecontroles uitgevoerd (89%), 
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Tabell  4.10. Urinecontroles en bijgebruik. Percentage instellingen. 

% % 

urinecontroless vinden plaats 

controlecontrole op 
heroïne e 
cocaïne e 
benzodiazepinen n 
alcohol l 
methadon n 

bijgebruikbijgebruik (met mate) toegestaan 
inn onderhoudsprogramma 
inn afbouwprogramma 

89 9 

83 3 
79 9 
62 2 
24 4 
67 7 

92 2 
68 8 

111 % van de instellingen controleert dus niet in een af-
bouwprogramma.. Liefhebber (1979) vermeldt dat er 
destijdss altijd gecontroleerd werd bij afbouw. De fre-
quentiee van de controles is in afbouwprogramma's hoger 
dann bij onderhoudsprogramma's: 77 keer per jaar, dus 
meerr dan eens per week. Mede door de hoge frequentie 
gebeurtt dit bij maar 10% van de instellingen op min of 
meerr onvoorspelbare tijdstippen. 

Inn onderhoudsprogramma's wordt door GGD's, in de 
groteree steden en in de kleinere instellingen en in het 
noordenn van het land iets minder vaak gecontroleerd, iets 
vakerr in kleinere plaatsen en bij de middelgrote instel-
lingen.. Controle in reductieprogramma's ligt overal min 
off  meer op hetzelfde niveau van 89%. 

Bijj  26% van de instellingen zijn er in het onder-
houdsprogrammaa sancties verbonden aan herhaalde posi-
tievee urines. De instellingen die sancties hanteren geven 
bijvoorbeeldd de methadon niet meer mee (4 x), stoppen 
mett methadonverstrekking (5 x) of met de begeleiding (2 
x).. Bij afbouw worden veel vaker sancties toegepast 
(72%).. Meestal is de sanctie het stoppen van de metha-
donverstrekkingg (12 x) of het verwijzen naar het onder-
houdsprogrammaa (8 x). Soms zijn de sancties ook afhan-
kelijkk van eerder gemaakte afspraken (4 x). 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee therapietrouw is bij veel methadoncliënten groot. 
62%% van de methadoncliënten van de instellingen krijgt 
bijnaa dagelijks methadon verstrekt en gemiddeld verstrek-
kenn de instellingen 16 keer per maand methadon aan een 
cliënt.. Vrij veel cliënten volgen een afbouwschema, 
namelijkk 23%. Het deel van de cliënten dat een afbouw-
schemaa volgt is sinds begin jaren tachtig overigens sterk 
afgenomen.. De meerderheid van de cliënten volgt een 
onderhoudsprogrammaa (63%). 

Maarr zelden bestaat er voor de methadonverstrekking 
eenn wachttijd en deze wachttijd is nooit langer dan drie 
weken.. Bij de intake van een nieuwe cliënt vindt bijna 
altijdd een intakegesprek plaats en voor deze gesprekken 
wordtt meestal of vrij veel tijd uitgetrokken (meer dan 
eenn half uur) of men voert twee intakegesprekken. De 
indicatiee voor het al dan niet verstrekken van methadon 

Tabell  4.11. Wijze van urinecontrole en gemiddeld aantal controles 
perr jaar. 

percentagepercentage instellingen 

controless vinden plaats 

opp voorspelbare tijdstippen 
opp onvoorspelbare tijdstippen 
inn overleg met cliënt 

gemiddeldgemiddeld aantal controles per jaar 

onderhoud d 

76 6 

19 9 
19 9 
47 7 

29.9 9 

afbouw w 

89 9 

41 1 
10 0 
44 4 

76.8 8 

aann een nieuwe cliënt is vrij vaag. Het merendeel van de 
instellingenn vindt 'heroïneafhankelijkheid' een voldoende 
indicatie.. Soms kijkt men ook naar de duur van de ver-
slaving.. Drie maanden wordt dan meestal lang genoeg 
gevondenn om van heroïneafhankelijkheid te kunnen spre-
ken.. Door enkele instellingen wordt geen methadon ver-
strektt aan cliënten die jonger zijn dan 17 of 18 jaar. 

Off  een nieuwe cliënt een afbouw- of onderhoudssche-
maa zal gaan volgen wordt door de meeste instellingen 
overgelatenn aan de cliënt zelf (76% van de instellingen). 
Verderr wordt gekeken naar de motivatie van de cliënt om 
aff  te kicken. Een aantal instellingen geeft jongere cli-
ëntenn of cliënten die nog niet zo lang verslaafd zijn auto-
matischh een afbouwschema. 

MedischMedisch onderzoek vindt bij de intake niet altijd 
plaats.. 23% van de instellingen stellen dit eerste medi-
schee onderzoek soms uit of laten het achterwege. Ook 
routinematigg onderzoek van de cliënten tijdens het volgen 
vann het programma vindt bij veel instellingen (35%) niet 
steedss plaats. Bij slechts 21% van de instellingen is er 
sprakee van een standaard onderzoek om de zoveel tijd 
(gemiddeldd om de vier maanden). 

Dee hoogte van de doses methadon wordt meestal door 
dee arts vastgesteld, hoewel andere hulpverleners vrij vaak 
meebeslissen.. De ro! van de arts is sinds 1982 iets toege-
nomen,, terwijl de rol van het team aanzienlijk is afgeno-
men.. In 1982 had bij 86% van de instellingen het team 
hett laatste woord over de methadondosis, nu is dat nog 
zoo bij 17% van de instellingen. 

Dee meeste instellingen hanteren een maximumdose-
ring.. Er zijn grote verschillen in de hoogte van dit 
maximum.. Bij sommige instellingen ligt het op 80 of 100 
mg,, bij andere instellingen op 30 of 35 mg. Ondanks 
dezee grote verschillen in de maximumdosering zijn de 
verschillenn in de verstrekte dosis betrekkelijk gering. 
Gemiddeldd krijgen de Nederlandse methadoncliënten 35 
mgg per dag. Slechts 8% van de cliënten krijgt meer dan 
600 mg methadon per dag. 

Dee overgrote meerderheid van de cliënten (89%) krijgt 
dee methadon vloeibaar verstrekt. Voor het weekeinde, de 
vakantiee of voor enkele dagen wordt vrij vaak methadon 
meegegeven,, maar er wordt practisch nooit voor meer 
dann één week methadon meegegeven (uitgezonderd voor 
dee vakantie). 

Bijj  de meeste instellingen staan de regels, waar een 
cliëntt zich aan te houden heeft, zwart op wit, is er een 
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klachtenregelingg en worden de afspraken met de cliënten 
opgeschreven.. Wat dit betreft is er voldoende duidelijk-
heid.. Daar staat tegenover dat het bij vrij veel instellin-
genn niet altijd duidelijk is met wie een cliënt afspraken 
moett maken. 

Bijgebruikk wordt door bijna alle instellingen (92%) in 
dee onderhoudsprogramma's toegestaan en door de meeste 
instellingenn in de afbouwprogramma's (68%). Bij 11% 
vann de instellingen vinden geen controles op bijgebruik 
plaatss en 24% van de instellingen controleert het bijge-
bruikk niet in het onderhoudsprogramma. Als er urinecon-
troless plaatsvinden dan gebeurt dat vrij vaak: bijna een 
keerr per week of meer. 

Opvallendd bij al deze gegevens zijn de grote verschil-
lenn die er tussen de instellingen bestaan: sommige instel-
lingenn geven jonge cliënten geen methadon, andere wel; 
sommigee instellingen hebben een maximumdosering, 
anderee niet; bij sommige instellingen is dit maximum 30 
mg,, bij andere instellingen 100 mg; sommige instellingen 

staann bijgebruik toe, ander niet etcetera. Voor een deel 
zijnn deze verschillen misschien terug te voeren op ver-
schillenn tussen de cliënten van de instellingen: sommige 
instellingenn richten zich op bepaalde groepen cliënten of 
hebbenn bijvoorbeeld veel oudere cliënten. Maar voor een 
deell  lijken deze verschillen toch tamelijk willekeurig. 

Daarnaastt valt op dat weliswaar het merendeel van de 
instellingenn de methadonverstrekking goed organiseert, 
maarr dat er toch nog vrij veel instellingen zijn, waar 
geenn uitvoerig intakegesprek plaats vindt (17%), waar 
niett altijd bij intake medisch onderzoek plaatsvindt 
(24%),, waar de uitreikruimtes toegankelijk zijn voor 
buitenstaanderss (39%), waar de regels niet op papier 
staann (14%), waar geen klachtenregeling is (26%), waar 
geenn duidelijkheid is over de contactpersoon (41%), en 
waarr geen urinecontroles plaatsvinden (11%). Frequent 
overlegg tussen de instellingen zou zowel overbodige 
verschillenn tussen de instellingen, alsook dergelijke te-
kortkomingenn in de organisatie kunnen elimineren. 
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HOOFDSTUKK  5 

INSTELLINGEN ::  BEGELEIDIN G EN HULPVERLENIN G 

Naastt methadonverstrekking is begeleiding van de cli-
ëntenn een belangrijke taak van de instellingen. In feite is 
dee methadonverstrekking secundair aan de begeleiding. 
Hulpverleningg is immers meer dan het afgeven van dage-
lijksee doses methadon en het vaststellen van de hoogte 
vann die doses. Dat de methadonverstrekking een zo 
centralee plaats heeft gekregen in de hulpverlening aan 
drugsverslaafdenn is dan ook een ontwikkeling, die men 
aanvankelijkk niet voorzien heeft en die eerder gegene-
reerdd is door de aard van de problematiek, dan door een 
doelbewustee keuze. In dit hoofdstuk zal bekeken worden 
welkee begeleidingsvormen de instellingen aan de cliënten 
biedenn en door hoeveel cliënten daar gebruik van wordt 
gemaakt. . 

AantalAantal contacten, aanbod en gebruik van 
begeleidingsvormen begeleidingsvormen 

Dee instellingen hebben een frequent contact met de me-
thadoncliëntenn voor zover het de verstrekking van metha-
donn betreft. Per maand zien zij de cliënten gemiddeld 16 
keerr en 62% van de cliënten worden zelfs 20 keer of nog 
vakerr gezien voor de methadonverstrekking (tabel 4.1). 
Vann enige begeleiding tijdens de verstrekking van metha-
donn zal doorgaans geen sprake zijn. De cliënt komt voor 
zijnn methadon en vertrekt weer. Voor de begeleiding 
wordenn meestal aparte afspraken gemaakt of de cliënt 
komtt op vaste tijden, bijvoorbeeld voor een gespreks-
groepp of iets dergelijks. 

Dergelijkee contacten met de instelling, exclusief de 
contactenn voor de methadon, blijken vrij frequent voor te 
komen.. Gemiddeld hebben de instellingen 2.7 keer per 
maandd contact met de methadoncliënten (tabel 5.1). Met 
27%% van de cliënten is er de afgelopen maand geen 
enkelee keer contact geweest, met 32% 1 of 2 keer, met 
18%% 3-4 keer, met 12% 5 of 6 keer en met 14% heeft 
menn vaker dan 6 keer contact gehad. Bij de KGOD-
instellingenn en in zuid Nederland heeft men meer contact 
mett de cliënten, bij de middelgrote instellingen (100-250 
cliënten),, in de grote steden (niet de 4 grote steden) en in 
noordd Nederland heeft men minder contacten. KGOD-
instellingenn bleken minder methadoncliënten per full-time 
plaatss te hebben dan andere instellingen en hier blijkt dus 
datt dat gecompenseerd wordt door een hogere contactfre-
quentiee (vgl. hoofdstuk 2). Opvallend is dat de GGD's, 

Tabell  5.1. Contact met de cliënten, exclusief contacten voor de 
methadonverstrekking.. Contact per maand. 

gemiddeldd percentage cliënten met 
aantall  wie... 

contacten n 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl.Gron.Dren n 
Over.Geld.Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

totaal l 

perr cliënt 

2.7 7 
3.4 4 
2.6 6 
1.7 7 

3.0 0 
2.0 0 
2.5 5 
2.9 9 

2.5 5 
3.0 0 
2.0 0 
3.0 0 

0.7 7 
2.0 0 
2.8 8 
3.5 5 

2.7 7 

00 keer 
contact t 

23 3 
9 9 

35 5 
40 0 

26 6 
33 3 
28 8 
19 9 

30 0 
19 9 
32 2 
30 0 

66 6 
24 4 
28 8 
17 7 

27 7 

meerr dan 6 
keerr contact 

10 0 
27 7 
17 7 
0 0 

19 9 
8 8 

11 1 
13 3 

10 0 
14 4 
9 9 

20 0 

1 1 
1 1 

16 6 
23 3 

14 4 

Berekendd over 4.721 cliënten van de 53 instellingen die opgave de-
den.. Gemiddelden berekend over klassemiddens. 

diee toch primair gericht zijn op methadonverstrekking, 
nauwelijkss minder contacten met de cliënten onderhouden 
dann de andere instellingen. Ook is het niet zo dat in de 
vierr grote steden de hulpverlening voornamelijk beperkt 
blijf tt tot methadonverstrekking. 

Hett aantal contacten dat een instelling gemiddeld 
genomenn met de methadoncliënten onderhoudt hangt niet 
samenn met andere karakteristieken van die instelling, 
zoalss de gemiddelde leeftijd van de cliënten of de mate 
waarinn de cliënten geïntegreerd zijn. Wel is er een 
(zwakke)) samenhang met het bijgebruik (r = .18), maar 
dezee samenhang is tegengesteld aan wat men op het 
eerstee gezicht zou verwachten: hoe meer contacten, hoe 
meerr bijgebruik. Omdat het correlaties op het niveau van 
instellingenn betreft wil dit niet zeggen dat nu juist de 
bijgebruikendee cliënten meer contact hebben met de 
instelling.. Ook is er een zwakke samenhang met het 
aantall  cliënten per full-time plaats van de instelling (r = 
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Tabell  5.2. Percentage instellingen dat begeleidingsvorm altijd of 
somss aanbiedt. Percentage cliënten dat de genoemde 
begeleidingsvormenn altijd of soms aangeboden krijgt en 
percentagee cliënten dat er gebruik van maakt. 

psychotherapie e 
maatschappelijkk werk 
gezinstherapie e 
gesprekstherapie e 
psychiatrischee begeleid. 
medischee begeleiding 
anderee begeleiding 

nazorgprogramma a 

doorr instel. 
aangeboden n 

33 3 
100 0 
80 0 
64 4 
50 0 
88 8 
30 0 

72 2 

cliënten n 
aangeb. . 

25 5 
100 0 
53 3 
55 5 
73 3 
93 3 
38 8 

47 7 

cliënten n 
gebruik k 

1 1 
31 1 
4 4 
2 2 
4 4 

42 2 
4 4 

— — 

Berekendd over 64 instellingen (eerste kolom), over 6.582 cliënten 
vann die 64 instellingen (tweede kolom) en 6.405 cliënten van 58 
instellingenn (derde kolom). 

-.15):: hoe meer cliënten per full-time plaats, hoe minder 
contacten.. Dat ligt voor de hand, maar de samenhang is 
zwak. . 

Inn tabel 5.2 en 5.3 is te zien waar deze contacten 
(onderr andere) voor gebruikt worden. De instellingen 
biedenn een veelheid van begeleidingsvormen aan. Maat-
schappelijkk werk hoort tot het pakket van alle instellin-
gen.. Medische begeleiding en gezinstherapie is bij bijna 
allee instellingen mogelijk (88%, 80%). 'Gezinstherapie' 
iss in de vragenlijst niet nader omschreven en het is dus 
mogelijkk dat de instellingen een ruime definitie gehan-
teerdd hebben. Dat zou het hoge percentage instellingen 
waarr gezinstherapie tot de mogelijkheden behoort kunnen 
verklaren.. Psychotherapie, gesprekstherapie en psychia-
trischee begeleiding behoort bij 30 a 60% van de instellin-
genn tot de mogelijkheden. Tal van andere varianten 
wordenn door 30% van de instellingen aangeboden: acu-
punctuurr (4 x), activiteitenbegeleiding (5 x), begeleiding 
doorr sociaal psychiatrische verpleegkundige (4 x), crea-
tievee therapie (3 x) tot en met 'tuinproject' en 'sportieve 
vakantie'.. Een nazorgprogramma wordt door veel instel-
lingenn aangeboden (72%), maar bijna steeds is dit een 
beperktt programma. Uitgebreide programma's zijn er 
maarr bij 10 instellingen (16%). 

Ookk voor bijzondere groepen bieden veel instellingen 
specialee voorzieningen (zie tabel 5.3). Vooral veel instel-
lingenn richten zich op de nabije familie van de verslaaf-
de:: 41 tot 54% heeft voorzieningen voor cliënten met 
kinderen,, voor de partners en voor de familie. Voor 
zwangeree cliënten heeft 56% een speciale voorziening. 
Voorr epd's, aids-patiënten en seropositieven is er minder 
aanbod,, circa 20% van de instellingen biedt iets aan. 
Prostitueess en psychiatrische patiënten kunnen slechts bij 
6%% en 8% van de instellingen terecht in een speciaal pro-
gramma. . 

Inn de tweede kolom van tabel 5.2 en 5.3 is te zien 
hoeveell  procent van de methadoncliënten komt bij een 
instellingg die de betreffende begeleidingsvorm aanbiedt. 
Overr het algemeen bieden vooral de kleinere instellingen 
verschillendee begeleidingsvormen aan en dit heeft tot 
gevolgg dat het percentage cliënten meestal lager ligt dan 

Tabell  5.3. Voorzieningen voor speciale groepen cliënten. Percentage 
instellingenn dat de betreffende voorziening aanbiedt. 
Percentagee cliënten dat bij een instelling komt, waar de 
betreffendee voorziening aanwezig is of waar de voorzie-
ningg in de regio aanwezig is. 

prostituees s 
cliëntenn m.kinderen 
epd's s 
partners s 
familie e 
zwangeren n 
psychiatrischee pat. 
seropositieven n 
aids-patiënten n 
anders s 

instellin--
gen n 

6 6 
41 1 
21 1 
54 4 
48 8 
56 6 
8 8 

22 2 
24 4 
2 2 

cliënten: : 
beschikb. . 

bij j 
instelling g 

39 9 
54 4 
39 9 
41 1 
28 8 
60 0 
34 4 
48 8 
49 9 
2 2 

cliënten: : 
beschikb. . 

in n 
regio o 

48 8 
72 2 
44 4 
52 2 
50 0 
62 2 
49 9 
62 2 
62 2 
2 2 

Berekendd over 63 instellingen en 6.719 cliënten van die 63 instel-
lingen. . 

hett percentage instellingen. Zo biedt 72% van de instel-
lingenn een nazorgprogramma aan, maar deze instellingen 
nemenn slechts 47% van de methadoncliënten voor hun 
rekening.. Psychiatrische en medische begeleiding worden 
echterr vooral door de grotere instellingen aangeboden. 
Bijj  deze begeleidingsvormen is het percentage instellin-
genn lager dan het percentage cliënten. Voorzieningen 
voorr bijzondere groepen (tabel 5.3) worden vaker door 
grotee dan door kleine instellingen aangeboden, wat voor 
dee hand ligt (uitgezonderd partners en familie). Bij een 
grotee instellingen zal men vaker voldoende cliënten heb-
benn met een bepaald kenmerk (b.v. zwangeren) om een 
apartee groep lonend te maken. 

Uitgezonderdd psychotherapie (25%) zijn alle begelei-
dingsvormenn voor meer dan de helft van de Nederlandse 
methadoncliëntenn beschikbaar en voorzieningen voor 
specialee groepen zijn voor 44% of meer van de cliënten 
tenminstee in de regio aanwezig. Over het geheel geno-
menn kan het aanbod van verschillende voorzieningen 
ruimm genoemd worden. 

Tegenn dit aanbod, steekt het percentage cliënten dat 
dezee voorzieningen ook werkelijk gebruikt tamelijk ma-
gerr af (tabel 5.2). 42% van de cliënten maakt gebruik 
vann medische begeleiding en 30% van het maatschap-
pelijkk werk, wat al weinig is, maar de overige begelei-
dingsvormenn worden eigenlijk nauwelijks gebruikt. 
Slechtss 1 tot 4% maakt gebruik van psycho-, gezins-, en 
gesprekstherapiee of psychiatrische begeleiding. Bij de 
meerderheidd van de instellingen (73%) is het dan ook 
mogelijkk dat een cliënt uitsluitend methadon komt halen 
enn verder iedere begeleiding weigert. Ten tijde van de 
inventarisatiee van Liefhebber (1979) werd bijna altijd 
geëistt dat de methadoncliënt ook de psycho-sociale bege-
leidingg volgde. Over het gebruik van de voorzieningen 
voorr speciale groepen zijn geen cijfers beschikbaar. 

Naastt de genoemde voorzieningen worden door de 
instellingenn ook faciliteiten in verband met aids-preventie 
aangeboden.. 65% van de instellingen heeft een of andere 
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Tabell  5.4, Individuele begeleiding. Percentage instellingen en per-
centagee cliënten. 

vastee begeleiders 
scheidingg methadon-begeleiding 
individueell  begeleidingsplan 
testenn en psychol.vragenlijsten 

totaal l 

instell l ngen n 

89 9 
68 8 
86 6 
45 5 

66 6 

cliënten n 

75 5 
81 1 
91 1 
40 0 

6.711 1 

vormm van spuitomrui], 18% van de instellingen heeft zelf 
geenn spuitomruil, maar in het verzorgingsgebied is spui-
tomruill  wel op ruime schaal mogelijk. Bij 15% van de 
instellingenn is er ook in het verzorgingsgebied geen spui-
tomruill  mogelijk. Dit komt erop neer dat het voor 7% 
vann de Nederlandse methadoncliënten niet mogelijk is 
spuitenn om te ruilen. Voor de kleinste plaatsen loopt dit 
percentagee op tot 36%, in de kleinste instellingen is het 
33%% en in het zuiden van het land 27%. Voor de cliënten 
vann de GGD's is spuitomruil altijd mogelijk, voor de 
cliëntenn van de KGOD-instellingen bijna altijd (96%), 
voorr die van de CAD's minder vaak (88%). 

Condoomss worden door 54% van de instellingen 
regelmatigg tot zeer vaak verstrekt, en bij deze instellin-
genn komt een meerderheid van de cliënten (71%). Bij 
48%% van de instellingen wordt er bij de intake of later bij 
begeleidingsgesprekkenn altijd expliciet ingegaan op sexu-
eell  gedrag in verband met aids of hepatitis-b, maar bij 
49%% laat men het afhangen van de cliënt of hierop wordt 
ingegaan.. Bij 3% wordt er alleen in incidentele gevallen 
opp ingegaan. Het blijkt dat het bij 9 instellingen (14%) 
ifl-ior-ir, ** , m r Aa V.-.^  1 „ ,  „_1 „ „ , „f  „ _ „„,,..„„ 1 A ~ 
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wordtt ingegaan. Sommige hulpverleners brengen dit wel 
terr sprake, andere niet. 

IndividueleIndividuele begeleiding 

Behalvee voor de verschillende programma's zullen veel 
vann de contacten die de instellingen met de cliënten 
onderhouden,, gebruikt worden voor de individuele bege-
leidingg van de cliënt. Het grote aantal contacten per 
maandd per cliënt enerzijds (2.7, tabel 5.1) en de geringe 
deelnamee aan speciale begeleidingsvormen door cliënten 
anderzijdss (tabel 5.2), wijzen er ook op dat het meren-
deell  van de contacten individueel gericht is. Individuele 
begeleidingg is eigenlijk pas zinvol indien de cliënt een 
vastee begeleider heeft. Is de begeleider elke keer (of af 
enn toe) een ander, dan zijn misverstanden en onduidelijk-
hedenn niet uitgesloten. 

Tochh blijken niet alle instellingen het instituut van de 
vastee begeleider te kennen. Bij 89% van de instellingen 
werktt men met vaste begeleiders (tabel 5.4), maar bij 9% 
heeftt men wel vaste begeleiders, maar wordt er van die 
regell  nogal eens afgeweken. Bij 20% van de instellingen 
wordtt er dus niet strikt aan vaste begeleiders vastgehou-
den.. Vooral bij de GGD's heeft men maar zelden vaste 
begeleiderss (19%, tabel 5.5). 

Doorr sommigen wordt ervan uitgegaan dat methadon-

Tabell  5.5. Individuele begeleiding. Percentages cliënten. 

CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Friesl,Gron,Dren n 
Over.Geld.FIevo o 
TJtr.N-.Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

totaal l 

vaste e 
begel. . 

94 4 
100 0 
19 9 

100 0 

57 7 
99 9 
87 7 
96 6 

84 4 
93 3 

100 0 
47 7 

97 7 
89 9 
63 3 
98 8 

75 5 

scheiding g 
methd-bgl l 

77 7 
85 5 
81 1 

100 0 

95 5 
68 8 
60 0 
64 4 

54 4 
69 9 
67 7 

100 0 

29 9 
89 9 
90 0 
57 7 

81 1 

begel. . 
plan n 

85 5 
97 7 
94 4 

100 0 

93 3 
85 5 
97 7 
83 3 

82 2 
85 5 
82 2 

100 0 

92 2 
97 7 
90 0 
85 5 

91 1 

psych. . 
testen n 

61 1 
45 5 
3 3 
0 0 

34 4 
45 5 
65 5 
23 3 

50 0 
46 6 
37 7 
35 5 

23 3 
51 1 
32 2 
60 0 

40 0 

verstrekkingg en begeleiding zoveel mogelijk van elkaar 
gescheidenn dienen te worden. Als dezelfde persoon metha-
donn verstrekt en begeleidt, dan wordt een vlotte orga-
nisatiee van de methadonverstrekking problematisch en 
bovendienn zou de methadon verworden tot een middel 
omm druk uit te oefenen in het begeleidingsproces (Sengers 
1987).. Anderen pleiten er juist voor het frequente contact 
datt door de methadonverstrekking ontstaat te gebruiken 
uijj  uc ucgcieiuing. j_̂ e irecjuentie van net contact en ue 
duidelijkheidd die ontstaat doordat de cliënt met één per-
soonn te maken heeft zouden gunstig zijn voor de begelei-
dingg (Hubert en Noorlander 1987). 

Voorr 68% van de instellingen is het mogelijk de me-
thadonverstrekkingg en de begeleiding te scheiden, dat wil 
zeggenn de begeleiders en de methadonverstrekkers zijn 
verschillendee personen. Instellingen waar dit niet gebeurt, 
zijnn over het algemeen de kleinere instellingen, waar een 
scheidingg niet mogelijk is door gebrek aan personeel. Bij 
dee grootste instellingen is er altijd een dergelijke schei-
ding. . 

Voorr de individuele begeleiding wordt door de meeste 
instellingenn een begeleidingsplan opgesteld (86%). Bij de 
CAD'ss en bij de kleinere instellingen gebeurt dit iets 
minderr vaak, bij de grootste instellingen altijd. Bij de 
meestee instellingen is het opstellen van het begeleidings-
plann (mede) een taak van het team (76%). Verder wordt 
err vaak meegepraat over het plan door de arts (64%). 

Voorr een goede individuele begeleiding kunnen psy-
chologischee vragenlijsten of testen van nut zijn. Dit 
psychologischh instrumentarium wordt door 10 instellingen 
standaardd bij elke cliënt toegepast. 20 instellingen laten 
hett gebruik hiervan afhangen van de cliënt, wat een 
redelijkee politiek lijkt . 45% van de instellingen maakt dus 
tamelijkk systematisch gebruik van psychologische tests. 
Bijj  48% van de instellingen wordt er nooit gebruik van 
gemaaktt of alleen maar incidenteel. Bij 9 instellingen is 
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Tabell  5.6. Indicatie voor een reductieprogramma. Percentages in-
stellingen. . 

% % 
reductiee geïndiceerd, als de cliënt... instellingen 

hett zelf wil 91 
voldoendee gemotiveerd is, volgens de begeleider 60 
druggebruikk volledig onder controle heeft 15 
maatschappelijkk geïntegreerd is 14 
druggebruikk min of meer onder controle heeft 11 
geenn of heel weinig contact heeft met de scene 3 

Berekendd over 65 instellingen. Bij maatschappelijke integratie tot en 
mett weinig contact met de scene noemen de instellingen periodes 
vann 1 tot 6 maanden. 

hett gebruik bovendien afhankelijk van de hulpverlener, 
sommigee hulpverleners maken er gebruik van, andere 
niet.. Bij de GGD's wordt practisch nooit van testen 
gebruikk gemaakt. 

DeDe overstap naar een afbouwprogramma 

Tijdenss de individuele begeleiding zal af en toe worden 
ingegaann op de vraag of de cliënt al toe is aan een af-
bouwprogramma.. Eerder is al aan de orde geweest dat 
eenn groot deel van de methadoncliénten op een afbouw-
schemaa staat (23%) en dat in veel instellingen bijgebruik 
inn afbouwprogramma's is toegestaan (68%). De vraag 
reess toen welke indicatie de instellingen hanteren voor 
eenn afbouwschema. De oorspronkelijke indicatie van 
Dolee en Nyswander is het in ieder geval niet, want die 
vondenn afbouw pas geïndiceerd na jaren van methadonge-
bruik,, zonder bijgebruik en nadat de maatschappelijke 
integratiee volledig is geslaagd. 

Inn Nederland is echter practisch nooit gewerkt volgens 
dee oorspronkelijke ideeën van Dole en Nyswander. Men 
iss aanvankelijk sterk gericht geweest op snelle afbouw, 
zekerr in de eerste jaren van de methadonverstrekking. 
Volgenss Liefhebber (1979) kwamen in 1979 onderhouds-
programma'ss nog maar sporadisch voor, het merendeel 
vann de programma's betrof vijfweekse afbouw. In hoofd-
stukk 2 is al besproken, dat uit het onderzoek van Hovens 
e.a.. (1984) bleek dat de instellingen destijds nog voorna-
melijkk naar abstinentie streefden. 

Inn tabel 5.6 zijn de indicaties vermeld die de instel-
lingenn hanteren voor een afbouwschema. De opvatting 
vann de cliënt blijkt de doorslaggevende factor te zijn. 
Bijnaa alle instellingen (91%) vinden dat een cliënt toe is 
aann een afbouwprogramma als hij dat zelf wil . Bij 60% 
vann de instellingen speelt het oordeel van de begeleider 
overr de motivatie van de cliënt ook een rol. Criteria die 
betrekkingg hebben op het in de hand hebben van het 
druggebruikk of op de maatschappelijke integratie worden 
eigenlijkk maar zelden door de instellingen gehanteerd. 
15%% van de instellingen vindt dat de cliënt zijn drugge-
bruikk volledig onder controle moet hebben, voordat hij 
toee is aan reductie, 11 % vindt het al genoeg als dit min 
off  meer het geval is. Maatschappelijke integratie wordt 
doorr maar 14% van de instellingen van belang geacht. 

Tabell  5.7. Druk op de cliënten om over te stappen op een afbouw-
programmaa of drugsvrije behandeling. Percentage instel-
lingenn dat de druk regelmatig tot vaak uitoefent. 

%% % 
instellingenn cliënten 

cliëntenn tegen hun zin overzetten 
opp een reductieschema 5 11 

bijj  cliënten aandringen over te gaan 
opp een reductieschema 37 35 

bijj  cliënten aandringen over te gaan 
opp drugsvrije behandeling 56 43 

Berekendd over 64 instellingen en 6.792 cliënten. 

Eenn goede indicatie voor maatschappelijke integratie is 
hethet contact dat de cliënt onderhoudt met de scene. Bij 
eenn cliënt, die voor zijn sociaal contact nog aangewezen 
iss op de scene, zal van integratie niet veel terecht komen 
enn ook de prognose voor een drugsvrij bestaan kan in dat 
gevall  niet gunstig zijn. Toch letten maar twee instellin-
genn op de contacten met de scene, als zij moeten beslis-
senn over het instellen van een afbouwschema. Als andere 
criteriaa worden door de instellingen nog genoemd: poly-
druggebruikk (2 x), excessief alcoholgebruik, geen of wei-
nigg voorafgaande reductiepogingen en het deelnemen aan 
gezinstherapie. . 

Ookk vinden de instellingen het niet nodig de periode, 
waarinn de cliënt bijvoorbeeld maatschappelijk geïnte-
greerdd is of zijn druggebruik onder controle heeft, wat 
langerr te laten duren voordat men aan afbouw begint. 
Geenn enkele instelling vindt dat deze periode langer dan 
zess maanden moet duren, en de meeste instellingen vin-
denn twee of drie maanden al voldoende. Als men bedenkt 
datt veel cliënten al jaren verslaafd zijn, dan is dat toch 
well  kort om te wennen aan een zo fundamentele verande-
ringg in iemands bestaan. 

Volgenss de opvattingen van Dole en Nyswander is er 
eigenlijkk weinig reden om bij verslaafden aan te dringen 
opp afbouw. Mensen kunnen heel redelijk functioneren op 
eenn dagelijkse dosis methadon en waarom zou men dan 
dee cliënt tegen zijn zin afbouwen met het risico dat hij 
daarnaa terugvalt op heroïnegebruik. Ook de Nederlandse 
instellingenn zien weinig in het gedwongen overzetten van 
cliëntenn van een onderhouds- op een afbouwprogramma. 
Bijj  64% van de instellingen komt dit nooit voor, bij 31% 
zeldenn en bij maar 5% regelmatig. Het uitoefenen van 
zachtee of misschien ook hardere druk om over te gaan op 
eenn reductieschema of op drugsvrije behandeling vinden 
veell  instellingen echter wel tot hun taak horen. 37% van 
dee instellingen dringt er regelmatig tot vaak bij de cli-
ëntenn op aan over te stappen op een reductieschema, en 
zelfss 56% dringt er regelmatig op aan over te gaan op 
drugsvrijee behandeling. 

Bijj  de GGD's wordt er minder vaak op afbouw aange-
drongen,, zo blijkt uit tabel 5.8. Hetzelfde geldt voor 
kleineree instellingen en voor het noorden van het land. 
Bijj  KGOD-instellingen en bij de grootste instellingen 
wordtt er vaker op afbouw aangedrongen. De GGD's 
dringenn ook minder vaak aan op een overstap naar een 
drugsvrijee behandeling en hetzelfde geldt voor de groot-
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Tabell  5.8. Door de instellingen uitgeoefende druk op de cliënten om 
overr te stappen op een afbouwprogramma of drugsvrije 
behandeling.. Percentage instellingen dat de genoemde 
drukk regelmatig tot vaak uitoefent. 

bijj  cl. 
aan--

dringen n 
reductie e 

bijj  cl. 
aan--

dringen n 
drugsvrij j 

CAD D 
KGODD e.d.inst 
GGD/DGD D 
anders s 

44 grote steden 
stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
100-2500 cliënten 
>2500 cliënten 

Fries),Gron.Dren n 
Over,Geld,Flevo o 
Utr,N-,Z-Holl l 
Zeel,, Brab, Limb 

31 1 
54 4 
20 0 

100 0 

45 5 
43 3 
31 1 
31 1 

47 7 
25 5 
45 5 
50 0 

28 8 
33 3 
44 4 
33 3 

61 1 
33 3 
40 0 

100 0 

41 1 
68 8 
62 2 
50 0 

60 0 
58 8 
54 4 
25 5 

85 5 
44 4 
53 3 
60 0 

totaal l 37 7 56 6 

stee instellingen. Merkwaardig is dat de KGOD-instellin-
genn en de grootste instellingen iets vaker aandringen op 
reductiee dan de andere instellingen, maar minder vaak op 
drugsvrijee behandeling. Men zou verwachten dat instel-
lingenn die druk uitoefenen om een reductieschema te 
gaann volgen ook wat vaker bij de cliënten aandringen op 
drugsvrijee behandeling. Bij de KGOD-instellingen is dit 
duss niet zo, maar over het algemeen doet deze samen-
hangg zich wel voor: de correlatie is .36. 

Hett feit dat er vrij veel aangedrongen wordt een re-
ductieschemaa te gaan volgen is niet in overeenstemming 
mett het in hoofdstuk 2 gesignaleerde feit dat de instellin-
genn abstinentie geen belangrijke doelstelling meer vinden. 
Weliswaarr is het aantal cliënten dat een reductieschema 
volgtt sinds het onderzoek van Buisman in 1982 sterk 
afgenomenn van ongeveer 45% tot 23%, maar nog steeds 
kann dit percentage hoog genoemd worden in vergelijking 
mett het percentage geïntegreerde cliënten (24%). Voor 
eenn enkele cliënt zal het aandringen op reductie mis-
schienn succes sorteren, in die zin dat een drugsvrij be-
staann wordt opgebouwd. Voor de overgrote meerderheid 
zall  de reductie falen en op die manier doorlopen de 
cliëntenn dus talloze mislukte afkickpogingen. Bevorderlijk 
voorr de motivatie zullen deze herhaalde reductiepogingen 
niett zijn en bevorderlijk voor het opbouwen van een 
gereguleerdd en eventueel geïntegreerd bestaan evenmin. 

AgressieAgressie van cliënten 

Dee methadonciiënten zijn voor een belangrijk deel afhan-
kelijkk van de instellingen. De instelling geeft hen al dan 

Tabell  5.9. Agressie van cliënten, percentage instellingen dat gecon-
fronteerdd wordt met bepaalde vormen van agressie en 
doorr de instellingen genoemde redenen voor agressie. 

nooit t 

regelma--
zeldenn tig/vaak 

openlijkee agressie 

vormenvormen van agressie 

manipulatie/chantage e 
dreigenn met geweld 
gebruikk van geweld 
gebruikk van wapens 

redenenredenen voor agressie 

methadonn buiten vaste tijden 
doseringg van methadon 
voorschrijvenn psychofarmaca 

73 3 23 3 

6 6 
2 2 

14 4 
58 8 

52 2 
83 3 
41 1 

69 9 
47 7 
3 3 
2 2 

12 2 
23 3 
46 6 

52 2 
50 0 
44 4 

37 7 
27 7 
10 0 

Zelden:: 1 x per maand of minder, regelmatig: meer dan 1 x per 
maand.. Gemiddeld aantal keren agressie: 1.9 keer per maand. 

niett een bepaalde dosis methadon en laat hen al dan niet 
toee tot bepaalde programma's of faciliteiten. Zowel de 
methadonn alsook de geboden faciliteiten of programma's 
zijnn zeer centrale zaken in het leven van de heroïnever-
slaafdee en het ligt voor de hand dat een en ander nog al 
eenss tot conflicten leidt. Soms leiden dergelijke conflicten 
tott openlijke agressie van de cliënten en bijna alle instel-
lingenn worden hiermee geconfronteerd. Slechts 5% van 
dee instellingen heeft nooit te maken met openlijke agres-
siee van de cliënten (tabel 5.9). Bij 73% van de instellin-
genn komen dergelijke uitbarstingen niet zo vaak voor: 1 
keerr per maand of minder. Bij 23% gebeurt dit vaker: 2 
keerr per maand tot meer dan 2 keer per week (3 instel-
lingen).. Gemiddeld ligt het aantal gevallen van openlijke 
agressiee vrij hoog, namelijk op 1.9 gevallen per maand 
perr instelling. 

Meestall  blijf t de agressie beperkt tot verbale vormen 
alss manipulatie en dreigen met geweld. Bij respectievelijk 
69%% en 47% van de instellingen komt dit regelmatig 
voorr en bij heel weinig instellingen komt dit nooit voor 
(6%% en 2%). Gebruik van geweld en wapens, komt bij 
weinigg instellingen regelmatig voor (resp. 3% en 2%), 
maarr vrij veel instellingen worden toch wel eens, zij het 
zelden,, geconfronteerd met geweld (83%) en gebruik van 
wapenss (41%). Eén instelling noemt nog het dreigen met 
besmettee spuiten als vorm van geweld. 

Err zijn veel redenen voor de agressie van de cliënten. 
Onenigheidd over de methadon is meestal de oorzaak van 
dee agressie. Het gaat dan om cliënten die de methadon 
opp andere tijden willen ophalen, die een hogere dosis 
voorgeschrevenn wensen te krijgen, of die de methadon in 
tabletvormm mee willen hebben. Ook het niet voor-
schrijvenn van psychofarmaca leidt bij een aantal instellin-
genn regelmatig tot problemen. Verder worden door de 
instellingenn als redenen van agressie genoemd: weigeren 
vann of stoppen met methadonverstrekking (8 x), ruzie 
tussenn de cliënten onderling (6 x), externe oorzaken (3 
x),, frustraties van de cliënt (2 x), psychose of psychische 
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problemenn (2 x) en slechte afstemming tussen de hulp-
verlenerss ( l x ) . 

Opp één na hebben alle instellingen sancties ingesteld 
opp agressie. De meest voorkomende sancties zijn schor-
sing,, uitsluiting van de verstrekking of verwijzing naar 
eenn zwaarder (5 daags) programma of naar de bus. 92% 
vann de instellingen hanteert een of meerdere van deze 
sancties,, overigens vaak pas nadat de agressie zich her-
haaldelijkk heeft voorgedaan. Uitsluiting van de methadon-
verstrekkingg vindt overigens bij 30% van de instellingen 
nooitt plaats. In drie gevallen is dit zo vanwege het beleid 
vann de gemeente of van de inspectie. Dertien instellingen 
doenn bij agressie aangifte bij de politie en 2 instellingen 
latenn de schade herstellen of vergoeden. Acht instellingen 
ontzeggenn de cliënt de toegang tot het gebouw of tot 
bepaaldee ruimtes. 

Dee instellingen is ook gevraagd of men de indruk 
heeftt dat de medewerkers soms zwichten voor agressie of 
manipulatie.. 17% van de instellingen is van mening dat 
ditt nooit gebeurt, 74% zegt dat het zelden gebeurt en 8% 
vann de instellingen is van mening dat het regelmatig 
voorkomtt dat de medewerkers zwichten voor agressie. Of 
ditt nu veel is of niet valt niet te zeggen. Het komt in 
iederr geval voor dat men zwicht en hoe begrijpelijk dat 
ookk kan zijn, de bedoeling is het uiteraard niet. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Voorr het verstrekken van methadon zien de instellingen 
dee cliënten gemiddeld 16 keer per maand. Naast de 
methadonverstrekkingg is er gemiddeld nog 2.7 keer per 
maandd contact met de cliënten voor begeleiding en derge-
lijke.. Met 27% van de cliënten is er, behalve voor de 
methadonverstrekking,, geen contact geweest, met 26% is 
err 5 keer of vaker contact per maand. Het merendeel van 
dezee contacten wordt gebruikt voor individuele begelei-
ding. . 

Naastt individuele begeleiding bieden de instellingen 
eenn verscheidenheid aan begeleidingsvormen aan, zoals 
maatschappelijkk werk, gezinstherapie, gesprekstherapie, 
medischee begeleiding en dergelijke. Ook zijn er veel 
instellingenn die voor bepaalde groepen verslaafden, zoals 
prostitueess of epd's of voor de familie van de verslaafde 
apartee voorzieningen aanbieden. Het percentage cliënten 
datt deze voorzieningen gebruikt is gering. 42% maakt 
gebruikk van de medische begeleiding en 30% van het 
maatschappelijkk werk, maar de andere begeleidingsvor-
menn worden elk door 1 a 4% van de cliënten gebruikt. 

Aann het instituut van de vaste begeleider wordt door 
80%% van de instellingen strikt de hand gehouden en de 
methadonverstrekkerr en de begeleider zijn bij 68% van 
dee instellingen verschillende personen. Psychologische 

testenn worden bij de begeleiding door maar enkele instel-
lingenn standaard gebruikt. 48% van de instellingen ge-
bruiktt deze testen niet of alleen incidenteel. 

Watt betreft maatregelen en voorzieningen in verband 
mett aids-preventie blijkt het volgende. Bij 15% van de 
instellingenn is er geen spuitomruil mogelijk en dit is ook 
elderss in het verzorgingsgebied van deze instellingen niet 
mogelijk.. Bij 46% van de instellingen worden geen con-
doomss verstrekt en bij ongeveer de helft van de instellin-
genn wordt niet altijd bij de intake (of later tijdens de 
begeleiding)) ingegaan op sexueel gedrag in verband met 
aidss of hepatitis-b. 

Dee overstap van een onderhoudsprogramma naar een 
afbouwprogrammaa wordt door de instellingen geïndiceerd 
geachtt als de cliënt dat zelf wil . Verder wordt gekeken 
naarr de motivatie van de cliënt om af te kicken. Maar 
zeldenn wordt de mate van regulatie van het druggebruik 
off  de mate van maatschappelijke integratie als criterium 
gehanteerdd voor de overgang naar een afbouwprogram-
ma.. Door veel instellingen wordt er regelmatig bij de 
cliëntenn op aangedrongen een reductieschema te gaan 
volgenn of over te stappen op methadonvrije begeleiding. 

Dee meeste instellingen worden één keer per maand of 
vakerr geconfronteerd met agressie van cliënten. De reden 
voorr de agressie is meestal gelegen in onvrede over de 
hoogtee van de methadondosis of over het feit dat men de 
methadonn niet meekrijgt in tabletvorm. Bij driekwart van 
dee instellingen zwichten de medewerkers wel eens voor 
dee agressie van de cliënten, maar dit gebeurt volgens de 
instellingeninstellingen maar zelden. Bij 8% van de instellingen 
komtt dit regelmatiger voor. 

Concluderendd kan gesteld worden dat de begeleiding 
vann de cliënten bij sommige instellingen en op enkele 
puntenn voor verbetering vatbaar is. Het instituut van de 
vastee begeleider zou overal moeten worden ingevoerd. 
Verderr zou er ruimer gebruik kunnen worden gemaakt 
vann psychologische testen om inzicht te krijgen in de 
situatiee van de cliënt. Dat er bij de helft van de instellin-
genn niet standaard wordt ingegaan op sexuele gewoonten 
inn verband met aids of hepatitis-b is langzamerhand toch 
well  opmerkelijk. 

Daarnaastt is het opvallend dat zoveel instellingen nog 
drukk uitoefenen op de cliënten om af te kicken. Het is 
aannemelijkk dat er door deze aandrang veel te veel tot 
mislukkenn gedoemde afkickpogingen worden onderno-
men,, die demotiverend en deregulerend werken. De 
instellingenn hebben hun doelstellingen inmiddels aange-
pastt aan de realiteit, in die zin dat de meeste instellingen 
abstinentiee geen belangrijke doelstelling meer vinden. Het 
verdientt aanbeveling dat men ook de verstrekkingsprak-
tijkk aanpast aan de realiteit en alleen reductieschema's 
toepastt bij een reële kans op succes. 
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HOOFDSTUKK  6 

METHADONCLIËNTEN ::  OPZET VAN DE ONDERZOEKEN 

Zoalss in het eerste hoofdstuk is besproken, heeft het tweede 
enn derde onderzoek in deze studie een evaluatief karakter. 
Err is naar gestreefd inzicht te krijgen in de resultaten met 
methadonverstrekkingg en hulpverlening op de medische, 
psychischee en sociale situatie van de cliënten. 

Voorr het onderzoek was het derhalve nodig op twee tijd-
stippenn vast te stellen hoe de situatie van de cliënt is en op 
welkee wijze de cliënt gebruik maakt van methadonverstrek-
kingg en hulpverlening. De gegevens zijn in 1991 en 
opnieuww in 1993-1995 verzameld door middel van monde-
lingee interviews met methadongebruikers. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte 
vragenlijst,, de steekproef, de respons en de weging die is 
toegepastt om vertekening door non-respons te compenseren. 
Inn hoofdstuk 7 - 14 komt de beschrijving van de situatie van 
dee methadoncliënten in 1991 aan de orde, in hoofdstuk 15 -
188 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de situatie van 
dee cliënten gedurende twee jaar. 

VragenlijstVragenlijst methadoncliënten 

Bijj  het opstellen van de vragenlijst was het uitgangspunt dat 
enerzijdss de medische, psychische en sociale situatie van de 
cliëntenn en anderzijds de aard van de hulpverlening en 
methadonverstrekkingg zo eenduidig mogelijk moest worden 
vastgesteld.. Er is gekozen voor een sterke nadruk op de 
feitelijkee situatie en op feitelijk gedrag. Feitelijk gedrag kan 
opp de eerste plaats betrouwbaarder worden vastgesteld dan 
globalee opinies of attitudes. Op de tweede plaats zijn de 
opiniess van de cliënten tamelijk irrelevant voor het beant-
woordenn van de onderzoeksvragen. Het gaat namelijk niet 
omm de vraag of de cliënten het idee hebben dat ze wat 
opschietenn met methadonverstrekking en hulpverlening, 
maarr om de vraag of de cliënten er feitelijk bij gebaat zijn. 
Vragenn als 'Denk je dat je beter functioneert dankzij de me-
thadonverstrekking?'' vielen om die reden af. De feitelijke 
situatiee is zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Wel is aan 
dee cliënten een subjectieve beoordeling gevraagd van hun 
huidigee situatie op medisch, psychisch en sociaal gebied. 

Dee situatie is steeds vastgesteld voor twee perioden: de 
tweee weken voorafgaand aan het interview en het jaar 
voorafgaandd aan het interview. De periode van één jaar is 
gekozen,, om inzicht te krijgen in het recente verleden van 
dee cliënt. De tweede periode is kort gekozen, omdat kortere 
periodenn betrouwbaardere antwoorden opleveren. Het ant-

woordd op de vraag 'Hoe vaak heb je de afgelopen maand 
heroïnee gebruikt?' is minder betrouwbaar dan het antwoord 
opp de vraag 'Hoe vaak heb je deze week heroïne gebruikt?'. 
Hett nadeel van korte perioden is weer dat sommige gebeur-
tenissenn niet frequent voorkomen, bijvoorbeeld arrestatie, 
waardoorr de betreffende vraag voor maar weinig responden-
tenn van toepassing is. Daarom is gekozen voor twee weken 
alss korte periode, in plaats van voor één week. 

Inn principe zou de korte periode voor verschillende 
aspectenn verschillend gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld 
éénn week voor bijgebruik en een halfjaar voor arrestatie. 
Daarr is echter van afgezien, omdat dat de vragenlijst 
onoverzichtelijkk maakt. De respondent moet steeds andere 
periodenn in gedachten nemen, wat de betrouwbaarheid niet 
tenn goede komt. 

Naastt de situatie en de aard van de hulpverlening in de 
afgelopenn twee weken en in het afgelopen jaar zijn een 
aantall  relevante gebeurtenissen uit het verleden achterhaald, 
bijvoorbeeldd de situatie in de jeugd of de duur van de me-
thadonverstrekking.. Dergelijke gegevens zijn verzameld om 
verschillenn in de situatie van de cliënten te kunnen ver-
klaren.. Het verklaren van dergelijke verschillen tussen 
cliëntenn met behulp van gegevens uit het verleden is echter 
geenn expliciet doel van dit onderzoek en daarom zijn derge-
lijk ee vragen slechts in beperkte mate opgenomen. 

Watt de duur van het interview betreft is gestreefd naar 
circaa drie kwartier. Langer interviewen met een gesloten 
vragenlijstt heeft nauwelijks zin, omdat de respondent er 
genoegg van krijgt en er alleen nog maar op uit is het 
intervieww zo snel mogelijk te beëindigen. De vragenlijst op 
ttll bevatte 67 vragen, de vragenlijst op t2 50. In Utrecht 
werdd beide keren een aantal proefmterviews uitgevoerd, die 
tott een aantal wijzigingen leidden. Zie de bijlage bij 
Driessenn (1992) voor de tekst van de vragenlijst. 

Dee vragenlijst voor 1993/95 sluit aan bij de eerste 
vragenlijst.. Een aantal vragen uit de eerste vragenlijst kon 
vervallen,, omdat de gegevens uit het verleden al bekend 
waren.. In plaats daarvan is gedetailleerder nagegaan hoe het 
afgelopenn jaar verlopen is, wat betreft methadon, hulp-
verleningg en drugscarrière (regelmaat methadon, gezond-
heid,, psychische klachten, werk, criminaliteit, gebruik 
hulpverlening,, bijgebruik, cleane perioden, sociale contac-
tenn buiten de scene). 

Verderr is de vragenlijst voor t2 aangepast voor het 
kwalitatievee deel van het onderzoek. Dit kwalitatieve deel 
iss in deze studie niet opgenomen. 
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DataverzamelingDataverzameling 1991 Tabell  6.1. Vergelijking van de steekproef van instellingen (1991) met 
landelijkee cijfers (eind 1989-1990, exclusief 4 grote steden). 

Dee populatie waar het onderzoek in 1991 betrekking op had, 
bestaatt uit alle methadoncliënten in Nederland buiten de vier 
grotee steden. De grote steden werden niet in het onderzoek 
betrokken,, omdat er al beschrijvend onderzoek over de me-
thadoncliëntenn in de vier grote steden beschikbaar was 
(Sijlbingg 1981; Buning 1988; Bindels e.a. 1982; Bemaert 
1986;; Driessen 1987a, 1987b) en de opdrachtgever vond 
mett name de lacune aan gegevens over de methadonver-
strekkingg buiten de grote steden nijpend. Uit registraties was 
immerss bekend dat ongeveer de helft van alle methadon 
buitenn de grote steden werd verstrekt, niet alleen in de 
middelgrotee steden (bijvoorbeeld Heerlen, Arnhem), maar 
ookk in kleinere plaatsen, zoals Ede, Tiel en Leerdam. 

'All ee methadoncliënten' kan worden opgevat als alle 
cliënten,, die ooit methadon hebben gehad, alle cliënten die 
inn één jaar methadon krijgen of als alle cliënten die op één 
dagg verstrekt krijgen. Er is hier gekozen voor de populatie 
vann methadoncliënten van één maand. Een langere periode, 
bijvoorbeeldd van een jaar, heeft het nadeel dat er veel 
cliëntenn in de steekproef zouden moeten worden opge-
nomen,, die slechts enkele malen methadon hebben gehad. 
Voorr een evaluatie zijn deze cliënten minder relevant. 
Bovendienn zou het naspeuren van dergelijke incidentele me-
thadoncliëntenn tijdrovend zijn. 

Omm organisatorische redenen is er vanaf gezien een 
steekproeff  uit de populatie van alle methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden te trekken. Niet alleen zou dit het 
veldwerkk gecompliceerd maken, ook het privacy-regelement 
vann de meeste instellingen laat niet toe dat uit een bestand 
vann cliënten namen worden getrokken. Daarom is een steek-
proeff  van methadonverstrekkende instellingen getrokken. 
All ee methadoncliënten van de afgelopen maand van de in-
stellingenn in deze steekproef, zijn in de steekproef van me-
thadoncliëntenn opgenomen. 

Voorr 600 te realiseren interviews werd een steekproef 
vann 900 methadoncliënten nodig geacht. De steekproef werd 
alss volgt getrokken. Uit alle 54 instellingen (en vestigingen 
vann instellingen) buiten de 4 grote steden uit het inventa-
risatieonderzoekk werd at random één instelling getrokken. 
Hett door de instelling voor het inventarisatieonderzoek 
opgegevenn aantal methadoncliënten van de afgelopen maand 
werdd genoteerd. Vervolgens werd een tweede instelling ran-
domm getrokken en het aantal methadoncliënten van de afge-
lopenn maand werd opgeteld bij het aantal van de eerste in-
stelling.. Vervolgens werd een derde instelling getrokken, 
eenn vierde, enzovoorts, totdat het gesommeerde aantal van 
9000 methadoncliënten bereikt werd. Dit resulteerde in 16 
instellingen.. Een van deze instellingen was inmiddels 
opgeheven,, een instelling was samengevoegd met een an-
deree instelling (toevalligerwijs ook in de steekproef) en een 
instellingg had geen methadoncliënten meer. Mede vanwege 
hett feit dat het aantal gerealiseerde interviews lager bleek 
dann verwacht, werden er vier instellingen bijgetrokken, 
waarvann er één weigerde mee te werken. Het aantal instel-
lingenn bleef dus 16. 

Tabell  6.1. geeft een overzicht van de 16 instellingen in 
dee steekproef en landelijke cijfers (exclusief de vier grote 

steekproef f 
landelijk k 

excl.. 4 grote steden 

Soonn instelling 
CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD D 
anders s 

Omvangg gemeente 
>> 100.000 inw. 
60-100.0000 inw. 
<< 60.000 inw. 

Omvangg instelling 
1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
>> 100 cliënten 

Provincie e 
Fries.. Gro.Dren. 
Over.Geld.Flev. . 
Utr.N-,Z-Hol!. . 
Zeel.Brab.Limb. . 

63 3 
19 9 
6 6 

13 3 

38 8 
25 5 
38 8 

13 3 
63 3 
25 5 

13 3 
31 1 
25 5 
31 1 

76 6 
13 3 
7 7 
4 4 

30 0 
30 0 
41 1 

35 5 
50 0 
15 5 

13 3 
33 3 
26 6 
28 8 

Totaall  (aantal instellingen) 16 6 54 4 

Hett betreft instellingen of vestigingen van instellingen. 

steden).. De overeenkomst tussen steekproef en landelijke 
cijferss is behoorlijk. Een perfecte overeenkomst kan bij zo 
weinigg eenheden (16 instellingen) niet verwacht worden. 
Kleineree instellingen (< 30 cliënten) zijn bijvoorbeeld in 
hethet onderzoek ondervertegenwoordigd (steekproef 13 %, lan-
delijkk 35%), doordat een kleine instelling in de steekproef 
inmiddelss was opgeheven en een andere kleine instelling 
wass samengevoegd met een andere instelling. Dit laatste 
verklaar!!  ook de oververtegenwoordiging van de categorie 
'anders'' bij het soort instelling. 

Hett veldwerk is in 1991 uitgevoerd door een commer-
cieell  veldwerkbureau. Een tegenvaller was dat het niet 
mogelijkk bleek cliënten die niet bij de methadonverstrekking 
aangetroffenn werden thuis te bezoeken voor een interview. 
Hett privacy-regelement van de instellingen stond niet toe dat 
err aan interviewers namen en adressen ter beschikking 
werdenn gesteld. Bij de opzet van het onderzoek was er in 
overlegg met de landelijke organisaties van de instellingen 
eenn procedure opgesteld om dit bezwaar te ondervangen 
(passievee machtiging), maar deze procedure werd door de 
instellingenn als onvoldoende beschouwd. De cliënten werden 
doorr de interviewers of door de hulpverleners bij de metha-
donverstrekkingg verzocht om medewerking aan het inter-
view. . 

Dee interviews werden uitgevoerd in de periode maart -
oktoberr 1991. Tijdens het veldwerk bleek de respons lager 
uitt te vallen dan geraamd. Voor een belangrijk deel kwam 
ditt doordat methadoncliënten niet op de methadonpost 
aangetroffenn werden. Weigering door de cliënt kwam niet 
vaakk voor (aantal weigeringen is niet geregistreerd). De 
responss bedroeg in 1991 46%. 

Verwachtt werd dat de volgende groepen ondervertegen-
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Tabell  6.2. 

Sekse e 
man n 
vrouw w 

Bevolkgr.oc c 
Nederlands s 
Suri./Ant. . 
Mark./Turk k 
Moluk./Ind. . 
Duitsers s 
Italianen n 
Anders s 

Leeftijd d 
<< 21 jr. 
21-255 jr. 
26-300 jr. 
31-355 jr. 
36-400 jr. 
41^55 jr. 
>455 jr. 

Werkk jr°° 
ja a 
nee e 

Gevangg jr 
ja a 
nee e 

Aantal l 

1991.1991. Vertekening door non-respons .. Vergelijk: ingg van de 
respons-groepp en de non-responsgroep met betrekking tot 
vijff  kenmerken 
gewogenn is. 

% % 

respons s 
groep p 

76 6 
24 4 

> > 
80 0 
5 5 
2 2 
6 6 
3 3 
1 1 
3 3 

1 1 
14 4 
31 1 
33 3 
14 4 
5 5 
1 1 

42 2 
58 8 

16 6 
84 4 

631 1 

.. Gemiddelde factor ' 

% % 

non--
respons s 

groep p 

78 8 
23 3 

69 9 
11 1 
4 4 
8 8 
3 3 
1 1 
4 4 

3 3 
13 3 
33 3 
31 1 
15 5 
4 4 
2 2 

52 2 
48 8 

ii  n 

83 3 

756 6 

% % 

allen n 

77 7 
23 3 

74 4 
8 8 
3 3 
7 7 
3 3 
1 1 
4 4 

2 2 
14 4 
32 2 
32 2 
14 4 
5 5 
3 3 

47 7 
53 3 

n n 

83 3 

1387 7 

waarmeee het bestand 

% % 
respons s 

groep p 
na a 

weging g 

77 7 
23 3 

73 3 
9 9 
3 3 
8 8 
3 3 
1 1 
4 4 

2 2 
14 4 
32 2 
32 2 
15 5 
5 5 
2 2 

47 7 
53 3 

n n 

83 3 

630 0 

gemid d 
weeg--
factor r 

1.02 2 
0.94 4 

0.92 2 
1.60 0 
1.54 4 
1.22 2 
0.99 9 
1.16 6 
1.12 2 

1.65 5 
0.94 4 
1.02 2 
0.96 6 
1.05 5 
0.90 0 
1.49 9 

1.12 2 
0.92 2 

11 03 
0.99 9 

631 1 

000 Verschil responsgroep met non-responsgroep significant; p < .001. 

woordigdd zouden zijn in de respons-categorie: werkende 
methadonclièntenn (vanwege tijdgebrek), allochtone cliënten 
(taalproblemen)) en criminele cliënten (huiver bij inter-
viewers,, onregelmatig op methadonpost). Deze gegevens 
werdenn voor de non-respondenten verzameld via de 
hulpverlening.. Voor de volledigheid werd de non-respons 
ookk gecontroleerd voor de kenmerken sekse en leeftijd. 

Tabell  6.2 geeft een overzicht van de genoemde kenmer-
kenn van de respons-groep, de non-responsgroep en de totale 
populatiee methadoncliènten in de instellingen in de steek-
proef.. De vertekening door non-respons blijkt mee te vallen. 
Watt betreft sekse, leeftijd en detentie het afgelopen jaar zijn 
err slechts geringe verschillen tussen respons en non-respons-
groepp (niet significant). Wat betreft de bevolkingsgroep 
blijken,, zoals verwacht, allochtonen ondervertegenwoordigd 
tee zijn in de responsgroep. Hetzelfde geldt voor werkende 
methadoncliènten.. Groot zijn deze verschillen niet. 

Hett bestand met interviewgegevens is voor het beschrij-
vendee onderzoek op t, (hoofdstuk 7 - 14) gewogen om de 
afwijkingenn van de responsgroep te compenseren. Bij de 
analysee van de verschillen na twee jaar (hoofdstuk 15-18) 
iss deze weging niet toegepast, omdat het dan niet gaat om 

eenn beschrijving, die representatief is voor alle methadoncli-
ènten,, maar om de verschillen tussen twee tijdstippen. Bij 
eenn weging wordt een respondent bij de berekeningen geteld 
alsoff  het (bijvoorbeeld) anderhalve respondent betreft, 
terwijll  een andere respondent maar voor de helft meetelt. 
Omm te voorkomen dat enkele respondenten disproportioneel 
meetellenn zijn wegingsfactoren van meer dan 2.5 en van 
minderr dan .4 op respectievelijk 2.5 en .4 gesteld. Derge-
lijk ee hoge (of lage) wegingsfactoren komen overigens 
nauwelijkss voor. 90% van de uiteindelijke wegingsfactoren 
ligtt tussen de .75 en 1.50. Uit de voorlaatste kolom van 
tabell  6.2 blijkt dat de weging resulteert in praktisch perfecte 
overeenstemmingg tussen responsgroep en totale populatie. 

Inn de laatste kolom van tabel 6.2 is de gemiddelde weeg-
factorr per categorie weergegeven. Deze gemiddelde weeg-
factorr wordt niet alleen bepaald door de mate waarin de 
betreffendee groep is onder- of oververtegenwoordigd. De 
kenmerkenn sekse, bevolkingsgroep, leeftijd en dergelijke 
staann immers niet los van elkaar. Als voor één kenmerk 
gewogenn wordt treden er ook veranderingen in de andere 
kenmerkenn op. Het blijkt dat de meeste groepen gematigd 
gewogenn zijn. Alleen bij de categorieën Surinamers, 
Marokkanenn en jongeren (<21 jaar) is de gemiddelde 
weegfactorr vrij fors (1.5 a 1.6). Lage gemiddelde 
weegfactorenn komen niet voor. 

DataverzamelingDataverzameling in 1993, 1994 en 1995 

Dee doelgroep van het vervolg-onderzoek bestond uit alle 
6311 cliënten, die op t, geïnterviewd zijn. 26 van deze 
Hipntpnn Vr\rtr\fn nipt riT"»<ïPcnnnrfl u/nrHpn nrrirlqt 7ii hii hff 

intervieww volledig anoniem wilden blijven. De resterende 
cliëntenn zijn zo mogelijk opgespoord voor een tweede 
interview.. 530 cliënten hadden hun huisadres opgegeven en 
1822 van deze 530 cliënten hadden een of meer reserve 
adressenadressen opgegeven. Van 47 cliënten was alleen de naam 
bekend.. Zij gaven te kennen dat zij via de methadonver-
strekkendee instelling bereikt konden worden. 

All ee cliënten kregen eerst een brief, waarin het tweede 
intervieww werd aangekondigd en waarin gerefereerd werd 
aann de vergoeding van ƒ25 voor een interview. Vervolgens 
namm de interviewer telefonisch contact op om een afspraak 
tee maken voor een interview. De interviews vonden zo veel 
mogelijkk plaats op de instelling. Over de cliënten die zo niet 
bereiktt werden, werd navraag gedaan bij de instelling, bij 
hett reserveadres, bij collegacliënten en bij de burgerlijke 
stand.. Een aantal cliënten werd in de gevangenis geïnter-
viewd.. Steeds werd daarvoor toestemming gekregen van de 
betreffendee autoriteiten. 

Omdatt uit de al gehouden interviews bekend was dat de 
cliëntenn soms lange cleane perioden doormaken en dat veel 
cliëntenn regelmatig in de gevangenis verblijven, was de kans 
groott dat deze cliënten ondervertegenwoordigd zouden 
raken.. Om dit te ondervangen werd na verloop van twee 
maandenn opnieuw geprobeerd de nog niet geïnterviewde cli-
ëntenn alsnog te interviewen. 

Hett was aannemelijk dat onder degenen die ook toen nog 
steedss niet teruggevonden waren, het percentage 'clean' 
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Tabell  6.3. Respons in 1993-1995. Tabell  6.4. 1993/94. Respons per plaats. 

N N 

oorspronkelijkee steekproef 
t,, dubbel geïnterviewd' 
t,, volledig anoniem 
overleden n 
buitenland d 

Doelgroep p 
Respons s 

631 1 
6 6 

26 6 
9 9 

12 2 

578 8 
526 6 

100.0 0 
1.0 0 
4.1 1 
1.4 4 
1.9 9 

100.0 0 
91.0 0 

aantal l 
interv's s 

1991 1 

aantal l 
interv's s 
1993/94 4 

1.. Cliënten die zich met het oog op de vergoeding van ƒ 25 tweemaal 
hebbenn laten interviewen (door verschillende interviewers). 

hogerr zou liggen. Dit zou betekenen dat er een vertekening 
zouu ontstaan in een van de belangrijkste graadmeters voor 
hett succes van de methadonverstrekking, ondanks het feit 
datt de respons toen al bijzonder hoog was (82.2%). Het 
percentagee verslaafden, dat na methadonverstrekking de 
verslavingg vaarwel heeft gezegd, zou bij dit hoge respons-
percentagee toch onderschat kunnen worden. 

Inn een extra veldwerkronde in 1994 is geprobeerd alsnog 
eenn groot deel van de nog niet geïnterviewde respondenten 
opp te sporen en te interviewen. Voor deze extra veld-
werkrondee is een medewerker aangesteld die gedurende 
tweee maanden al zijn tijd besteedde aan het opsporen van 
dee nog niet teruggevonden respondenten. Via familie, vrien-
den,, de burgerlijke stand en dergelijke zijn zo alsnog 47 
cliëntenn opgespoord en geïnterviewd. 

Alss interviewers traden studenten sociale wetenschappen 
op,, die een blok interviewtraining van 140 uur achter de rug 
haddenn en die over interviewervaring beschikten. 45 respon-
dentenn werden een tweede maal benaderd om na te gaan of 
hett interview inderdaad was afgenomen en de ƒ25 was be-
taald.. Eén respondent zei zeer stellig niet geïnterviewd te 
zijn.. De gedetailleerd ingevulde vragenlijst bevatte echter 
eenn aantal gegevens over het werk en de familie van de res-
pondentt die bij navraag alle correct bleken. De respondent 
wass derhalve wel degelijk geïnterviewd. All e andere 
benaderdee cliënten waren geïnterviewd en hadden ƒ25 ont-
vangen.. De data zijn ingevoerd door studenten die ook 
interviewss hadden afgenomen. 

netto o 
respons s 

hilversum m 
alkmaar r 
nijmegen n 
ede e 
doetinchem m 
assen n 
breda a 
venlo o 
maastricht t 
harderwijk k 
lelystad d 
vlissingen n 
zaandam m 
veenendaal l 
tilburg g 
groningen n 

23 3 
23 3 
33 3 
41 1 
2 2 

22 2 

40 0 
51 1 
40 0 
15 5 
38 8 
38 8 
79 9 
15 5 
47 7 
23 3 

17 7 
6 6 

26 6 
34 4 
2 2 

20 0 
34 4 
37 7 

35 5 
13 3 
27 7 
34 4 
65 5 
14 4 
42 2 

120 0 

77 7 
60 0 
84 4 
92 2 

100 0 
95 5 
87 7 
88 8 

100 0 
93 3 
79 9 
89 9 
93 3 

100 0 
91 1 
98 8 

630 0 526 6 91 1 

Nettoo respons exclusief overleden, buitenland en t, anoniem. 

maar,, waar maar 6 interviews gerealiseerd zijn. In Alkmaar 
warenn de respondenten bijzonder moeilijk te vinden en ook 
wass het aantal respondenten dat in 1991 volledig anoniem 
wildee blijven uitzonderlijk hoog (11 van de 23). Het vermoe-
denn bestaat dat een interviewer in 1991 zijn taak niet serieus 
heeftt opgevat, in die zin dat er geen pogingen zijn onder-
nomenn naam en adres van de geïnterviewde te achterhalen 
bijj  het eerste interview. 

Doorr de lange uitloop van het veldwerk is de periode 
tussenn beide interviews niet voor alle respondenten precies 
244 maanden. Voor 6% was de periode korter (20 of 21 
maanden),, voor 52% was deze periode 22 tot 26 maanden, 
duss nagenoeg twee jaar, voor 30% geldt een periode van 27 
tott 30 maanden, dus tot tweeënhalf jaar, bij 6% duurde deze 
periodee tussen de tweeënhalf en drie jaar en bij 6% nog 
enkelee maanden langer (maximaal Vh jaar). Zodoende zijn 
enkelee respondent eind 1994, begin 1995 geïnterviewd. In 
hoofdstukk 15 - 18 is meestal sprake van 'na twee jaar', 
maarr in feite betekent dit dus na twee a tweeënhalf jaar. 

ResponsRespons in 1993-1995 

Doorr deze extra maatregelen is de respons met 91 % buiten-
gewoonn hoog. Tabel 6.3 geeft een overzicht. In een periode 
vann tweeënhalf jaar blijken 9 methadoncliënten te zijn 
overleden.. Dit is ongeveer 0.6% per jaar. In hoofdstuk 15 
wordtt nader ingegaan op de doodsoorzaken en het sterfte-
cijferr per jaar van deze cliënten. 12 cliënten bevonden zich 
voorr langere tijd in het buitenland en konden niet bereikt 
worden.. 26 cliënten konden niet opgespoord worden, omdat 
zijj  bij het eerste interview volledig anoniem wilden blijven. 
66 cliënten bleken zich tijdens het eerste interview tweemaal 
doorr verschillende interviewers te hebben laten interviewen 
mett het oog op de vergoeding van ƒ 25. 

Tabell  6.4 geeft een overzicht van de respons per plaats. 
Dezee is steeds goed te noemen met uitzondering van Alk-

BetrouwbaarheidBetrouwbaarheid van de gegevens 

Bijj  de betrouwbaarheid van de gegevens zijn twee zaken van 
belang.. De gegevens zijn verzameld door mondelinge inter-
viewss met methadoncliënten. De betrouwbaarheid van de 
gegevenss is in zo'n geval afhankelijk van enerzijds de 
kwaliteitt van de vraagstelling en anderzijds van het waar-
heidsgehaltee van de antwoorden van de geïnterviewden. Met 
hett oog op de kwaliteit van de vraagstelling zijn zoveel 
mogelijkk vragen met een feitelijk karakter gesteld en zo min 
mogelijkk vragen naar opinies en dergelijke. De antwoorden 
opp opinievragen zijn afhankelijk van de situatie waarin het 
intervieww wordt afgenomen en daardoor minder betrouw-
baar.. Heeft de respondent een slechte dag, dan zal hij 
negatieveree opinies ventileren, bijvoorbeeld over de 
kwaliteitt van de hulpverlening. Bij feitelijke vragen is dit 
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aanzienlijkk minder het geval. Om een duidelijk voorbeeld 
tee geven: het antwoord op de vraag naar de leeftijd van de 
respondentt zal nauwelijks beïnvloed worden door zijn 
humeurr op de dag van het interview. 

Doorr het feitelijk karakter van het merendeel van de 
vragenn zal de betrouwbaarheid van de antwoorden redelijk 
zijnn en nauwelijks afhankelijk van de stemming van de 
respondent.. Vooral bij deze groep respondenten is dat 
belangrijk,, omdat de stemming door middelengebruik beïn-
vloedd kan zijn. Dat neemt niet weg dat sommige van deze 
feitelijkee vragen een beroep doen op de bereidheid van de 
respondentt over het antwoord na te denken. Het gaat met 
namee om de vragen naar de frequentie van gedragingen het 
afgelopenn jaar, bijvoorbeeld van druggebruik of criminele 
activiteiten.. Het is mogelijk dat bij deze gedetailleerdere 
vragenn er een enkele keer min of meer lukraak geantwoord 
is,, hoewel aangenomen kan worden dat het antwoord toch 
altijdd een globale indicatie geeft van de frequentie. Een 
cliëntt die het afgelopen jaar de facto 50 keer cocaïne heeft 
gebruiktt zal misschien uit desinteresse 25 keer (of 75 keer) 
antwoorden,, maar niet 0 of 100 keer. 

Hett bovenstaande geldt voor zover de respondent bereid 
iss naar waarheid te antwoorden. Of de respondenten daartoe 
bereidd zijn geweest is niet te achterhalen. Wel kan gesteld 
wordenn dat de cliënten er in feite geen enkel belang bij 
hebbenn om onjuiste antwoorden te geven. Cliënten hebben 
daarr pas belang bij, wanneer zij de anonimiteitsgarantie niet 
gelovenn of zich schamen voor de interviewer. Bij het 
merendeell  van de vragen kan dit nauwelijks een rol hebben 
gespeeld,, bijvoorbeeld bij het gebruik dat gemaakt wordt 
vann de hulpverlening of van de methadonverstrekking. 
Anderss ligt dit bij vragen naar ^evoelice zaken als aebniik 
vann drugs en crimineel gedrag. Uit de analyses blijkt dat het 
gerapporteerdee gebruik van drugs zo hoog is, dat het niet 
aannemelijkk is dat er op grote schaal onjuiste antwoorden 
gegevenn zijn. Bij crimineel gedrag is het aannemelijk dat er 
vann enige onderrapportage sprake is. Vergelijking van 
gerapporteerdee arrestatie met gerapporteerd crimineel 
gedrag,, schijnt er op te wijzen, dat arrestaties wel steeds 
naarr waarheid zijn vermeld, maar crimineel gedrag niet (zie 
paginapagina 93). 

Uitt het bovenstaande volgt dat er niet gesproken kan 
wordenn over 'de' betrouwbaarheid van 'de' gegevens. Dit 
ligtt voor verschillende groepen van gegevens steeds anders: 
feitelijkee vragen zijn betrouwbaarder dan opinievragen, 
eenvoudigee feitelijke vragen (antwoord is bijvoorbeeld 'ja' 
off  'nee') zijn betrouwbaarder dan gecompliceerde feitelijke 
vragenn (antwoord is bijvoorbeeld aantal keren afgelopen 
jaar)) en neutrale vragen zijn betrouwbaarder dan gevoelige 
vragen.. Dat wil niet zeggen dat de antwoorden op minder 

betrouwbaree vragen zonder waarde zijn. Zo blijkt dat alle 
methadoncliëntenn tezamen in 1991 gemiddeld 48.2 delicten 
perr jaar pleegden. Dit is niet zo betrouwbaar gegeven, want 
dee vraag naar de frequentie van delicten is gevoelig èn 
gecompliceerd.. Toch geeft dit cijfer een redelijke indicatie. 
Hett 'feitelijke' cijfer zal liggen tussen de 40 en 75. 

Verderr moet nog vermeld worden dat er hier sprake is 
vann een geclusterde steekproef. Er is geen sample getrokken 
uitt alle methadoncliënten buiten de vier grote steden, maar 
166 instellingen zijn random getrokken en binnen deze instel-
lingenn zijn alle methadoncliënten opgenomen in de steek-
proef.. Hoewel een dergelijke samplingtechniek een zeer 
goedee representatieve sample levert (Hays 1969), impliceert 
ditt dat de gevonden varianties iets kunnen afwijken van de 
variantiess die men zou vinden bij een gewone steekproef. 
Mett deze kleine afwijkingen wordt hier geen rekening 
gehouden.. Er is van de gebruikelijke statistiek om signifi-
cantieniveauss te berekenen gebruik gemaakt. 

Watt betreft de vertekeningen door non-respons kan opge-
merktt worden dat deze voor het beschrijvende onderzoek 
opp tj redelijk gecompenseerd konden worden door weging. 
Inn 1993/95 is er nauwelijks sprake van vertekening door 
non-responss door de buitengewoon hoge respons (92%). 

Samenvatting Samenvatting 

Voorr het onderzoek is in 1991 een aselecte steekproef 
getrokkenn van 16 methadonverstrekkende instellingen buiten 
dee vier grote steden. Deze 16 instellingen komen goed 
overeenn met alle methadonverstrekkende instellingen buiten 
dee vier °rote steden wat betreft het soort instel!in° de 
omvangg van de instelling, omvang van de gemeente en de 
provincie.. Alleen kleinere instellingen zijn iets onderver-
tegenwoordigd,, doordat kleinere instellingen in de steek-
proeff  inmiddels waren opgeheven of gefuseerd waren met 
eenn grotere instelling. 

Dezee 16 instellingen hadden tezamen 1387 methadoncli-
ëntenn in de maand voorafgaand aan het veldwerk. 631 
(46%)) van deze cliënten zijn geïnterviewd. Uit een 
onderzoekk van de non-respons met behulp van door de 
hulpverlenerss van de instellingen ingevulde vragenlijsten 
overr de niet geïnterviewde cliënten en met behulp van 
registratiegegevenss blijkt dat allochtonen en werkende 
cliëntenn iets ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef. 
Mett betrekking tot sekse, leeftijd en detentie het afgelopen 
jaarr is er geen verschil tussen respons en non-respons. 

Inn 1993, 1994 en 1995 is 91% van deze oorspronkelijke 
groepp opnieuw geïnterviewd met een vergelijkbare 
vragenlijst. . 
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HOOFDSTUKK 7 

METHADONCLIËNTEN:: ACHTERGRONDGEGEVENS 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele demografische 
gegevenss van de methadoncliënten, namelijk sexe, leeftijd, 
afkomstt en woonplaats. In de volgende hoofdstukken 
wordenn de onderzoeksgegevens aan deze achtergrondgege-
venss gerelateerd. 

Sexe Sexe 

Inn tabel 7.1. zijn de achtergrondgegevens van de cliënten 
weergegeven.. 23 % van de cliënten is vrouw. Het percentage 
vrouwenn onder methadoncliënten schommelt altijd tussen de 
200 en 30%. De oorzaak voor deze tamelijk stabiele verhou-
dingg is niet bekend. In prevalentiecijfers van het gebruik 
vann drugs door jongeren wordt deze verhouding niet aange-
troffen.. Het gebruik van drugs door jongeren in zes Euro-
pesee landen (Johnston, Driessen en Kokkevi 1990) toont 
bijvoorbeeldd veel geringere verschillen tussen de sexen. 

Inn tabel 7.2 is te zien dat de verhouding tussen mannen 
enn vrouwen in subgroepen uiteenloopt. Met deze steekproef-
omvangg zijn geen vrouwelijke Surinaamse of Marokkaanse/-
Turksee cliënten in de steekproef opgenomen, wat impliceert 
datt zij buiten de vier grote steden nauwelijks of misschien 
zelfss wel helemaal niet voorkomen. Voor deze twee bevol-
kingsgroepenn is verslaving dus een puur mannelijke aange-
legenheid.. Onder de cliënten van Molukse origine zijn de 
vrouwenn ook ondervertegenwoordigd (18%), terwijl de cate-
goriee 'buitenlanders', die voornamelijk uit Duitsers en Itali-
anenn bestaat, een groter aandeel vrouwen laat zien (38%). 

Opvallendd is verder dat het percentage vrouwen onder 
jongeree methadoncliënten veel hoger is. Van de oudste cate-
goriee (>40 jaar) is 14% vrouw, van de jongste categorie 
(<266 jaar) 46%. Het is in principe mogelijk dat het hier 
eenn 'emancipatoir inhaaleffect' betreft, in die zin dat 
vrouwenn de afgelopen 15 jaar vaker heroïne zijn gaan 
gebruiken.. Erg waarschijnlijk is deze verklaring echter niet. 
Mett betrekking tot het gebruik van cannabis door jongeren 
zijnn de verschillen tussen mannen en vrouwen de afgelopen 
jarenn immers niet kleiner geworden (Driessen e.a. 1989). 
Bovendienn is voor Amsterdamse methadoncliënten al voor 
hett jaar 1981 aangetoond dat het percentage vrouwen onder 
ouderee leeftijdsgroepen veel geringer is, namelijk 53% 
onderr degenen die jonger zijn dan 20 versus 0% onder 
degenenn die ouder zijn dan 40 (Driessen 1987a). Het feit dat 
vrouwenn 10 jaar geleden ook al veel ruimer vertegenwoor-
digdd waren onder de jongere cliënten dan onder de oudere 

Tabell  7.1. Sexe, afkomst, leeftijd en woonplaats van methadoncliënten 

buitenn de vier grote steden. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-22jaar r 
23-25jaar r 
26-30jaar r 
31-35jaar r 
36-40jaar r 
>> 40jaar 

stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Allen n 

N N 

486 6 
144 4 

461 1 
54 4 
18 8 
48 8 
43 3 

35 5 
62 2 

198 8 
201 1 
92 2 
41 1 

358 8 
139 9 
133 3 

630 0 

% % 

77.1 1 
22.8 8 

73.9 9 
8.7 7 
3.0 0 
7.6 6 
6.8 8 

5.6 6 
9.9 9 

31.5 5 
32.0 0 
14.6 6 
6.5 5 

56.8 8 
22.1 1 
21.1 1 

100% % 

Surinamers7.1%;Antillianenn 1.6%;Marokkanen2.5%;Turken0.5%; 
Duitserss 2.9%; Italianen 1.1%; buiten Europa 1.1%; anders binnen 
Europaa 0.7%; Belgen 0.4%; Spanjaarden 0.4%; Fransen 0.2%;Vere-
nigdee Staten 0.2%. 18j. 0.5%; 19j. 0.8%; 20j. 0.5% 21j. 2.0% 22j. 
1.8%;; 41-45J. 4.7%; 46-50J. 1.1%; 52,53j. 0.6%. 

wijstt op een stabiel patroon. Waarschijnlijk zijn vrouwelijke 
verslaafdenn veel vaker in staat hun gewoonten op te geven. 
Tenslottee blijkt dat vrouwen in kleinere steden onderver-
tegenwoordigdd zijn, terwijl het percentage vrouwen in 
kleineree gemeenten (< 60.000 inwoners) vrij hoog is. 

Afkomst Afkomst 

Tweee bevolkingsgroepen zijn van bij zonder belang, namelijk 
allochtonenn en buitenlanders. Het percentage allochtone 
cliëntenn is belangrijk in verband met de achterstandspositie 
vann etnische minderheden in onze samenleving. Het gaat 
dann om de vraag in hoeverre deze achterstandspositie zich 
vertaaltt in een onevenredig hoge vertegenwoordiging van 
allochtonenn onder heroïnegebruikers. Welk deel van de 
cliëntenn buitenlander is, is van belang om na te gaan in 
hoeverree de Nederlandse methadonverstrekking een aanzui-
gendee werking heeft op verslaafden uit andere landen. 
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Tabell  7.2. Samenhang nissen de kenmerken sexe, afkomst, leeftijd en 
woonplaatss van methadoncliënten. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

188 - 22 jaar 
233 - 25 jaar 
266 - 30 jaar 
311 - 35 jaar 
366 - 40 jaar 
>> 40 jaar 

stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Allen n 

% % 
vrou--

wen n 

°25.8 8 

o o 
0 0 

17.9 9 
38.2 2 

°45.9 9 
28.4 4 
24.4 4 
19.0 0 
19.7 7 
13.6 6 

°23.4 4 
15.8 8 
28.6 6 

22.8 8 

% % 
Nederlan--

ders s 

°71.2 2 
82.8 8 

°92.4 4 
74.8 8 
77.4 4 
74.7 7 
65.6 6 
54.4 4 

75.6 6 
69.8 8 
73.6 6 

73.8 8 

gemid--
delde e 

leeftijd d 

"31.8 8 
29.6 6 

°30.7 7 
34.9 9 
28.4 4 
33.6 6 
31.9 9 

31.2 2 
31.1 1 
32.1 1 

31.3 3 

% % 
grote e 
stad d 

°56.3 3 
58.3 3 

57.9 9 
62.5 5 
33.1 1 
49.8 8 
52.6 6 

57.1 1 
58.0 0 
61.6 6 
51.8 8 
52.3 3 
67.9 9 

56.8 8 

Figuurr 7.1. Leeftijd van methadoncli-
ëntenn buiten de vier grote steden. 

tffe=BttFbj&-—tffe=BttFbj&-— ^L/lL ^L/lL 

Verschill  russen groepen significant (p < .05). 

buitenn de grote steden een aanzuigende werking heeft op 
buitenlanderss kan worden opgemerkt dat deze gematigd is. 

Uitt tabel 7.2 blijkt dat het percentage Nederlanders in de 
ouderee leeftijdsgroepen sterk terugloopt van 92% Neder-
landerss in de jongste leeftijdsgroep tot 54% in de oudste 
leeftijdsgroep.. In de volgende paragraaf wordt hier verder 
opp ingegaan. 

Dee herkomst van de methadoncliënten is achterhaald door 
tee vragen tot welke bevolkingsgroep men zich rekent. In 
verbandd met tweede generatie allochtonen en de Neder-
landsee nationaliteit van Surinamers is met opzet niet naar 
dee nationaliteit gevraagd. 26% van de methadoncliënten is 
QiiorVitnrvnn r\f buitenlands wat een flinke ovep»'erte2en-
woordigingg betekent. Landelijk is 7.3% van de bevolking 
off  in het buitenland geboren of van niet-nederlandse natio-
naliteitt (CBS 1992). Bovendien woont een zeer groot deel 
vann deze 7.3% in de vier grote steden. 

Mett de hier gebruikte vraagstelling (tot welke groep 
behoorr je?) worden meer allochtonen geteld, dan met de 
CBSS cijfers, namelijk ook in Nederland geboren Neder-
landerss van allochtone herkomst, tenminste als de respon-
dentt antwoordt dat hij bij de allochtone groep hoort. Met 
dee CBS-cijfers worden daarentegen in het buitenland 
geborenn autochtonen als allochtoon geteld. Ondanks deze 
onvergelijkbaarheidd van de cijfers is de oververtegen-
woordigingg van allochtonen en buitenlanders evident. 

Vergelekenn met de Amsterdamse methadoncliënten van 
dee GG&GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst)) is het aantal allochtone en buitenlandse cliënten 
buitenn de vier grote steden echter gematigd. In 1989 was 
60%% van de Amsterdamse methadoncliënten allochtoon of 
buitenlands,, namelijk 24% 'etnisch' en 36% 'buitenlands'. 
Dezee laatste categorie bestaat voornamelijk uit West-
Europeanenn (Buning 1990). 

Dee grootste allochtone groep bestaat uit Surinamers en 
Antillianenn (9%), gevolgd door Molukkers en mensen van 
Indonesischee afkomst (8 %). Marokkanen en Turken zijn met 
3%% vertegenwoordigd. De groep buitenlanders (7%) bestaat 
voornamelijkk uit Europeanen, zoals Duitsers (2.9%) en 
Italianenn (1.1%). Voorzover de methadonverstrekking 

Leeftijd Leeftijd 

Heroïne-afhankelijkheidd begint doorgaans tussen het 15e en 
25ee levensjaar. Daarvan uitgaande is de leeftijdsverdeling 
vann methadoncliënten om twee redenen van belang. Op de 
fiÉ»rctAA r*iQQtc t̂ 2ji ijj t Hg leeftijdsverdeling worden opgemaakt 
hoeveell  jonge of zeer jonge heroïneverslaafden er zijn. Dit 
aantall  is een (grove) indicatie voor de populariteit van hero-
ïnee onder jongeren, wat weer als een indicatie kan worden 
opgevatt voor de te verwachten groei van het totale aantal 
verslaafden.. Op de tweede plaats is het aantal ouderen (> 
400 jaar) vanbelang. Oudere verslaafden zijn vaak problema-
tischetische gevallen, die in een uitzichtloze situatie verkeren. 
Bovendienn geeft het aantal ouderen een indicatie van de 
prognosee voor de jongeren. Als het aantal ouderen aanzien-
lij kk is, dan betekent dit, dat slechts weinig verslaafden hun 
gewoontenn gedurende de afgelopen 20 jaar hebben opgeven. 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden is in 1991 31.3 jaar. De gemiddelde 
methadoncliëntt is dus niet jeugdig meer. Uit figuur 7.1. 
wordtt duidelijk dat het merendeel van de cliënten tussen de 
255 en 36 jaar is (64%). Begin jaren tachtig is het aantal 
heroïneverslaafdenn snel gegroeid. In die periode waren de 
cliëntenn die nu 25-36 jaar zijn tussen 15 en 25 jaar, de 
leeftijdd waarop men doorgaans met heroïnegebruik begint. 
Tienn jaar later is deze sterke groei van het aantal heroïne-
verslaafdenn beginjaren tachtig nog duidelijk zichtbaar in de 
leeftijdsverdeling. . 

Hett aantal (zeer) jonge cliënten is betrekkelijk gering. 
Slechtss 1.3% van de cliënten is jonger dan 20 jaar. Daar 
staatt tegenover dat 15.5% van de cliënten jonger dan 26 
jaarr is. Oudere cliënten zijn er betrekkelijk veel. De 
categoriee van 36 jaar en ouder is met 21 % goed gevuld en 
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2%% van de cliënten is ouder dan 45 jaar. In tabel 7.3 wordt 
eenn vergelijking gemaakt tussen de leeftijdsverdelingen in 
19888 en 1991. Duidelijk is te zien dat de jongere leeftijds-
groepenn sterk in omvang zijn afgenomen, terwijl de oudere 
leeftijdsgroepenn sterk zijn toegenomen. Dit kan er op wijzen 
datt de populariteit van heroïne afgenomen is. Er melden 
zichh minder jonge cliënten. Maareen rol speelt ook dat men 
eindd jaren 1980 op latere leeftijd met methadon begint (zie 
hoofdstukk 8). Daarnaast blijkt uit de sterke toename van de 
ouderee leeftijdsgroepen dat er nauwelijks cliënten zijn die 
mett methadongebruik stoppen. 

Dee gemiddelde leeftijd van de Surinaamse en Molukse 
cliëntenn is veel hoger, namelijk respectievelijk 35 en 34 jaar 
(ziee tabel 7.2). Marokkaanse cliënten zijn daarentegen 
betrekkelijkk jong (28 jaar). In figuur 7.2 is dit nader 
weergegeven.. Opvallend is dat Molukse cliënten onder de 
266 jaar in deze steekproef niet voorkomen. Boven die leef-
tijdd blijf t het percentage Molukkers tamelijk constant. Het 
aandeell  Surinaamse (of Antilliaanse) cliënten neemt sterk 
toee in de oudere leeftijdsgroepen, Surinaamse cliënten 
jongerr dan 23 jaar zijn er niet. Het aandeel Marokkaanse 
(enn Turkse) cliënten is daarentegen juist in de twee jongste 
leeftijdscategorieënn groot, maar boven de 26 jaar loopt dit 
terug.. Marokkanen en Turken zijn duidelijk nieuwkomers 
inn het verslaafdencircuit, terwijl Surinamers en Molukkers 
zichh uit dit circuit schijnen terug te trekken: er komen 
nauwelijkss of geen nieuwe (jonge) gevallen bij. 

Hett is aannemelijk dat de oververtegenwoordiging van 
allochtonenn onder drugsverslaafden mede veroorzaakt wordt 
doorr assimilatieproblemen in een nieuwe cultuur. Het blijkt 
nuu dat de oververtegenwoordiging van Molukkers en Suri-
namerss omslaat in een ondervertegenwoordiging. Kennelijk 
zijnn de zwaarste assimilatieproblemen in deze groepen 
overwonnen.. Afgaande op deze cijfers worden momenteel 
dee grootste problemen ondervonden door Marokkaanse 
jongeren.. De leeftijdsverdeling van de buitenlanders laat 
geenn bijzondere uitschieters zien. 

Woonplaats Woonplaats 

Dee woonplaats is in het interview niet gevraagd. Er is van 

Tabell  7.3. Leeftijdsverdeling van methadoncliënten buiten de vier grote 
stedenn in 1988 en 1991. 

leeftijd d 

<< 21 jaar 
211 - 29 jaar 
300 - 39 jaar 
>> 39 jaar 

% % 
1988 8 

5.9 9 
53.8 8 
36.5 5 
3.5 5 

5185 5 

% % 
1991 1 

1.8 8 
36.6 6 
52.5 5 
8.9 9 

630 0 

1988:: opgave door instellingen, zie tabel 3.8. 

uitt gegaan dat het merendeel van de cliënten in of vlakbij 
dee gemeente woont waar de methadon verstrekt wordt. Ook 
alss de cliënt in een kleinere plaats woont en de methadon 
inn de stad gaat halen, zal hij betrokken zijn bij het stedelijke 
leefmilieu,, aangezien de methadon meestal op een dagelijkse 
basiss wordt verstrekt. Ruim de helft (57%) van de metha-
doncliëntenn woont in (of nabij) een grotere stad met meer 
dann 100.000 inwoners. 22% woont in of nabij een kleinere 
stadd en 21 % in een plaats met minder dan 60.000 inwoners. 
Zoalss al besproken is wonen er in deze kleine plaatsen iets 
meerr vrouwelijke cliënten. Verder valt op (tabel 7.2) dat 
Marokkaansee en Turkse cliënten voor het merendeel niet in 
dee grotere steden wonen, maar dit verschil is niet signi-
ficant.ficant. Ook de leeftijdsverschillen tussen stad en platteland 
zijnn niet significant. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee conclusies die op basis van dit hoofdstuk getrokken 
kunnenn worden zijn de volgende. Vrouwelijke verslaafden 
makenn 23% uit van de methadoncliënten buiten de vier 
grotee steden. Opvallend is dat er veel meer jonge vrouwe-
lijk ee methadoncliënten zijn dan oude. Aangezien de afname 
vann vrouwelijke cliënten in de oudere leeftijdsgroepen zich 
100 jaar geleden ook al voordeed, is er sprake van een sta-
biell  patroon. Het wijst er op dat vrouwen er veel vaker in 
slagenn de verslaving onder de knie te krijgen dan mannen. 

Allochtonenn en buitenlanders zijn onder methadoncliënten 
oververtegenwoordigdd vergeleken met het aandeel dat zij 
uitmakenn van de Nederlandse bevolking. Maar buiten de 
vierr grote steden is deze oververtegenwoordiging gematigd. 
Opp basis van de leeftijdsverdeling kan aangenomen worden 
datt de oververtegenwoordiging van Surinamers en Moluk-
kerss binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen. Jonge 
nieuwee cliënten uit deze twee groepen dienen zich nauwe-
lijk ss aan. De oververtegenwoordiging van Marokkanen 
betreftt daarentegen een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het 
merendeell  van de Marokkaanse cliënten is jong. 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden is hoog: 31 jaar. Uit een vergelijking 
vann de leeftijdsverdeling in 1988 met die van 1991 blijkt een 
verouderingg van de methadoncliënten. Enerzijds neemt het 
aantall  jongere cliënten sterk af. Anderzijds groeit het aantal 
ouderee cliënten. Dit betekent dat maar weinig methadoncli-
ëntenn in staat zijn met druggebruik te stoppen. 
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HOOFDSTUKK 8 

METHADONCLIENTEN:: METHADONGEBRUIK 

Ditt onderzoek is uitgevoerd onder die cliënten van de 
drugshulpverlenendee instellingen die de afgelopen maand 
tenminstee eenmaal methadon hebben gekregen. Dit is het 
merendeell  van de drugscliënten van de instellingen: 73% 
vann de drugscliënten waarmee de instellingen in 1988 
contactt heeft gehad kreeg methadon (zie hoofdstuk 3). me-
thadonverstrekkingg neemt bij de drugshulpverlening dus een 
centralee plaats in. 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe vaak en hoe lang de 
cliëntenn methadon gebruiken, welke dosis men krijgt en 
dergelijke.. Vervolgens wordt de mening van de cliënten 
overr de wijze waarop de methadon verstrekt wordt 
geïnventariseerd.. In het volgende hoofdstuk komt de 
begeleidingg naast de methadonverstrekking en de verhouding 
tussenn methadonverstrekking en begeleiding aan de orde. 

Fig.. 8.1. Duur methadoriverstrek king. 

-^ffoFL^ -^ffoFL^ 

DuurDuur van het methadongebruik 

Inn figuur 8.1 is weergegeven sinds wanneer de cliënten me-
thadonn gebruiken. Incidentele verstrekking, bijvoorbeeld op 
eenn politiebureau is buiten beschouwing gelaten. Uit de 
figuurr wordt duidelijk dat door de meeste cliënten al 
jarenlangg methadon wordt gebruikt. Gemiddeld gebruiken 
dee cliënten (buiten de vier grote steden) 8 jaar methadon. 
Ongeveerr een kwart van de cliënten gebruikt 4 jaar of 
korterr methadon, een kwart 5 tot 8 jaar, een kwart 9 tot 11 
jaarr en een kwart 12 jaar of langer. 6% gebruikt al 15-20 
jaarr methadon. Vij f cliënten (1%) zeggen dat zij al 23 tot 
255 jaar methadon gebruiken. In principe is dit mogelijk, 
wantt in Amsterdam is eind jaren zestig aan een groep 
opiumverslaafdenn methadon verstrekt. Het is ook mogelijk 
datt deze cliënten overdrijven om aan te geven dat zij al zéér 
langg methadon gebruiken. 

Uitt de figuur blijkt verder dat veel cliënten (38%) sinds 
1980-19844 methadon gebruiken. De sterke groei in die jaren 
vann het aantal heroïnegebruikers ziet men hier dus terug. 
Opvallendd is dat het aantal cliënten dat pas 1, 2 of 3 jaar 
gebruiktt niet minder is dan het aantal cliënten dat 4, 5 of 
66 jaar gebruikt. Men zou verwachten dat een afname van 
dee populariteit van heroïne in de figuur tot uitdrukking zou 
komenn door een afname van het aantal cliënten dat in 1989, 
19900 of 1991 met methadon begonnen is. Maar dat blijkt 
niett uit de figuur. Sinds 1985 fluctueert de frequentie wel 
iets,, maar van een stijging of daling is geen sprake. Het 

geringee aantal dat in 1991 is begonnen wordt veroorzaakt 
doorr het feit dat er medio 1991 is geïnterviewd, zodat dat 
jaarr maar voor de helft meetelt. 

Inn tabel 8.1 staat het gemiddelde beginjaar en de 
gemiddeldee duur van de methadonverstrekking voor 
verschillendee groepen cliënten. Vrouwen gebruiken korter 
methadonn dan mannen. Molukse en Surinaamse cliënten 
gebruikenn langer methadon, buitenlandse en vooral Marok-
kaansee cliënten korter. Het is opvallend dat cliënten uit 
kleinee plaatsen niet korter methadon gebruiken. Men kan 
aannemenn dat heroïneverslaving zich vanuit de steden naar 
hett platteland verspreid heeft. Dat zou tot gevolg hebben dat 
cliëntenn uit kleine plaatsen korter methadon gebruiken, maar 
datt is dus niet het geval. 

Vanzelfsprekendd neemt het aantal jaren dat iemand al me-
thadonn gebruikt sterk toe met de leeftijd. Toch blijkt dat de 
duurr van de methadonverstrekking niet even snel toeneemt 
alss de leeftijd. De groep van 23 jaar of jonger gebruikt 
gemiddeldd 2 jaar methadon. De groep die nu 20 jaar ouder 
iss gebruikt niet 20 + 2 = 22 jaar methadon, maar 12 jaar. 
Ouderee cliënten gebruiken dus wel langer methadon, maar 
niett zoveel langer als men op grond van hun leeftijd zou 
verwachten.. Dit blijkt ook uit een zogenaamde residu-
analysee (bijlage 4.1 in Driessen 1992). Rekening houdend 
mett hun leeftijd gebruiken jonge en oude cliënten korter me-
thadonn dan de cliënten die momenteel 26-35 jaar zijn. Deze 
laatstee groep is voornamelijk tussen 1981 en 1984 met me-
thadonn begonnen. In die periode werd er jong met methadon 
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Tabell  8.1. Gemiddeld jaartal, waarinde cliënten met methadongehruik 
begonnenn zijn, leeftijd waarop men begonnen is en duur van 
dee methadonverstrekking'. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

188 - 22 jaar 
233 - 25 jaar 
266 - 30 jaar 
311 - 35 jaar 
366  40 jaar 
>> 40 jaar 

stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Allen n 

jaar r 
begin n 

methadon n 

°1982.7 7 
1984.2 2 

1983.0 0 
1982.7 7 
1986.4 4 
1981.6 6 
1984.7 7 

1989.0 0 
1987.5 5 
1984.0 0 
1981.7 7 
1980.3 3 
1979.0 0 

1983.0 0 
1983.6 6 
1982.6 6 

1983.1 1 

leeftijd d 
begin n 

methadon n 

23.5 5 
22.7 7 

22.7 7 
26.6 6 
23.8 8 
23.7 7 
25.6 6 

18.6 6 
20.6 6 
21.3 3 
23.8 8 
27.0 0 
31.7 7 

23.1 1 
23.7 7 
23.5 5 

23.3 3 

jaren n 
methadon n 

gebruik k 

°8.3 3 
6.8 8 

°8.0 0 
8.3 3 
4.6 6 
9.4 4 
6.3 3 

°2.0 0 
3.5 5 
7.0 0 
9.3 3 

10.7 7 
12.0 0 

8.0 0 
7,4 4 
8.4 4 

7.9 9 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief incidentele 
verstrekking,, bijvoorbeeld op een politiebureau. 

begonnen.. Daarvoor en daarna circa anderhalfjaar later. 
Inn figuur 8.2 is de leeftijd weergegeven, waarop men met 

methadonn begonnen is. De huidige methadoncliënten zijn 
gemiddeldd genomen met 23 jaar begonnen. Uit de figuur 
blijk tt duidelijk dat veel cliënten pas op latere leeftijd met 
methadonn beginnen. 29% begint na zijn vijfentwintigste en 
9%% zelfs na zijn dertigste. Enkelen beginnen pas met de 
aanvangg van de middelbare leeftijd (> 40 jaar). De 
verschillenn tussen de groepen wat betreft de beginleeftijd 
lopenn volledig parallel met de verschillen met betrekking tot 
dee duur van de methadonverstrekking (zie tabel 8.1). 

Datt men momenteel wat later aan de methadon begint 
dann begin jaren tachtig wijst er op dat het niet zeker is dat 
dee populariteit van heroïne aan het afnemen is. In het vorige 
hoofdstukk werd dat verondersteld op grond van het feit dat 
dee gemiddelde leeftijd van de methadongebruikers toeneemt. 
Dezee toename van de gemiddelde leeftijd kan voor een deel 
verklaardd worden uit een hogere aanvangsleeftijd met meth-
adon. . 

RegelmaatRegelmaat van het methadongehruik 

Dee methadoncliënten gebruiken gemiddeld sinds 8 jaar meth-
adon.. Voor het merendeel van de cliënten geldt dat zij 
gedurendee deze jaren lange perioden geen of slechts inci-
denteell  methadon gebruikt hebben. Gemiddeld hebben de 
cliëntenn 4.9 jaar regelmatig methadon gebruikt, dat wil 
zeggenn op 5 dagen per week of vaker (zie tabel 8.2). Sinds 
hett begin van het methadongehruik hebben de cliënten dus 
33 jaar onregelmatig of geen methadon gebruikt. Een aantal 
cliëntenn gebruikt niet alleen al lang methadon, maar ook al 

Figg 8.2. Leeftijd begin methadon. 

langg regelmatig methadon. 22% van de cliënten gebruikt 8 
jaarr of langer tenminste 5 dagen per week methadon. 

Inn tabel 8.2 is te zien dat de verschillen tussen groepen 
cliëntenn wat betreft het aantal jaren regelmatig methadon-
gehruikk parallel lopen aan de verschillen met betrekking tot 
hett aantal jaren methadongehruik (tabel 8.1). Dit ligt voor 
dee hand, want wie langer methadon gebruikt heeft, heeft 
ookk een grotere kans om langer regelmatig te hebben ge-
bruikt.. Daarom is in de tweede kolom van tabel 8.2 de 
proportiee weergegeven van het regelmatige gebruik ten 
opzichtee van de totale periode dat methadon is gebruikt. 
62%% van de periode sinds het begin van het methadon-
gehruik,, blijkt men regelmatig gebruikt te hebben. Deze 
proportiee regelmatig gebruik loopt sterk uiteen voor 
verschillendee cliënten van 0% tot 100%. Vrouwen hebben 
regelmatigerr methadon gebruikt dan mannen. Verschillen 
mett betrekking tot bevolkingsgroep en leeftijd zijn klein en 
niett significant. Verder blijkt dat cliënten die of heel kort 
(0-22 jaar) èf heel lang (> 12 jaar) methadon gebruiken in 
hett verleden minder regelmatig hebben gebruikt. 

Hett jaar voor het interview hebben de cliënten gemiddeld 
9.77 maanden regelmatig methadon gebruikt (exclusief 
cliënten,, die korter dan één jaar methadon gebruiken). Veel 
cliëntenn (56%) gebruikten het jaar voor het interview bijna 
doorlopendd methadon, namelijk 12 maanden minstens 5 keer 
perr week. Een minderheid (23%) gebruikte gedurende het 
jaarr voor het interview 6 maanden of korter regelmatig meth-
adon.. Vooral buitenlandse en Nederlandse cliënten en 
cliëntenn die al lang methadon gebruiken (> 12 jaar) hebben 
hett jaar voor interview regelmatig methadon gebruikt. 
Marokkaansee cliënten en cliënten die sinds kort methadon 
gebruiken,, gebruikten het jaar voor interview het minst 
regelmatigg methadon. 

Tenslottee is nagegaan op hoeveel dagen de cliënten de 
afgelopenn 14 dagen methadon hebben gebruikt. Dit blijkt 
gemiddeldd op 13.1 dagen te zijn. 88% heeft op 14 dagen 
methadonn gebruikt, slechts 6% op 7 dagen of minder. Er 
iss geen enkele verschil tussen groepen cliënten wat dit 
betreft. . 

Hett blijkt dat cliënten regelmatiger methadon gebruiken 
naarmatee de periode die als maatstaf wordt gebruikt korter 
is.. Men heeft 62% van de (gemiddeld) 8 jaar sinds de 
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Tabell  8.2. Regelmaat van het methadongebruik. Regelmatig gebruik Tabel 8.3. Methadonvrije perioden, percentages. 

iss op 5 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methad 
0 -22 jr 
33 -5 jr 
6-- 8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Allen n 

00 Verschil tussen 

dagenn per weekk of meer. 

sindssinds begin methad. 

jaren n 

regel--
matig g 

5.0 0 
4.5 5 

°5.0 0 
4.7 7 
3.0 0 
5.2 2 
3.9 9 

°1.4 4 
2.3 3 
4.5 5 
5.4 4 
7.1 1 
5.8 8 

"1.0 0 
2.7 7 
4.4 4 
7.2 2 
7.8 8 

4.9 9 

groepenn sig 

proportie' ' 
regel--
matig g 

°.60 0 
.67 7 

.63 3 

.60 0 

.63 3 

.57 7 

.59 9 

.56 6 

.62 2 

.63 3 

.61 1 

.66 6 

.57 7 

.54 4 

.66 6 

.61 1 

.68 8 

.54 4 

.62 2 

nificant:: p < . 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken 

maanden' ' 
regel--
matig g 

9.7 7 
9.7 7 

°9.9 9 
8.9 9 
8.1 1 
9.1 1 

10.0 0 

9.5 5 
9.0 0 
9.5 5 
9.6 6 

10.6 6 
10.2 2 

°8.6 6 
9.0 0 
9.9 9 
9.9 9 

10.4 4 

9.7 7 

afg.22 w. 
dagen n 

methd. . 

13.2 2 
13.0 0 

13.1 1 
12.8 8 
14.0 0 
13.6 6 
12.8 8 

13.1 1 
13.3 3 
12.9 9 
13.2 2 
13.1 1 
13.7 7 

13.3 3 
13.2 2 
12.9 9 
13.1 1 
13.4 4 

13.1 1 

05.. 1. Exclusief degenen 

mannen n 
vrouwen n 

Nederland d 
Surin/Antill l 
Marok/Turk k 
Molukk/Ind d 
Buitnlnders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren mthad 
00 - 2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>12 jr r 

jr.mn.mth' jr.mn.mth' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

ooit t 
gepro--
beerd d 

88 8 
84 4 

87 7 
92 2 

100 0 
80 0 
82 2 

°71 1 
87 7 
80 0 
90 0 
82 2 
87 7 

°67 7 
93 3 
87 7 
90 0 
93 3 

95 5 
91 1 
95 5 
88 8 

87 7 

ooit t 

ge--
lukt t 

58 8 
55 5 

59 9 
49 9 
64 4 
45 5 
59 9 

°39 9 
52 2 
56 6 
66 6 
52 2 
51 1 

°33 3 
57 7 
59 9 
63 3 
67 7 

°65 5 
80 0 
66 6 
54 4 

57 7 

> l j r . . 
methad--

vrij j 

17 7 
14 4 

18 8 
8 8 

15 5 
14 4 
11 1 

10 0 
8 8 

14 4 
21 1 
19 9 
12 2 

°4 4 
12 2 
20 0 
19 9 
23 3 

22 2 
22 2 
19 9 
15 5 

16 6 

afg.jr r 
methad--

vrij j 
periode e 

30 0 
27 7 

°28 8 
29 9 
64 4 
28 8 
32 2 

27 7 
40 0 
28 8 
33 3 
20 0 
26 6 

28 8 
35 5 
31 1 
28 8 
27 7 

°50 0 
63 3 
51 1 
17 7 

29 9 

hero. . 
tijdens s 

m.vr r 
per.2 2 

42 2 

45 5 

42 2 
35 5 
42 2 
58 8 
43 3 

57 7 
38 8 
43 3 
39 9 
50 0 
37 7 

41 1 
53 3 
39 9 
47 7 
30 0 

°61 1 
41 1 
55 5 
37 7 

42 2 

aanvangg van het methadongebruik regelmatig gebruikt, 81 % 
vann het jaar voor het interview en 94% van de 14 dagen 
voorr het interview. Het lijk t er dus op dat men recentelijk 
regelmatigerr is gaan gebruiken, maar het betreft hier een 
artefactt van de methode. Bij een steekproef onder cliënten 
diee de afgelopen maand methadon hebben gehad worden die 
methadongebruikerss gemist die net een periode zonder me-
thadonn doormaken. Hierdoor lijk t het methadongebruik de 
144 dagen voor het interview regelmatiger dan het gebruik 
gedurendee het jaar voor het interview. 

MethadonvrijeMethadonvrije en drugsvrije perioden 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de cliënten lange perioden 
regelmatigg methadon gebruiken. Toch wordt door veel 
cliëntenn geprobeerd van de methadon af te komen. 87% van 
dee cliënten heeft ooit geprobeerd met methadon te stoppen. 
Gemiddeldd hebben degenen die ooit probeerden te stoppen 
55 van dergelijke pogingen ondernomen. Voor de meerder-
heidd geldt dat het aantal stoppogingen beperkt is gebleven 
tott 10 keer of minder (93%). Een kleine minderheid heeft 
zeerr frequent geprobeerd te stoppen. 4% meldt meer dan 
200 stoppogingen. 

Verschillenn tussen groepen cliënten wat dit betreft zijn 
niett verrassend. Jongere cliënten en cliënten die korter me-
thadonn gebruiken hebben minder vaak een stoppoging 
ondernomenn (zie tabel 8.3). Cliënten die 12 jaar of langer 

00 Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken. 2. Percentage van de 
cliëntenn die het ooit gelukt is methadonvrij te blijven. 

methadonn gebruiken hebben gemiddeld al 8 pogingen achter 
dee rug. Lang niet al deze pogingen mislukten. 57% van de 
cliëntenn is er ooit in geslaagd geen methadon meer te 
gebruiken.. Degenen die al langer methadon gebruiken is het 
vakerr ooit gelukt methadonvrij te blijven (zie tabel 8.3). 
Vann degenen die 0-2 jaar methadon gebruiken is 33% ooit 
methadonvrijj  geweest, van degenen die meer dan 12 jaar 
methadonn gebruiken 67%. Deze toename van 33% naar 
677 % is echter gering als men bedenkt dat de laatste groep 
(>> 12 jaar methadon) veel langer methadon gebruikt en 
tenminstee 10 jaar langer de tijd heeft gehad om ooit met 
methadonn te stoppen. Het zou kunnen dat de groep die al 
zoo lang methadon gebruikt een restgroep is. Degenen die 
vaakk geprobeerd hebben om van de methadon af te komen, 
zoudenn dan inmiddels clean zijn, terwijl degenen die maar 
weinigg pogingen ondernomen hebben nog steeds methadon 
krijgen. . 

29%% van alle cliënten heeft het jaar voor het interview 
eenn methadonvrije periode gehad, voor 10% vond de laatste 
methadonvrijee periode 1-3 jaar geleden plaats en voor 17% 
langerr dan 3 jaar gelden. De resterende 43 % heeft nooit een 
methadonvrijee periode gehad. Vooral Marokkaanse en 
Turksee cliënten hebben het jaar voor het interview vaak een 
methadonvrijee periode gehad. 
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Vann belang is hoe lang de methadonvrije periode duurde. 
Eenn onderbreking van enkele dagen stelt natuurlijk niet 
zoveell  voor. Bij 12% van de cliënten, die ooit methadonvrij 
zijnn geweest, heeft de methadonvrije periode inderdaad kort 
geduurd,, namelijk 14 dagen of nog korter. Bij 31 % duurde 
dee methadonvrije periode 14 dagen tot 3 maanden, bij 19% 
4-66 maanden, bij 9% 7-12 maanden en bij 29% eenjaar of 
langer.. Van alle methadoncliënten is 16% tenminste eenjaar 
methadonvrijj  geweest. 

Uitt de laatste kolom van tabel 8.3 blijkt dat veel van deze 
methadonvrijee perioden ook heroïnevrije perioden zijn 
geweest.. 58 % van de cliënten die een methadonvrije periode 
haddenn zegt dat zij de laatste methadonvrije periode geen 
heroïnee hebben bijgebruikt, 42% heeft wel heroïne gebruikt 
(30%% regelmatig en 12% af en toe). Vooral degenen die het 
jaarr voor het interview maar kort methadon hebben gehad 
gebruiktenn meestal heroïne tijdens de laatste methadonvrije 
periode.. Behalve van heroïne wordt ook wel gebruik ge-
maaktt van grote hoeveelheden alcohol om een methadon-
vrijee periode door te komen (18%). In hoeverre deze metha-
donvrijee perioden samenhangen met detentie of een afkick-
pogingg is niet bekend. Voor de cleane perioden, die hier-
onderr besproken worden, is dit gegeven wel beschikbaar. 

Behalvee naar perioden zonder methadon is ook gevraagd 
naarr perioden waarin men helemaal clean was, dat wil 
zeggenn dat de cliënt niets gebruikt behalve alcohol en/of 
hashishh (zie tabel 8.4). In sommige gevallen zal een cliënt 
zoo frequent en hevig cannabis (of alcohol) gebruiken, dat 
menn bezwaarlijk van 'clean' kan spreken, maar in de 
vragenlijstt is in die mogelijkheid niet voorzien. Clean wil 
hierr dus zeggen het niet gebruiken van hard drugs. 

Hett merendeel van de cliënten heeft ooit een helemaal 
cleanee periode gehad, namelijk 79%. Hier doet zich een 
inconsistentiee voor in het materiaal, want een cleane periode 
iss per definitie een periode zonder methadon. Hiervoor 
bleekk echter dat 57% ooit een methadonvrije periode gehad 
heeft.. Er zijn dus minder methadonvrije perioden dan cleane 
perioden.. Dit komt omdat de cliënten bij een methadonvrije 
periodee aan langere perioden gedacht hebben dan bij cleane 
perioden.. Een korte onderbreking van de methadonverstrek-
kingg wordt kennelijk vergeten, maar enkele dagen helemaal 
cleann herinnert men zich maar al te goed.. Het blijkt dan ook 
datt de laatste methadonvrije periode langer heeft geduurd 
dann de laatste cleane periode. Daarnaast is het aannemelijk 
datt cliënten langere cleane perioden, die nogal eens 
voorkomen,, niet als methadonvrij hebben beschouwd. Als 
menn clean is, is er immers geen reden om methadon te 
gebruikenn en in die zin is het vreemd om een cleane periode 
methadonvrijj  te noemen. 

Niett alleen veel cliënten zijn ooit clean geweest, men is 
ookk vaak clean geweest, gemiddeld 5 keer. Over de laatste 
cleanee periode die de cliënten doormaakten is nadere 
informatiee gevraagd. Bij ongeveer een kwart van de cliënten 
diee ooit clean waren duurde de laatste cleane periode korter 
dann een maand. Bij de helft 2 tot 12 maanden. Cleane 
periodenn van enkele jaren zijn geen uitzondering. Bij 21% 
vann alle cliënten duurde de laatste cleane periode een jaar 
off  langer. Dat wil zeggen dat het percentage cliënten dat 
ooitt een jaar of langer clean was nog hoger moet liggen, 

Tabell  8.4. Drugsvrije perioden. Percentages. 

ooit22 afg jr afg jr 
ooitt > 1 jr clean > 1 mnd 
cleann clean clean 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg .jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

80 0 
75 5 

81 1 
70 0 
64 4 
72 2 
77 7 

°66 6 
79 9 
85 5 
80 0 
73 3 
67 7 

70 0 
81 1 
78 8 
82 2 
81 1 

90 0 
90 0 
89 9 
74 4 

79 9 

21 1 
19 9 

21 1 
14 4 
0 0 

26 6 
24 4 

"10 0 
10 0 
19 9 
26 6 
22 2 
22 2 

"12 2 
13 3 
21 1 
26 6 
25 5 

30 0 
24 4 
21 1 
20 0 

21 1 

°37 7 
27 7 

35 5 
37 7 
57 7 
28 8 
27 7 

°46 6 
47 7 
42 2 
31 1 
22 2 
19 9 

°46 6 
41 1 
38 8 
28 8 
27 7 

°64 4 
55 5 
43 3 
21 1 

35 5 

24 4 
18 8 

°22 2 
26 6 
42 2 
21 1 
8 8 

27 7 
25 5 
27 7 
22 2 
15 5 
15 5 

23 3 
25 5 
25 5 
21 1 
20 0 

°43 3 
34 4 
19 9 
6 6 

23 3 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken. 2. Laatste drugsvrije 
periode. . 

wantt een cliënt die enkele maanden geleden 2 weken clean 
was,, kan daarvoor ooit eenjaar clean zijn geweest. Op basis 
vann het gegeven dat 26% (21% van de cliënten) van de 
laatstee cleane perioden een j aar of langer duurde en op basis 
vann het aantal cleane perioden kan aangenomen worden dat 
ongeveerr 35 % van alle cliënten ooit een jaar of langer clean 
iss geweest. 

Marokkaansee cliënten, jongere cliënten en cliënten die 
korterr dan 5 jaar methadon gebruiken zijn minder vaak ooit 
cleann geweest en ook minder vaak tenminste een jaar lang 
cleann (zie tabel 8.4). Dit komt omdat deze cliënten een 
korteree methadoncarrière hebben. Daardoor hebben ze 
minderr kans gehad een drugsvrije periode door te maken. 
Hett blijkt namelijk dat deze groepen veel vaker dan anderen 
hett jaar voor het interview nog clean zijn geweest. 

35%% van alle cliënten is het jaar voor het interview 
drugsvrijj  geweest en 23 % is het jaar voor het interview 
zelfss langer dan een maand drugsvrij geweest. Voor de 
genoemdee groepen (jongeren, marokkaanse cliënten, 0-5 
jaarr methadon) geldt dat zij het jaar voor het interview veel 
vakerr een maand drugsvrij zijn geweest. Daarnaast blijken 
mannenn het jaar voor het interview vaker drugsvrij te zijn 
geweestt dan vrouwen. Ouderen en buitenlanders hebben het 
jaarr voor het interview maar zelden een drugsvrije periode 
vann meer dan een maand gehad. 
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Samenvattendd blijkt dat een grote meerderheid van de 
cliëntenn het ooit zonder drugs heeft kunnen stellen. Eén op 
dee drie cliënten is tenminste één jaar drugsvrij gebleven, 
éénn op de drie is het jaar voor het interview nog drugsvrij 
geweestt en bijna een kwart van de cliënten is het jaar voor 
hett interview een maand of langer clean geweest. Deze 
cijferss werpen de vraag op of opiaatverslaving wel zo'n 
stevigee farmacologische basis heeft als meestal wordt 
aangenomen.. Uiteraard is bekend dat verslaafden cleane 
periodenn doormaken, maar dat dat op deze schaal gebeurt 
iss voor Nederland nog niet beschreven. Uit de literatuur is 
overigenss bekend dat alcoholverslaving bijna altijd gepaard 
gaatt met lange perioden van totale abstinentie. 

Dee redenen waarom men clean was zijn weergegeven in 
tabell  8.5. De meest genoemde reden, namelijk 'afkick-
poging'' (50%), is niet zoveel zeggend. Onduidelijk blijf t 
waaromm men aan die poging begonnen is. Een verblijf in de 
gevangenisgevangenis wordt ook vaak genoemd (22%). Niet in alle 
gevangenissenn is methadon te krijgen. Sociale relaties spelen 
ookk vaak een rol. Vooral zwangerschap wordt nogal eens 
genoemdd als reden om clean te blijven en daarnaast het feit 
datt men een nieuwe vriend(in) kreeg of een dringend beroep 
vann de ouders ('laatste wens van vader'). 

Verderr blijkt dat tijdens de vakantie een aantal cliënten 
lieverr niet het risico loopt gepakt te worden. Men blijf t dus 
clean.. Ook voor degenen die werken of een opleiding 
volgenn is het soms practischer om clean te zijn. Verder 
wordenn nog genoemd een verblijf in het ziekenhuis, het 
eenvoudigee feit 'dat men er genoeg van heeft', geldgebrek 
enn problemen met de methadonverstrekkende instelling: men 
konn geen methadon meer krijgen en men is toen maar clean 
t,CL/iCvcn.. . 

Watt uit de tabel naar voren komt is het incidentele 
karakterr van de meeste redenen om clean te blijven. Bij een 
zwangerschapp of een nieuwe partner gaat het om een ingrij-
pendee gebeurtenis in iemands leven. Maar bij een vakantie, 
geldgebrek,, problemen met de instelling of 'het er genoeg 
vann hebben', zijn kleine aanleidingen kennelijk genoeg 
redenn om clean te blijven. Een opmerking van een respon-
dentt als 'ik woonde op een camping, daar was geen metha-
donn te krijgen en toen ben ik een jaar clean gebleven' 
onderstreeptt het toevallige karakter van de oorzaak van de 
cleanee perioden. Ook wijst zo'n opmerking er op dat het bij 
gewijzigdee omstandigheden kennelijk niet altijd een tita-
nischee krachtsinspanning is om clean te blijven. Hierbij 
moett wel bedacht worden dat al deze cleane perioden op 
nietsniets zijn uitgelopen, in die zin dat iedereen weer is terug-
gevallen,, anders zat men niet in de steekproef. Voor deze 
cliëntenn hoort een cleane periode tot het vaste patroon in de 
verslavingscarrière. . 

Hett incidentele karakter van de genoemde redenen om 
cleann te blijven neemt niet weg dat 'afkickpoging' toch het 
meestt genoemd wordt. Deze afkickpogingen zullen vaak 
ondernomenn worden na aandrang van de hulpverleners. Het 
blijk tt echter dat de hulpverleners niet bij iedereen 
aandringenn om af te bouwen. 46% van de cliënten zegt dat 
err bij hen nog nooit is aangedrongen om af te bouwen, 22% 
zegtt dat dit slechts zelden is gebeurd en bij 32% is er in het 
verledenverleden regelmatig of vaak aangedrongen op afbouw. Deze 

Tabell  8.5. Redenen waarom de cliënten clean waren. 

afkickpoging g 
gevangenis s 
nieuwee partner, kinderen, 
zwangerschap,, ouders 
vakantie,, verblijf buitenland 
werk,, studie 
ziekte,, ziekenhuis 
'hadd er genoeg van' 
geldgebrek k 
problemenn met instelling 

N N 

233 3 
101 1 

41 1 
24 4 
22 2 
16 6 
15 5 
10 0 
7 7 

cijferss hebben betrekking op de gehele methadoncarrière. 
Hett jaar voor het interview is er bij 36% aangedrongen op 
afbouww (gemiddelde voor alle cliënten: 3.2 keer per jaar). 
Zeerr frequent wordt slechts op een kleine minderheid druk 
uitgeoefend,, namelijk bij 4% (meer dan eens per maand). 
Uitt tabel 8.6 blijkt dat er geen geprononceerde verschillen 
zijnn tussen groepen cliënten. Wel valt op dat er minder op 
afbouww wordt aangedrongen bij cliënten die nog maar kort 
(0-22 jaar) methadon gebruiken. 

Afbouww vindt plaats door de methadondosis geleidelijk 
tee verlagen. Ook om andere redenen wordt er gestreefd naar 
lagee doses. Bijvoorbeeld om later de overstap naar afbouw 
tee vergemakkelijken, maar ook omdat men in Nederland nu 
eenmaall  weinig ziet in hoge doseringen. Het feit dat veel 
instellingenn lage maximale doseringen hanteren wijst daar 
ookk op. Verder willen cliënten zelf soms ook een lage dosis. 
Hett percentage cliënten waarbij de afgelopen maand de me-
thadondosiss is verlaagd, ligt dan ook even hoog als het 

aangedrongenn op afbouw. Bij 36% van alle cliënten is de 
afgelopenn maand de dosis verlaagd. 

Bijj  mannen, oudere cliënten en cliënten die al langer me-
thadonn gebruiken (> 9 jaar) is de afgelopen maand de dosis 
minderr vaak verlaagd. Bij vrouwen, jongeren en degenen 
diee sinds kort methadon gebruiken vaker. Hierboven bleek 
datt bij degenen die kort methadon gebruiken minder vaak 
wordtt aangedrongen op afbouw. De dosis blijkt bij deze 
groepp echter vaker verlaagd te worden. Hetzelfde geldt voor 
vrouwelijkee cliënten. De dilemma's, waarvoor de 
hulpverlenerss zich geplaatst zien, ziet men hier in de cijfers 
terug.. Enerzijds wil men graag dat cliënten regelmatig me-
thadonn gebruiken en van de heroïne afblijven. Dus men 
dringtt niet aan op afbouw. Anderzijds wil men dat er lage 
dosess worden gebruikt en dat er wordt afgebouwd. Dit leidt 
err toe dat men bij jonge cliënten minder vaak aandringt op 
afbouw,, maar tegelijkertijd wel vaker de dosis verlaagd. 

DosisDosis en wijze van verstrekking 

Zoalss hierboven al is opgemerkt is de methadondosis in 
Nederlandd doorgaans laag. Het blijkt dan ook dat de 
gemiddeldee dosis slechts 32 mg is. 30% van de cliënten 
krijgtt 20 mg of minder, 48% 20-40 mg, 16% 40-60 mg en 
4%% krijgt meer dan 60 mg. Doses boven de 100 mg komen 
inn deze steekproef niet voor. Een enkele keer wordt wel een 
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Tabell  8.6. Doorhulpverleners uitgeoefende aandrang om af te bouwen. 

%% % keren % 
regelmatigg afg, jr afg. jr afg. 
aangedron-- aangedr. aan- maand 

genn op af- drang dosis 
opp afbouw bouw afbouw verlaagd 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren meth. 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

Allen n 

33 3 
29 9 

30 0 
35 5 
50 0 
44 4 
30 0 

34 4 
33 3 
36 6 
29 9 
30 0 
28 8 

°20 0 
30 0 
45 5 
33 3 
29 9 

32 2 

°38 8 
29 9 

°32 2 
48 8 
58 8 
53 3 
31 1 

42 2 
35 5 
36 6 
35 5 
30 0 
44 4 

45 5 
46 6 
49 9 
49 9 
49 9 

36 6 

3.1 1 
3.3 3 

3.3 3 
2.9 9 
2.0 0 
2.1 1 
3.5 5 

1.4 4 
7.0 0 
3.1 1 
3.0 0 
1.9 9 
2.9 9 

2.1 1 
2.6 6 
4.5 5 
3.8 8 
2.2 2 

3.2 2 

°33 3 
44 4 

35 5 
35 5 
52 2 
31 1 
39 9 

°54 4 
41 1 
40 0 
34 4 
18 8 
39 9 

"50 0 
38 8 
40 0 
32 2 
20 0 

36 6 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 

dosiss van meer dan 100 mg voorgeschreven. (Eén cliënt 
meldtt een dosis van 200 mg, maar dit is waarschijnlijk de 
dosiss voor enkele dagen.) Drie cliënten gebruiken momen-
teell  geen methadon. De maand vóór het interview hebben 
zee wel methadon gebruikt. 

Dee verschillen tussen groepen cliënten zijn steeds 
significantt en weergegeven in tabel 8.7. Mannen, Neder-
landsee en Surinaamse cliënten, ouderen, cliënten die al wat 
langerr methadon krijgen (> 5 jaar) en degenen die het jaar 
voorr het interview gedurende meer dan 8 maanden regel-
matigg methadon gebruikten krijgen hogere doses. Vrouwen, 
Moluksee en Marokkaanse cliënten, jongeren, degenen die 
pass kort methadon krijgen (0-2 jaar) en degenen die het jaar 
voorr het interview slechts een paar maanden regelmatig me-
thadonn hebben gebruikt krijgen lagere doses. 

Dee grote meerderheid van de cliënten (87%) krijgt de 
methadonn vloeibaar. De overigen krijgen tabletten. Een deel 
(8%)) van de cliënten krijgt een recept waarmee bij de apo-
theekk de methadon gehaald kan worden. Twee cliënten krij -
genn het recept van hun huisarts. 

Err is geen samenhang tussen de hoogte van de dosis en 
hett al of niet vloeibaar verstrekt krijgen van methadon. Ook 
degenenn die de methadon vloeibaar krijgen, krijgen de meth-
adonn in het weekend in tabletvorm mee. Voor een week 
wordtt de methadon aan 28% (wel eens) meegegeven, voor 
tweee weken echter practisch aan niemand (1%). Er is een 
sterkk verband tussen de hoogte van de dosis en het mee-
gevenn van methadon. Cliënten die de methadon alleen voor 
hett weekend meekrijgen, krijgen gemiddeld 32 mg, cliënten 
diee de methadon 2 weken meekrijgen 25 mg. 

Tabell  8.7, Dosis methadon perdag, cliënten die de methadon vloeibaar 
krijgenn en cliënten die de methadon soms voor 1 a 2 weken 
meekrijgen. . 

dosiss % krijgt % krijgt 
methadonn methadon methadon 

inn mg vloeibaar 1-2 weken 
mee e 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
9-122 jr 
>122 jr 

AfgAfg Jr.mnd. mihd,' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°33 3 
29 9 

°34 4 
31 1 
26 6 
25 5 
28 8 

°27 7 
30 0 
31 1 
33 3 
35 5 
35 5 

°25 5 
30 0 
33 3 
34 4 
36 6 

°23 3 
30 0 
31 1 
35 5 

32 2 

86 6 
90 0 

88 8 
84 4 
93 3 
77 7 
86 6 

98 8 
93 3 
86 6 
86 6 
84 4 
80 0 

°96 6 
92 2 
81 1 
84 4 
82 2 

94 4 
89 9 
93 3 
83 3 

87 7 

31 1 
27 7 

°28 8 
45 5 
24 4 
41 1 
23 3 

32 2 
22 2 
33 3 
28 8 
33 3 
36 6 

27 7 
25 5 
35 5 
32 2 
31 1 

24 4 
26 6 
22 2 
36 6 

30 0 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

DoorverkopenDoorverkopen van methadon en dubbelverstrekking 

Niett alle methadon wordt door de cliënten geconsumeerd. 
Alss er tabletten worden verstrekt kan de cliënt (een deel 
van)) de tabletten doorverkopen. Van de opbrengst kan geen 
gelijkwaardigee dosis heroïne worden gekocht, omdat metha-
donn op de zwarte markt goedkoper is en de werkingsduur 
vann heroïne bovendien korter is. Maar als men toch heroïne 
will  gebruiken is de opbrengst natuurlijk wel meegenomen. 
Opp de zwarte markt doet methadon ongeveer ƒ 2,50 a ƒ 5,-
perr tablet van 5 mg. 

Vri jj  veel cliënten (24%) hebben het jaar voor het 
intervieww methadon doorverkocht. Merendeels is dit een 
incidentelee aangelegenheid, want 59% van de 'doorver-
kopers'' heeft het jaar voor het interview niet vaker dan 5 
keerr doorverkocht. Slechts 16% van de 'doorverkopers' 
(4%% van alle cliënten) maakt er een gewoonte van. Zij 
verkochtenn het jaar voor het interview 20 keer of nog vaker 
methadonn door. Vrouwen verkopen minder vaak methadon 
doorr dan mannen, maar verder zijn er geen verschillen van 
betekeniss tussen de groepen cliënten. De 14 dagen voor het 
intervieww is er door 6% van de cliënten methadon 
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Tabell  8.8. Percentage cliënten dat de methadon het jaar voor het inter-
vieww heeft doorverkocht en dat het jaar voor interview 
dubbell  methadon verstrekt heeft gekregen. 

Tabell  8.9. Oordeel van de cliënten over de methadonverstrekking. 
Rapportcijferr voor de wijze van verstrekking en percentage 
cliëntenn met klachten over de verstrekking. 

methadon n 
doorver--

kocht t 

dubbel--
verstrekt t 
gekregen n 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 -22 jr 
33 -5 jr 
6-- 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. methd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

°26 6 
15 5 

23 3 
23 3 
33 3 
35 5 
17 7 

31 1 
16 6 
26 6 
25 5 
16 6 
33 3 

25 5 
22 2 
26 6 
21 1 
29 9 

24 4 
23 3 
26 6 
22 2 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 22 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg .jr. mnd. methd.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

gemiddeld d 
rapport--

cijfer r 

°6.4 4 
6.9 9 

6.4 4 
7.1 1 
6.5 5 
7.0 0 
6.5 5 

°7.3 3 
6.7 7 
6.5 5 
6.5 5 
6.1 1 
7.4 4 

°7.2 2 
6.9 9 
6.4 4 
6.2 2 
6.3 3 

6.7 7 
6.6 6 
6.3 3 
6.5 5 

mett klachten 
overr methadon 

verstrekking g 

49 9 
40 0 

49 9 
36 6 
49 9 
43 3 
44 4 

35 5 
43 3 
48 8 
49 9 
49 9 
41 1 

°38 8 
39 9 
51 1 
50 0 
53 3 

34 4 
44 4 
56 6 
47 7 

Allen n 

00 Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

""  Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

doorverkocht.. Meestal 1 of 2 keer, maar door 29% van de 
doorverkoperss frequent, namelijk 5 keer of vaker (2% van 
allee cliënten). 

Err is geen duidelijke relatie tussen het doorverkopen van 
methadonn en het meekrijgen van methadon voor langere 
perioden.. Van de cliënten, die alleen voor het weekend me-
thadonn meekrijgen, heeft 24% het jaar voor het interview 
doorverkocht.. Bij degenen, die voor één week meekrijgen 
ligtt dit percentage ook op 24%. Maar van de cliënten die 
voorr 2 weken methadon meekrijgen heeft 39% doorver-
kocht.. Deze laatste groep bestaat echter uit slechts 6 
cliënten. . 

Eenn manier om methadon te krijgen om te verkopen is 
dubbelverstrekking.. De cliënt zorgt er dan voor dat hij bij 
tweee instellingen (of bij een huisarts en een instelling) 
tegelijkertijdd methadon krijgt. Slechts 3% van de cliënten 
heeftt het jaar voor het interview dubbel verstrekt gekregen. 
Inn de helft van de gevallen duurde de dubbelverstrekking 
niett langer dan 4 weken. Vier cliënten hebben het hele jaar 
voorr het interview dubbel verstrekt gekregen. Gemiddeld 
kregenn de cliënten die dubbel verstrekt kregen 16 weken 
dubbell  verstrekt. Alleen Nederlandse cliënten kregen dubbel 
verstrektt en geen enkele van de allochtone of buitenlandse 

cliënten.. Waarschijnlijk speelt taalvaardigheid en kennis van 
hett hulpverleningscircuit een rol. Dat ervaring een rol speelt 
blijk tt ook uit het feit dat jongere cliënten nooit dubbel 
verstrektt kregen en cliënten die kort methadon gebruiken 
minderr vaak dan langdurige gebruikers van methadon. De 
relatiee tussen dubbelverstrekking en doorverkopen van me-
thadonn is overigens betrekkelijk zwak. Van de cliënten die 
niett dubbel verstrekt kregen verkocht 24% het jaar voor het 
intervieww methadon door, van de cliënten die het jaar voor 
hett interview wel dubbel verstrekt kregen 30%. 70% van 
degenenn die dubbel verstrekt kregen gebruiken de extra me-
thadonn dus voor zichzelf (13 cliënten van de 19). 

OordeelOordeel van de cliënten over de methadonverstrekking 

Aann de cliënten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor 
dee manier waarop er door de instelling methadon wordt 
verstrekt.. Dit oordeel van de cliënten over de manier van 
methadonverstrekkingg is gebaseerd op een ruime ervaring 
mett de methadonverstrekking. De meeste cliënten gebruiken 
all  lang zeer regelmatig methadon. Gemiddeld krijgen de 
instellingeninstellingen van de cliënten een voldoende: een 6V2. Wel 
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Tabell  8.10. Klachten over de methadonverstrekking. 

klachtt % N % 

12 2 
1 1 
1 1 

27 7 
2 2 
3 3 

20 0 

4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 

6 6 
1 1 

zijnn er tussen de cliënten grote verschillen. 18% geeft de 
methadonverstrekkingg een 4 of minder, 9% een 1 of 2. 
Daarr staat tegenover dat 40% de methadonverstrekking met 
eenn 7 of hoger waardeert en 9% geeft zelfs een 10. Maat 
houdenn is duidelijk niet het sterkste punt van de cliënten. 

Vrouwenn zijn tevredener dan mannen over de methadon-
verstrekkingg en hetzelfde geldt voor jongeren èn ouderen en 
voorr cliënten die nog maar kort methadon krijgen (0-5 jaar). 
Hett minst tevreden zijn de cliënten die al zeer lang metha-
donn krijgen (>9 jaar) en de cliënten die tegen de middel-
baree leeftijd aan lopen (36-40 jaar). 

Inn tabel 8.10 zijn de klachten die men heeft over de me-
thadonverstrekkingg weergegeven. De meest geuite klacht is 
vann zeer praktische aard. 32% heeft bezwaar tegen de ver-
strekkingstijdenn of vindt de bereikbaarheid van de metha-
donpostt slecht. Sommigen (2%) noemen nog expliciet het 
feitt dat de verstrekkingstijden voor hen onmogelijk zijn in 
verbandd met werk. Als tweede klacht wordt het meegeef-
beleidd van de instellingen genoemd. 20% klaagt erover dat 
dee instellingen niet soepel genoeg zijn met het meegeven 
vann methadon. Vooral het feit dat men iedere dag opnieuw 
moett komen wordt door een aantal cliënten genoemd als 
buitengewoonn frustrerend. 

Alss derde punt staat op het klachtenlijstje van de cliënten 
dee dosis methadon. 13% vindt de dosis (of de maximale 
dosiss van de instelling) te laag. Daar staat tegenover dat 1 % 
vindtt dat de doses te hoog zijn en dat deze hoge doses het 
doorverkopenn van methadon in de hand werken. 

Overr de hulpverleners heeft 12% klachten. Slechts 1% 
vindtt de hulpverleners te streng. Opvallend is dat meer 
cliëntenn (4%) de hulpverleners te gemakkelijk vinden. Men 
merktt op dat de hulpverleners alles geloven en dat de meth-

adonn te gemakkelijk verstrekt wordt. Ook wordt opgemerkt 
datt er geen urinecontroles zijn en dit wordt door deze 
cliëntenn als een minpunt beschouwd. Verder wordt gezegd 
datt er druk wordt uitgeoefend om methadon te nemen. Dat 
dee methadon als pressiemiddel wordt gebruikt, wordt door 
2%% opgemerkt. Dit is weinig als men bedenkt dat hierover 
nogall  wat ophef is geweest. De methadon zou tot 
pressiemiddell  verworden als methadonverstrekking en 
begeleidingg in één hand zijn (Sengers 1987). Volgens de 
cliëntenn valt dat dus nogal mee. 

Volgenss de cliënten valt de mate waarin de hulpverleners 
aandringenn op afbouw ook wel mee. Slechts 2% heeft hier 
klachtenn over en 1% vindt zelfs dat er te weinig wordt 
afgebouwd.. Daar staat wel tegenover dat 12% de dosis te 
laagg vindt. 

7%% heeft klachten over de setting waarin methadon 
verstrektt wordt. Enerzijds beklaagt men zich er over dat 
menn steeds opnieuw in contact komt met de scene en de 
cliëntenn die op een onderhoudsschema staan (6%). Ander-
zijdss zijn er enkele cliënten die bang zijn dat ze herkend 
wordenn bij de methadonpost. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee methadoncliënten blijken al sinds jaren methadon te 
gebruiken.. Gemiddeld gebruikt men 8 jaar methadon, een 
kwartt van de cliënten gebruikt al 12 jaar of langer metha-
don.. Hulpverleners onderschatten deze lange duur van de 
methadonverstrekking.. Uit het vorige onderzoek bleek dat 
dee hulpverleners de gemiddelde duur van de methadonver-
strekkingg schatten op 5.6 jaar (zie hoofdstuk 3). 

Veell  cliënten zijn in de jaren 1980-1984 met methadon 
begonnen.. De sterke groei van de methadonverstrekking in 
diee jaren ziet men nog steeds in de cijfers terug. Verder 
blijk tt dat men momenteel op latere leeftijd met methadon 
begintbegint dan begin jaren tachtig. Ook is er de laatste jaren 
(1988-1991)) geen duidelijke afname van het aantal cliënten 
datt begonnen is met methadon. Op grond hiervan is het 
twijfelachtigg of de populariteit van heroïne wel afneemt. 

Vann de 8 jaar die de cliënten gemiddeld methadon gebrui-
ken,, hebben ze 5 jaar regelmatig methadon gebruikt. Som-
migee cliënten gebruiken al 8 jaar of langer regelmatig meth-
adon.. Het jaar voor het interview heeft 56% van de cliënten 
hett hele jaar regelmatig methadon gebruikt en 88% heeft de 
144 dagen voor het interview iedere dag methadon gebruikt. 
Err kan dus gesteld worden dat de meerderheid van de cliën-
tenn uit regelmatige gebruikers van methadon bestaat. 

Hett merendeel van de cliënten heeft sinds het begin van 
hett heroïnegebruik een cleane periode doorgemaakt (79%). 
Bijj  21% van alle cliënten duurde de laatste cleane periode 
eenn jaar of langer. 35 % van alle cliënten is het jaar voor het 
intervieww nog clean geweest en 23% van alle cliënten is het 
jaarr voor het interview tenminste een maand clean geweest. 
Datt cleane perioden op deze schaal voorkomen was nog niet 
bekend.. De aanleiding voor een cleane periode is vaak 
incidenteell  of practisch van aard (vakantie, geldgebrek, 'had 
err genoeg van'). 

Dee instellingen zouden kunnen overwegen doelgericht op 

DosisDosis e.d. 14 
dosiss te laag/maximum te laag 74 
dosiss te hoog/er wordt doorverkocht 7 
methadonn slechte kwaliteit 4 

VerstrekkingstijdenVerstrekkingstijden e.d. 32 
tijdenn onmogelijk 169 
tijdenn moeilijk i.v.m. werk 15 
bereikbaarheidd slecht 16 

MeegevenMeegeven methadon 20 
err wordt te weinig/niet meegegeven 128 

HulpverlenersHulpverleners e.d. 12 
hulpverlenerss zijn te makkelijk 27 
hulpverlenerss zijn te streng 4 
err zijn geen urinecontroles 3 
err is pressie methadon te nemen 4 
methadonn wordt als pressiemiddel gebruikt 13 
tee veel (aandringen op) afbouw 15 
tee weinig afbouw 4 
intakee duurt te lang 8 

SettingSetting 7 
tee veel contact scene/onderhoudsklanten 35 
anonimiteitt niet verzekerd bij verstrekking 6 
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dergelijkee cleane perioden in te spelen bijvoorbeeld door 
intensiveringg van hun nazorgprogramma's en door cliënten 
diee plotseling weg blijven op te sporen. De kans is groot dat 
zo'nn cliënt een cleane periode doormaakt. 

Doorr de instellingen wordt bij een minderheid van de 
cliëntenn aangedrongen op afbouw van de methadondosis. Bij 
46%% van de cliënten is er nog nooit aangedrongen op 
afbouw,, bij 64% is er het jaar voor het interview niet 
aangedrongenn op afbouw. 

Dee gemiddelde methadondosis is laag, namelijk 32 mg. 
Dosess boven de 100 mg komen in deze steekproef niet 
voor.. Het is bekend dat incidenteel een dergelijke dosis wel 
verstrektt wordt. 87% van de cliënten krijgt de methadon 
vloeibaarr verstrekt. Incidenteel wordt de methadon wel voor 
langeree perioden meegegeven. Voor een week aan 28% van 
dee cliënten, maar voor twee weken aan practisch niemand. 

Betrekkelijkk veel cliënten verkopen de methadon wel eens 
doorr op de zwarte markt (24%). Meestal is dit een inci-
dentelee aangelegenheid, maar door 4% van de cliënten is er 
vaakk methadon doorverkocht (20 keer of vaker). Dubbelver-

strekkingg komt niet zo veel voor. 3% van de cliënten heeft 
hett jaar voor het interview dubbel verstrekt gekregen 
gedurendee gemiddeld 16 weken. 

Gemiddeldd genomen zijn de cliënten redelijk te spreken 
overr de wijze waarop er methadon verstrekt wordt. Als 
rapportcijferr geeft men de methadonverstrekking een 6V2. 
Ditt gemiddelde cijfer verbergt een verschil van mening 
tussenn de cliënten onderling. Veel cliënten geven of een zeer 
laagg cijfer (1, 2) of een zeer hoog cijfer (9, 10). Specifiek 
klachtenn betreffen op de eerste plaats praktische punten, 
zoalss de verstrekkingstijden en de bereikbaarheid van de 
methadonpost.. Daarnaast richt de kritiek zich op het feit dat 
dee methadon niet wordt meegegeven voor langere perioden 
enn op de lage dosering. Ook op de hulpverleners is er 
kritiek.. Men vindt ze soms te gemakkelijk ('geloven alles'). 
Tenslottee klagen sommige cliënten er over dat ze bij de ver-
strekkingg steeds weer in contact komen met de scene. Bij 
kleineree instellingen zal dat overigens nauwelijks te 
vermijdenn zijn. 
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HOOFDSTUKK  9 

METHADONCLIËNTEN ::  HULPVERLENIN G 

Naastt methadonverstrekking is begeleiding van de cliënten 
eenn taak van de instellingen. Hulpverlening is immers meer 
dann het afgeven van dagelijkse doses methadon en het 
vaststellenn van de hoogte van die doses. Dat de methadon-
verstrekkingg een zo centrale plaats heeft gekregen in de 
hulpverleningg aan drugsverslaafden is een ontwikkeling, die 
menn aanvankelijk niet voorzien heeft en die eerder gegene-
reerdd is door de aard van de problematiek, dan door een 
doelbewustee keuze. In dit hoofdstuk zal bekeken worden 
welkee begeleidingsvormen door de cliënten gebruikt 
worden. . 

Uitt het vorige onderzoek (hoofdstuk 5), gebaseerd op 
opgavee door de hulpverleners, bleek het volgende. Naast de 
methadonverstrekkingg is er gemiddeld 2.7 keer per maand 
contactt met de cliënten voor begeleiding en dergelijke. Met 
27%% van de cliënten is er, behalve voor de methadonver-
strekking,, geen contact, met 26% is er 5 keer of vaker 
contactt per maand. Het merendeel van deze contacten wordt 
gebruiktt voor individuele begeleiding. 

Naastt individuele begeleiding bleken de instellingen een 
grotee verscheidenheid aan begeleidingsvormen aan te 
bieden,, zoals maatschappelijk werk, gezinstherapie, 
gesprekstherapie,, medische begeleiding en dergelijke. Lang 
niett alle cliënten maken van deze voorzieningen gebruik. 
42%% maakt, volgens de hulpverleners, gebruik van de 
medischee begeleiding en 30 % van het maatschappelijk werk, 
maarr de andere begeleidingsvormen worden door slechts 1 
aa 4% van de cliënten gebruikt. 

Aann het instituut van de vaste begeleider werd door 80% 
vann de instellingen strikt de hand gehouden en de methadon-
verstrekkerr en de begeleider zijn bij 68% van de 
instellingenn verschillende personen. 

Inn dit onderzoek is rechtstreeks aan de cliënten gevraagd 
welkee begeleidingsvormen ze gebruiken. De antwoorden op 
diee vragen zullen nu bekeken worden. 

GebruikGebruik van verschillende soorten begeleiding 

Inn tabel 9.1 is weergegeven welke begeleidingsvormen door 
dee cliënten gebruikt worden. De eerste kolom geeft het 
percentagee cliënten dat de begeleidingsvorm het jaar voor 
hett interview tenminste eenmaal gebruikt heeft, de tweede 
kolomm geeft het gemiddeld aantal keren weer dat de begelei-
dingsvormm per cliënt gebruikt wordt. Cliënten die het jaar 
voorr het interview geen gebruik hebben gemaakt van de 

Tabell  9.1. Verschillende begeleidingsvormen. Percentage dat het jaar 
voorr interview de begeleidingsvorm heeft gebruikt, aantal 
kerenn dat er gebruik van is gemaakt door alle cliënten en 
doorr de gebruikers van die begeleidingsvorm. 

jaarjaar v. interv. gebruikt 

%% gemiddeld 
aantalaantal keren 

maatschappelijkk werk 
medischee begeleid, (njet huisarts) 
psychiatrischepsychiatrische begeleiding 
soc.. psychiatr. begel.door 
psychotherapie e 
gezinstherapie e 
gespreksgroep p 
activiteitenn begeleiding 
creatievee therapie 
acupunctuur r 
reclassering g 
individuelee begeleiding 
anderee begeleiding 

verpleegk k 

>> een-
maal l 

46 6 
20 0 
5 5 
2 2 
1 1 
2 2 
6 6 
6 6 
2 2 
3 3 

13 3 
10 0 
8 8 

door r 
allen n 

8.8 8 
2.7 7 
1.2 2 
0.1 1 
0.3 3 
0.1 1 
1.3 3 
2.3 3 
0.8 8 
0.9 9 
1.9 9 
2.7 7 
3.8 8 

door r 
gebr. . 

19.3 3 
14.2 2 
21.7 7 
4.3 3 

24.1 1 
6.8 8 

22.6 6 
41.3 3 
38.1 1 
11.1 1 
14.9 9 
27.6 6 
55.2 2 

betreffendee begeleidingsvorm hebben bij de berekening van 
ditt gemiddelde score 0 gekregen. Dit cijfer geeft weer hoe 
vaakk de gemiddelde methadoncliënt per jaar van bijvoor-
beeldd maatschappelijk werk gebruik maakt. De laatste 
kolomm geeft het gemiddelde, berekend over de gebruikers 
vann de begeleiding. Dit cijfer geeft aan hoe intensief een 
begeleidingsvormm gebruikt wordt, als er gebruik van wordt 
gemaakt. . 

Maatschappelijkk werk wordt veruit het meeste gebruikt 
doorr de methadoncliënten. 46% van de cliënten heeft het 
jaarr voor het interview tenminste eenmaal een beroep op het 
maatschappelijkk werk gedaan en per cliënt is er 9 keer 
gebruikk van gemaakt. Degenen die het maatschappelijk werk 
gebruiken,, doen dat ook vaak per jaar, namelijk 19 keer. 
Datt is bijna eens per twee weken. 

Medischee begeleiding is het jaar voor het interview door 
20%% van de cliënten gebruikt. Per cliënt wordt er 3 keer per 
jaarr een beroep op de medische begeleiding gedaan. 
Degenenn die medisch begeleid worden krijgen deze 
begeleidingg 14 keer per jaar. Volgens de hulpverleners 
wordtt het maatschappelijk werk minder vaak gebruikt dan 
medischee begeleiding, namelijk respectievelijk door 30 % en 
42%.. Hier blijken de cijfers andersom te liggen (46% en 20%). 
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Tabell  9.2. Verschillende begeleidingsvormen. Percentage datl4 dagen 
voorr interview de begeleidingsvorm heeft gebruikt, aantal 
kerenn dat er gebruik van is gemaakt door alle cliënten en 
doorr de gebruikers van die begeleidingsvorm. 

1414 dgn v. interv. gebruikt 

%% gemiddeld 
aantalaantal keren 

Tabell  9.3. Gebruik van begeleidingsvormen. Aantal verschillende 
begeleidingsvormenn dat men gebruikt. 

eenmaal l 
door r 
allen n 

door r 
gebr r 

maatschappelijkk werk 19 0.4 
medischee begeleid, (niet huisarts) 8 0.2 
psychiatrischee begeleiding 1 0.0 
soc.. psychiatr. begel.door verpleegk 0 0.0 
psychotherapiee 0 0.0 
gezinstherapiee 0 0.0 
gespreksgroepp 2 0.0 
activiteitenn begeleiding 3 0.1 
creatievee therapie 1 0.0 
acupunctuurr 0 0.0 
reclasseringg 4 0.1 
individuelee begeleiding 6 0.1 
anderee begeleiding 4 0.2 

2.2 2 
2.2 2 
1.4 4 

1.8 8 
3.7 7 
3.6 6 

2.2 2 
2.3 3 
4.3 3 

Mett 13% en 10% worden de begeleidingsvormen reclas-
seringg en individuele begeleiding nog door betrekkelijk veel 
cliëntenn gebruikt. Individuele begeleiding is, als het gebruikt 
wordt,, een intensieve aangelegenheid. De cliënten die indi-
viduelee begeleiding krijgen, krijgen dat 28 keer per jaar. 
Reclasseringg is met 15 keer per jaar minder intensief. De 
anderee begeleidingsvormen worden maar door weinig cliën-
tenn gebruikt. Wel is het zo dat meestal de intensiteit van het 
gebruikk hoo° is. De°enen die °ebruik maken van nsvchia-
trischee begeleiding, psychotherapie, een gespreksgroep, 
activiteitenbegeleidingg of creatieve therapie, doen dat 20 
keerr per jaar of vaker. Vooral activiteitenbegeleiding is erg 
intensieff  met 41 keer per jaar. Weinig intensief zijn daar-
entegenn sociaal psychiatrische begeleiding door een ver-
pleegkundigee (4 keer per jaar), gezinstherapie (7 keer) en 
acupunctuurr (11 keer). Deze begeleidingsvormen worden 
duidelijkk incidenteel gebruikt en niet voor lange aaneen 
geslotenn perioden. 

Onderr 'andere begeleiding' kon de cliënt zelf andere 
vormenn van begeleiding noemen, die in de bovenstaande 
opsommingg niet pasten. Een heterogene verzameling is 
genoemd,, waaronder een aantal zaken die normaliter niet 
tott begeleiding gerekend zullen worden, zoals 'vriend', 
'broer',, 'advocaat', 'familie' en 'politie'. Verder worden 
genoemdd 'straathoekwerker', 'yoga', 'studiebegeleiding', 
'budgetbeheer',, 'kinderen drugsverslaafde ouders', en 'cad'. 
Ditt laatste heeft betrekking op cliënten die op een niet-cad-
instellingg methadon krijgen, maar voor begeleiding een 
beroepp doen op het cad (8 keer genoemd). De hoge inten-
siteitt van deze contacten per jaar (55 keer) wordt 
veroorzaaktt door het feit dat men bijvoorbeeld onder-
steunendee familieleden dagelijks ziet. 

Dee 14 dagen voor het interview is er uiteraard aanzienlijk 
minderr vaak een beroep op de verschillende begeleidings-
vormenn gedaan dan jaar voor het interview (zie tabel 9.2). 
Ditt ligt voor de hand, maar het illustreert het feit dat veel 

aantall  soorten begelei-
dingsvormenn gebruikt 

jaarr v.interv. 144 dgn v.interv. 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

6-7 7 

32 2 
35 5 
19 9 
9 9 
3 3 
2 2 
1 1 

64 4 
25 5 
8 8 
1 1 
1 1 
0 0 

0 0 

gemiddeldd aantal (N = 630) 
gemiddeldd aantal 
(NN = 428 en 224 gebruikers) 

1.3 3 0.5 5 

1.4 4 

Tabell  9.4. Gebruik van begeleidingsvormen (percentage deelnemers) 
afhankelijkk van het aanbod van deze begeleidingsvormen. 

percentagepercentage deelnemers jaar 
voorvoor interv. bij instellingen 

diedie de begeleidingsvorm 

begeleidingsvorm m 

maatschappelijkk werk 
medischee begeleid, (niet huisarts) 
psychiatrischee begeleiding 
psychotherapie e 
gezinstherapie e 
gespreksgroep p 

niett altijd 
aanbieden n 

__ _ 
23 3 
5 5 
1 1 
--
5 5 

altijd d 
aanbieden n 

49 9 
28 8 

°13 3 
2 2 
2 2 
6 6 

--- : wordt door alle instellingen aangeboden. 

begeleidingg voor een beperkte periode gebruikt wordt. Na 
verloopp van tijd stopt men er mee of men gaat over op een 
anderee begeleidingsvorm. Tabel 9.3 laat zien hoeveel 
verschillendee vormen van begeleiding men gebruikt. 32% 
vann de cliënten heeft het jaar voor het interview geen enkele 
begeleidingg gehad (64% de 14 dagen voor het interview). 
Degenenn die wel begeleiding hebben gehad beperken zich 
voorr de helft niet tot één begeleidingsvorm. 19% heeft het 
jaarr voor het interview twee vormen gehad, 9% drie en 6% 
zelfss 4 tot 7. Dat men meerdere begeleidingsvormen ge-
bruiktt is te verwachten. Een cliënt gebruikt bijvoorbeeld 
maatschappelijkk werk, medische begeleiding en psychothera-
pie. . 

GebruikGebruik en aanbod van hulpverlening 

Hett ligt voor de hand te veronderstellen dat het gebruik van 
verschillendee hulpverleningsvormen vooral bepaald wordt 
doorr de mogelijkheden die een instelling biedt. Als bijvoor-
beeldd de methadonverstrekkende instelling geen gezinsthera-
piee aanbiedt, dan moet een cliënt, die gezinstherapie wil 
volgen,, meer moeite doen om dat toch te krijgen. In de 
groteree steden kan een cliënt uitwijken naar een andere 
hulpverlenendee instelling, maar in kleinere plaatsen ligt dat 
moeilijker.. (All e instellingen in de steekproef bieden 
overigenss gezinstherapie aan.) De betrekkelijk lage partici-
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Tabell  9.5. Gebruikvanallesoortenbegeleidingsamengenomen. Aantal 
kerenn dat men van de verschillende begeleidingsvormen 
gebruikk heeft gemaakt. 

dingg gebruikt 

0 0 
1-2 2 
3-5 5 

6-10 0 
11-20 0 
21-40 0 
41-60 0 
61-80 0 

81-100 0 
101-120 0 
121-140 0 
141-160 0 
161-180 0 

>> 180 

gemiddeldd aantal <N = = 630) 
gemiddeldd aantal 

(NN = 428 en 224 gebruikers) 

% % 

32 2 
11 1 
12 2 
8 8 

12 2 
6 6 
7 7 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
3 3 

24.8 8 

36.9 9 

% % 

64 4 
23 3 
7 7 
4 4 
2 2 

1.1 1 

3.2 2 

patiee aan de verschillende begeleidingsvormen zou op deze 
wijzee verklaard kunnen worden. 

Uitt de gegevens blijkt echter dat deze verklaring geen 
houtt snijdt. De participatie aan bepaalde begeleidingsvormen 
ligtt nauwelijks hoger, wanneer een begeleidingsvorm altijd 
beschikbaarr is bij een instelling (zie tabel 9.4). Alleen 
psychiatrischee begeleiding wordt vaker gebruikt door de 
cliënten,, wanneer de methadonverstrekkende instelling daar 
steedss een mogelijkheid toe biedt, namelijk door 13% van 
dee cliënten. Maar ook als de instellingen geen (of inci-
denteel)) psychiatrische begeleiding aanbiedt, weet 5% van 
dee cliënten de weg naar een psychiater te vinden. Maat-
schappelijkk werk en gezinstherapie worden door alle instel-
lingenn in deze steekproef aangeboden, dus daar kan in ieder 
gevall  geen sprake zijn van geringe deelname door afwezig-
heidd van aanbod. Bij gespreksgroepen en psychotherapie 
doenn de mogelijkheden op de instelling niet ter zake voor 
dee deelname. Ook bij medische begeleiding is het effect van 
hett aanbod op de participatie gering. 

FrequentieFrequentie van de begeleiding 

Gemiddeldd genomen heeft een methadoncliënt 25 keer per 
jaarr contact met de instelling voor een of andere vorm van 
begeleidingg (zie tabel 9.5). Voor degenen die tenminste één 
keerr het jaar voor het interview voor begeleiding bij de 
instellingg zijn geweest is dat 37 keer per jaar. Voor onge-
veerr een kwart van de cliënten blijf t het contact met de 
instellingg voor begeleiding beperkt tot 1 a 5 keer per jaar. 
Ookk een kwart komt 6 a 40 keer en 19% komt meer dan 40 
keerr per jaar voor begeleiding. De twee weken voor het 
intervieww heeft 64% van de cliënten geen enkele begeleiding 
gehad,, 23% 1 a 2 keer en 13% 3 keer of meer. 

Opp basis van de opgave door hulpverleners is in het 
vorigee onderzoek (hoofdstuk 5) de frequentie van het con-

Tabell  9.6. Gebruik van gerichte begeleiding. Aantal keren dat men op 
dee instelling is geweest voor gerichte begeleiding. 

contactcontact instelling voor gerichte 
aantall  begeleiding 
kerenn begelei-
dingg gebruikt afg- Ja ar »fg- 2 weken 

%% % 

00 54 84 
1-22 14 14 
3-55 14 1 

6-100 7 1 
11-200 6 
21-400 3 
41-600 2 
61-800 0 
>800 1 

gemidd.. aantal (allen, N = 630): 5.2 0.3 
voorr 291, 101 gebruikers: 11.3 1.8 

tactt voor begeleiding met de instelling (exclusief methadon 
verstrekking)) geschat op 2.7 keer per maand. Het blijkt dat 
dee cliënten zelf minder begeieidingscontacten opgeven, 
namelijkk 1.1 per 2 weken (2.2 per maand). De hulpver-
lenerss hebben het aantal begeleidingscontacten dus over-
schat. . 

Ookk tabel 9.6. geeft de frequentie van het contact met de 
instellingg voor begeleiding, maar het gaat hier om begelei-
dingg in striktere zin. Er is aan de cliënt gevraagd hoe vaak 
hijj  op de instelling is geweest voor gerichte begeleiding. 
Eenn aantal begeleidingsvormen, zoals maatschappelijk werk, 
medischee begeleiding, reclassering en 'andere begeleiding' 
zall  door de cliënt hierbij buiten beschouwing zijn gelaten. 
Reclasseringg wordt voor een deel buiten de instelling om 
verzorgdd en 'andere begeleiding' bevat merendeels bege-
leidingg in de informele sfeer. De frequentie van deze 
begeleidingg in strikte zin is 5 contacten per jaar en 0.3 
contactenn per 2 weken. 47% heeft er het jaar voor het 
intervieww en 16% de 14 dagen voor het interview gebruik 
vann gemaakt. De intensiteit van deze gerichte begeleiding 
iss laag, namelijk 11.3 contacten per jaar voor degenen die 
gebruikk maken van een of andere vorm van gerichte bege-
leiding. . 

Hett verschil met de vorige tabel is groot. In totaal hebben 
dee cliënten voor alle begeleidingsvormen samen 25 contac-
tenn per jaar met de instelling, voor gerichte begeleiding 5. 
Zoalss al gezegd wordt het verschil veroorzaakt doordat de 
cliëntenn de veel gebruikte medische begeleiding, het maat-
schappelijkk werk, reclassering en 'andere begeleiding' 
buitenn beschouwing zullen hebben gelaten, bij de vraag naar 
'gerichtee begeleiding'. 

Wanneerr in tabel 9.5 deze vier begeleidingsvormen niet 
wordenn meegeteld is het gemiddeld aantal contacten per jaar 
9.. Het nog resterende verschil zal veroorzaakt worden door-
datt ook andere begeleidingsvormen, zoals activiteiten bege-
leidingg of creatieve therapie, door sommige cliënten niet als 
gerichtee begeleiding worden beschouwd. 

Inn tabel 9.7 is het gebruik van gerichte begeleiding door 
verschillendee groepen opgenomen. Verschillen tussen 
mannenn en vrouwen zijn niet noemenswaard. Wat de bevol-
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Tabell  9.7. Gebru ikk jaar voor interview en 14 
gerichtee begeleid 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
3 - 5 j r r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>12jr r 

AfgAfg .jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

jaar jaar 

ng--

voorvoor interv. 

% % 
tenminste e 
eenmaal l 

46 6 
45 5 

46 6 
46 6 
33 3 
55 5 
48 8 

59 9 
48 8 
46 6 
44 4 
39 9 
62 2 

48 8 
53 3 
51 1 
40 0 
45 5 

32 2 
53 3 
33 3 
47 7 

46 6 

keren n 
door r 
allen n 

5.5 5 
4.1 1 

5.5 5 
4.0 0 
1.4 4 
5.0 0 
5.8 8 

"14.5 5 
5.7 7 
4.7 7 
3.8 8 
1.9 9 

13.6 6 

°8.7 7 
4.5 5 
4.0 0 
3.3 3 
7.5 5 

3.2 2 
9.7 7 
2.8 8 
4.4 4 

5.2 2 

dagenn voor interview van 

1414 dagen v. 

% % 
tenminste e 
eenmaal l 

15 5 
18 8 

°14 4 
26 6 
0 0 

14 4 
31 1 

"17 7 
21 1 
16 6 
12 2 
12 2 
39 9 

20 0 
19 9 
14 4 
15 5 
15 5 

"13 3 
28 8 
7 7 

15 5 

16 6 

interv. interv. 

keren n 
door r 
allen n 

.3 3 

.3 3 

°.3 3 
.3 3 
0 0 
.2 2 
.7 7 

°.5 5 
.4 4 
.3 3 
.2 2 
.1 1 
.9 9 

°.5 5 
.3 3 
.2 2 
.2 2 
.3 3 

°.2 2 
.9 9 
.1 1 
.2 2 

.3 3 

Tabell  9.8. Aanloop 
geweest. . 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
33 -5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

AfgAfg .jr. mnd. mïhd.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

bijj  de instelling. Kerenn c 
niett voor methadon en 

jaarjaar voor interv. 

% % 
tenminste e 

eenmaal l 

°32 2 
19 9 

°27 7 
54 4 
16 6 
27 7 
27 7 

19 9 
24 4 
32 2 
27 7 
30 0 
35 5 

°21 1 
20 0 
31 1 
34 4 
36 6 

17 7 
21 1 
37 7 
31 1 

29 9 

keren n 
door r 
allen n 

16.2 2 
10.6 6 

15.1 1 
18.0 0 

.9 9 
9.6 6 

22.4 4 

18.4 4 
10.8 8 
15.5 5 
13.i i 
16.7 7 
19.6 6 

17.8 8 
11.2 2 
13.4 4 
13.3 3 
22.1 1 

13.8 8 
8.3 3 

17.2 2 
16.3 3 

14.9 9 

att men bij de ir 
niett voor begel 

1414 dagen v. 

% % 
tenminste e 
eenmaal l 

°18 8 
9 9 

15 5 
26 6 
8 8 

14 4 
16 6 

14 4 
13 3 
19 9 
14 4 
17 7 
13 3 

11 1 
13 3 
14 4 
17 7 
24 4 

9 9 
14 4 
17 7 
18 8 

16 6 

stellingg is 
:iding. . 

interv. interv. 

keren n 
door r 
allen n 

.8 8 

.5 5 

.7 7 

.8 8 

.1 1 

.5 5 

.9 9 

.8 8 

.7 7 

.8 8 

.6 6 

.8 8 

.9 9 

.7 7 

.5 5 

.7 7 

.6 6 
1.2 2 

.8 8 

.5 5 

.9 9 

.8 8 

.7 7 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken en degenen die het jaar 
voorr interview een maand of langer clean zijn geweest. 

kingsgroepenn betreft blijken Marokkaanse en Turkse cliën-
tenn minder gebruik te maken van de begeleiding dan andere 
groepen.. Het jaar voor het interview hebben deze cliënten 
slechtss 1.4 begeleidingscontacten gehad (allen 5.2) en de 14 
dagenn voor het interview heeft zelfs geen van hen enige 
begeleidingg gehad. Buitenlanders hebben wat vaker van 
begeleidingg gebruik gemaakt. Taalproblemen spelen bij de 
begeleidingg kennelijk geen grote rol. 

Opvallendd is dat twee groepen cliënten veel meer begelei-
dingscontactenn hebben, namelijk de jongste (< 23 jaar) en 
dee oudste cliënten (> 40 jaar). Het is niet zo dat de bege-
leidingg toeneemt met de leeftijd. Juist de op één na oudste 
groepp (36-40 jaar) heeft minder begeleiding dan de andere 
groepen.. De verschillen met betrekking tot de duur van het 
methadongebruikk lopen parallel met de verschillen tussen 
leeftijdsgroepen:: Cliënten die kon methadon gebruiken en 
cliëntenn die zeer lang methadon gebruiken, krijgen de 
meestee begeleiding. De groepen daar tussen in aanzienlijk 
minder. . 

Tenslottee blijkt dat het niet zo is dat regelmatiger metha-
dongebruikk samengaat met een intensiever beroep op de 
begeleiding.. Onregelmatige methadongebruikers (4 - 7 
maandenn regelmatig methadon) hebben meer begeleiding 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. I. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken en degenen die het jaar 
voorr interview een maand of langer clean zijn geweest. 

gehadd dan de zeer regelmatige methadon gebruikers (11-12 
maandenn regelmatig methadon). Dat via regelmatig metha-
dongebruikk de weg naar intensieve begeleiding ontsloten 
wordt,, wordt hier niet bevestigd. Hier wordt in de volgende 
paragraaff  nader op ingegaan. 

Behalvee voor gerichte begeleiding, methadon verstrek-
king,, maatschappelijk werk, medische begeleiding en der-
gelijke,, kan de cliënt bij veel instellingen op bepaalde dagen 
terechtt voor 'aanloop', bijvoorbeeld voor koffie of in een 
huiskamerproject.. 29% van de cliënten maakt hier gebruik 
vann en 9% vaker dan 40 keer per jaar. De verschillen 
tussenn de groepen cliënten zijn klein en meestal niet sig-
nificant.. De mogelijkheden die de instelling hiervoor biedt, 
speeltt hier wel een belangrijke rol (èta instelling en fre-
quentiee aanloop: .43; p<.000). 

RegelmaatRegelmaat van het methadongebruik, aanloop en gerichte 
begeleiding begeleiding 

methadonverstrekkingg zou gezien kunnen worden als het 
beginn van een weg die via begeleiding naar rehabilitatie kan 
voeren.. Door de methadonverstrekking houden de instel-
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Tabell  9.9. Regelmaat van het methadongebruik, aanloop bij de instelling en gebruik van begeleiding. Correlaties. 

jaarr v. interv. 22 weken voor interview 

maanden n 
regelmatig g 

maandenn zon-
derr methadon 

keren n 
aanloop p 

dagen n 
mett methadon 

keren n 
aanloop p 

maatschappelijkk werk 
medischee begeleid, 
psychiatrischee begel. 
soc.psych.doorr verplg. 
psychotherapie e 
gezinstherapie e 
gespreksgroep p 
activiteitenn begel. 
creatievee therapie 
acupunctuur r 
reclassering g 
individuelee begel. 
anderee begeleiding 

.05 5 

.00 0 

.01 1 

.03 3 

.04 .04 

.01 1 

.05 5 

.04 .04 

.01 1 

.03 3 

.01 1 

.06 6 

.04 4 

-.04 4 
-.00 0 
-.01 1 
-.03 3 
-.04 4 
.00 0 

-.04 4 
-.05 5 
-.01 1 
-.03 3 
.00 0 
.02 2 

-.03 3 

-.00 0 
.05 5 
.06 6 

-.00 0 
.02 2 

-.02 2 
.00 0 

00 .11 
.05 5 

-.01 1 
-.02 2 
.05 5 
.05 5 

.01 1 

.04 4 

.02 2 

.01 1 

.08 8 

.11 1 

.05 5 

.06 6 

.01 1 

.07 7 

.05 5 

-.02 2 
-.01 1 

°° .19 

00 .18 
.02 2 

°° .11 
00 .12 

.09 9 

-.02 2 
00 .12 

.05 5 

lingenn contact met de verslaafde populatie. Dat is ook 
uitdrukkelijkk een doelstelling van de instellingen (zie 
hoofdstukk 2). Via het contact dat bij de methadonverstrek-
kingg ontstaat kan de cliënt gemotiveerd worden om aan 
begeleidingg deel nemen. Begeleiding zal weer vooral effect 
sorterenn als de cliënt regelmatig methadon gebruikt. 

Opp grond hiervan zou men verwachten dat vooral de 
regelmatigee methadongebruikers deelnemen aan verschil-
lendee begeleidingsvormen. Hetzelfde geldt voor aanloop bij 
dee instelling. Als de cliënt regelmatig voor de koffie komt 
kann een contact ontstaan dat later tot begeleiding leidt. In 
tabell  9.9 zijn de correlaties weergegeven tussen de deel-
namee aan verschillende begeleidingsvormen en de regelmaat 
vann het methadongebruik en aanloop bij de instelling. 

Regelmaatt van het methadongebruik is gemeten door het 
aantall  maanden dat de cliënt het jaar voor het interview 
regelmatigg methadon heeft gebruikt (5 dagen per week of 
meer)) en het aantal maanden dat de cliënt helemaal geen 
methadonn heeft gebruikt. Cliënten die korter dan een jaar 
methadonn gebruiken of die het jaar voor het interview een 
maandd clean zijn geweest, zijn buiten beschouwing gelaten. 
'Aanloop'' is het aantal keren dat een cliënt het jaar voor het 
intervieww bij de instelling is geweest, niet voor begeleiding 
enn niet voor methadon. 

Hett blijkt dat de deelname aan verschillende begeleidings-
vormenn niet samenhangt met de regelmaat van het methadon-
gebruikk en dat geldt zowel voor het jaar voor het interview 
alss voor de 14 dagen voor het interview. Slechts één 
correlatiee is significant: cliënten, die de 14 dagen voor het 
intervieww op minder dagen methadon hebben gebruikt, 
hebbenn iets vaker deelgenomen aan een gespreksgroep. 

Ookk de samenhang tussen 'aanloop' en verschillende 
begeleidingsvormenn is zwak. Wat het jaar voor het inter-
vieww betreft wordt alleen aan activiteitenbegeleiding iets 
vakerr deelgenomen door de cliënten die vaak bij de instel-
lingg aanlopen. Wat de 14 dagen voor het interview betreft 
iss er een duidelijkere samenhang. Cliënten die vaker aan-
lopenn nemen meer deel aan psychiatrische begeleiding, 
psychotherapie,, gespreksgroepen, activiteiten begeleiding 
enn individuele begeleiding. 

Alss naar het aantal keren gerichte begeleiding wordt 

Tabell  9.10. Regelmaat van het methadongebruik, aanloop bij de 
instellingg en gerichte begeleiding. Correlaties. 

afgelopenafgelopen jaar afg.lwkn 

22 3 4 6 7 

AfgelopenAfgelopen jaar 
1.. maanden regelmatig meth. 
2.. maanden zonder meth. 
3.. keren aanloop 
4.. keren gerichte begeleiding 

AfgelopenAfgelopen 2 weken 
5.. dagen methadon 
6.. keren aanloop 
7.. keren gerichte begeleiding 

3 3 .022 -.05 
.055 .05 

o.11 1 

.01 1 .00 0 
°.12 2 

gekekenn (tabel 9.10) blijkt er evenmin een samenhang te 
zijnn tussen regelmaat van het methadongebruik en aantal 
kerenn gerichte begeleiding. Wel is er een zwakke 
samenhangg tussen aanloop en gerichte begeleiding. 

Dezee bevindingen zijn tamelijk merkwaardig. Men zou 
verwachtenn dat de begeleiding vooral gebruikt wordt door 
diee cliënten die al enigszins gereguleerd zijn, dat wil zeggen 
datt de cliënt regelmatig methadon gebruikt. Voor een aantal 
begeleidingsvormen,, zoals medische begeleiding of maat-
schappelijkk werk, is het overigens gunstig dat het gebruik 
vann deze voorzieningen niet samenhangt met de regelmaat 
vann het methadongebruik. Dit impliceert immers dat dege-
nenn die onregelmatig methadon gebruiken toch komen voor 
medischee begeleiding of maatschappelijk werk. 

VasteVaste begeleider 

Begeleidingg van de cliënten is een zaak van lange duur. Om 
diee reden is het van belang dat de cliënt een vaste begeleider 
heeft,, die voort kan bouwen op wat inmiddels bereikt is. 
Doorr een vaste begeleider zullen zich ook minder onduide-
lijkhedenn over afspraken voordoen. Het merendeel van de 
cliëntenn heeft een vaste begeleider (86%), bij 4% is de 
begeleiderr niet altijd dezelfde, maar wel meestal en 10% 
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Tabell  9.11. Vaste begeleider en methadonverstrekking en begeleiding 
doorr dezelfde hulpverlener. 

% % 

VasteVaste begeleider 
cliëntt heeft vaste begeleider 86 
wisseltt af en toe 4 
steedss andere begeleiders 10 

VerstrekkingVerstrekking door begeleider 
verstrekkerr is (meestal) de begeleider 14 
verstrekkerr is (meestal) een ander 86 

vann de cliënten heeft geen vaste begeleider. 
Verstrekkingg en begeleiding blijkt meestal door verschil-

lendee hulpverleners te worden uitgevoerd. Bij slechts 14% 
vann de cliënten is de verstrekker van methadon en de bege-
leiderr meestal dezelfde persoon. Bij de kleinere instellingen 
inn de steekproef is het niet te vermijden dat beide taken 
somss door dezelfde hulpverlener worden uitgevoerd. 

WaarderingWaardering voor de begeleiding 

Bijj  begeleiding is het van belang dat er een redelijke 
verstandhoudingg bestaat tussen hulpverlener en cliënt. Als 
dee cliënten weinig vertrouwen hebben in de hulpverleners 
kann er van succesvolle begeleiding niet veel terecht komen. 
Eenn gering wederzijds vertrouwen zal de motivatie onder-
graven.. De hulpverleners verkeren wat dit betreft in een 
lastigee positie. Enerzijds moeten zij een goede verstand-
houdingg zien ie bewaren, anderzijds heeft het ook geen zin 
dee cliënt op zijn wenken te bedienen. In het vorige hoofd-
stukk is het oordeel van de cliënten over de hulpverlening al 
aann de orde geweest, voorzover het de methadonverstrek-
kingg betreft. Sommige meer algemene oordelen over de 
hulpverlenerss (te gemakkelijk, te streng) zijn daar behandeld 
enn komen hier niet terug. 

Aann de cliënten zijn twee vragen voorgelegd over de 
hulpverleners,, namelijk of de cliënten vinden dat de 
hulpverlenerss belangstelling hebben voor hen persoonlijk en 
hunn problemen, en of de cliënten vinden dat ze goed terecht 
kunnenn bij de hulpverleners voor advies. Iets minder dan 
dee helft van de cliënten vindt dat beide vragen zonder meer 
bevestigendd beantwoord kunnen worden (tabel 9.12). 
Ongeveerr een kwart vindt dat dat wel enigszins het geval 
iss en een derde (30% en 29%) vindt dat de hulpverleners 
nauwelijkss (of geen) belangstelling hebben en dat men er 
nauwelijkss (of niet) terecht kan voor advies. Een tendentie 
extremee antwoorden te geven komt uit de tabel naar voren: 
hett antwoord 'nee' wordt vaker gegeven dan het antwoord 
'nauwelijks'. . 

Ookk is de cliënten gevraagd een rapportcijfer te geven 
voorr de begeleiding, naast de methadonverstrekking. 
Gemiddeldd krijgen de hulpverleners een 6+, dus iets minder 
dann voor de methadonverstrekking die met een 6V2 gewaar-
deerdd werd. Ook hier blijkt een lichte neiging om extreme 
antwoordenn te geven: 11 % geeft een 1 of 2, 14% een 9 of 
10. . 

Tabell  9.12. Waardering voor de hulpverleners. 

% % 

HulpverlenersHulpverleners hebben belangstelling 

ja,, beslist 45 
ja,, enigszins 26 
nauwelijkss 13 
neee 17 

BijBij  hulpverleners kun je terecht voor advies 
ja,, beslist 47 
ja,, enigszins 24 
nauwelijkss 8 
neee 21 

Eenn 6+ is een voldoende en zo bezien een redelijk resul-
taatt voor de hulpverlening, zeker bij een dergelijke proble-
matischee groep. Wel is het zorgelijk dat veel cliënten zo'n 
uitgesprokenn negatieve opinie over de begeleiding door de 
hulpverlenerss hebben. Men kan zich afvragen wat er alle-
maall  wel niet zou moeten gebeuren om een cliënt, die de 
begeleidingg een 1 geeft, alsnog zover te krijgen dat hij 
gemotiveerdd deelneemt aan de begeleiding. 

Inn tabel 9.13. staat het gemiddelde rapportcijfer per 
cliëntgroep.. In de tweede kolom van de tabel is de score 
opgenomenn van een schaal die geconstrueerd is op basis van 
hett rapportcijfer en de twee vragen uit tabel 9.12 (a = 
.84).. De scores op de vragen zijn daarvoor omgezet naar 
rapportcijfers.. Marokkaanse en Turkse cliënten zijn het 
minstt over de begeleiding te spreken van alle cliëntgroepen. 
Zijj  geven een cijfer onder de 6. Ook de Nederlandse cliën-
tenn hebben niet zoveel waardering voor de begeleiding. 
Positieff  zijn de Surinaamse en Molukse cliënten. 

Mett het toenemen van de leeftijd, tot het veertigste jaar, 
neemtt de waardering voor de hulpverleners af. De groep 
vann 36-40 jaar geeft de hulpverlening zelfs een onvol-
doende.. Cliënten boven de veertig zijn echter zeer positief 
(IV2)(IV2) over de begeleiding. Dat de groep boven de veertig 
jaarr zo positief is, komt niet omdat zij al zeer lang metha-
donn krijgen. Het blijkt dat het oordeel over de begeleiding 
systematischh daalt, naarmate men al langer methadon krijgt: 
cliëntenn die al 12 jaar methadon krijgen zijn negatiever dan 
dee andere cliënten. Het positieve oordeel over de hulpver-
leningg van de groep boven de veertig komt voornamelijk 
voorr rekening van die oudere cliënten, die op latere leeftijd 
mett methadon begonnen zijn. 

Specifiekee klachten over de hulpverlening en begeleiding 
zijnn in tabel 9.14 opgenomen. De meest genoemde klacht 
iss desinteresse van de hulpverleners (17 %). Cliënten vinden 
datt de hulpverleners niet betrokken zijn bij de persoonlijke 
problemenn van de cliënt en dergelijke. Nauw hiermee samen 
hangtt de klacht dat de hulpverleners de cliënt als een 
nummerr behandelen, dat ze te veel gericht zijn op theore-
tischee kwesties en op algemeen beleid. Deze klachten wijzen 
err op dat sommige cliënten meer aandacht willen. 

Menn kan zich afvragen hoe realistisch dergelijke klachten 
zijn.. Opmerkingen als 'ze doen het alleen voor het geld' en 
'zee zijn niet steeds beschikbaar, bijvoorbeeld voor nood-
hulp'' wijzen er op dat deze cliënten niet zozeer uit zijn op 
professionelee begeleiding, maar op een persoonlijke relatie 
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Tabell  9.13. Waardering voor de hulpverleners. Rapportcijfer voor de 
hulpverlenerss en score op een schaal van 3 items (a = .84). 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 - 5 jr 
6-- 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. rnnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

Tabell  9.14. 

klacht t 

Specifiekee klachten over hulpverlening en begeleiding. 

NN % 
rapport--

cijfer r 

°6.2 2 
6.7 7 

6.2 2 
6.8 8 
5.8 8 
6.9 9 
6.4 4 

°7.0 0 
6.3 3 
6.5 5 
6.2 2 
5.4 4 
7.5 5 

°7.0 0 
6.7 7 
6.5 5 
6.0 0 
5.8 8 

6.3 3 
6.3 3 
5.7 7 
6.3 3 

schaal l 
score e 

6.2 2 
6.4 4 

"6.1 1 
6.8 8 
5.7 7 
7.1 1 
6.5 5 

°6.9 9 
6.4 4 
6.4 4 
6.1 1 
5.6 6 
7.5 5 

°6.9 9 
6.3 3 
6.4 4 
6.0 0 
5.9 9 

6.5 5 
5.8 8 
5.6 6 
6.2 2 

6.3 3 6.3 3 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

enn dag en nacht beschikbaarheid van de hulpverleners. 
Hoewell  hulpverlening plaatsvindt op basis van een relatie 
tussenn cliënt en hulpverlener, kan een dergelijke vergaande 
inzett natuurlijk niet de bedoeling zijn van professionele 
begeleiding.. Deze cliënten hebben dus een verkeerd ver-
wachtingspatroonn met betrekking tot de begeleiding. 

Anderss van aard is de klacht dat de hulpverleners de 
cliëntenn niet serieus nemen, ze als onvolwassenen behan-
delen,, de cliënt niets zelf laten beslissen en dergelijke. 
Voorzoverr deze klachten reëel zijn, werken ze het boven-
genoemdee verwachtingspatroon waarschijnlijk in de hand. 
Eenn cliënt die als een onvolwassene behandeld wordt, kan 
aanspraakk maken op meer dan professionele aandacht. 

Doorr 15% van de cliënten wordt opgemerkt dat er te 
weinigg begeleiding is of dat bepaalde begeleidingsvormen 
ontbreken,, bijvoorbeeld nazorg. Maar weinig cliënten (6%) 
vindenn dat de practische hulp, bijvoorbeeld bij huisvesting 
off  het vinden van een baan, tekort schiet. Misbruik van 
vertrouwelijkee informatie, bijvoorbeeld het doorgeven aan 
anderee instanties, wordt maar zelden door de cliënten als 
klachtt genoemd (1%). Dit is weinig, als men bedenkt dat 
volgenss hulpverleners complottheorieën onder de cliënten 
bijzonderr populair zijn. 

desinteressee hulpverleners, te weinig betrok-
ken,, schuiven af 

hulpverlenerss behandelen je als een nummer, 
zijnn te theoretisch, te veel gericht op beleid 

hulpverlenerss betuttelen, behandelen je als 
onvolwassen,, nemen je niet serieus, je kan 
niett zelf beslissen 

tee weinig hulpverlening 

bepaaldd soort begeleiding is er niet 

tee weinig practische hulp, bv. bij huisvesting, 
baan,, uitkering 

misbruikk vertrouwelijke informatie 

1088 17 

24 4 

43 3 

74 4 

18 8 

37 7 

7 7 

7 7 

12 2 

3 3 

6 6 

1 1 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Begeleidingg van de cliënten is naast de methadonverstrek-
kingg de belangrijkste taak van de instellingen. Een deel van 
dee cliënten neemt echter niet of nauwelijks aan de begelei-
dingg deel. 32% van de cliënten kreeg het jaar voor het 
intervieww geen enkele begeleiding en 23% slechts 1 tot 5 
keer.. De twee weken vóór het interview kreeg 64% geen 
enkelee begeleiding. Daar staat tegenover dat begeleiding 
voorr degenen die er wel aan deelnemen een intensieve 
aangelegenheidd is. Per cliënt die deelneemt aan de bege-
leidingg zijn er per jaar 37 begeleidingscontacten en per twee 
wekenn 3. Voor een klein gedeelte hangt de geringe partici-
patiee aan begeleiding samen met het feit dat een aantal 
cliëntenn werkt. Werkende cliënten maken minder gebruik 
vann de begeleiding (zie hoofdstuk 14). 

Vann het maatschappelijk werk wordt het meest gebruik 
gemaakt,, namelijk door 46% van de cliënten en er is een 
frequentt contact met het maatschappelijk werk: het jaar voor 
hett interview gemiddeld over alle cliënten 9 keer. Van 
medischee begeleiding, exclusief huisarts, is het afgelopen 
jaarr door 20% gebruik gemaakt (3 keer per jaar). Reclas-
seringg is door 13 % gebruikt (2 keer per jaar) en individuele 
begeleidingg door 10% (3 keer). Begeleidingsvormen als 
psychiatrischee begeleiding, psychotherapie, gezinstherapie, 
activiteitenn begeleiding, creatieve therapie en dergelijke 
wordenn door weinig cliënten gebruikt. 

Dee jongste cliënten (<23 jaar) en de oudste cliënten 
(>> 40 jaar) gebruiken meer begeleiding dan anderen. Marok-
kaansee cliënten en de cliënten die 36-40 jaar oud zijn 
gebruikenn veel minder begeleiding. 

Hett blijkt niet zo te zijn dat regelmatige methadon-
gebruikerss vaker deelnemen aan de begeleiding. De cliënten 
diee het jaar voor het interview gedurende een aantal 
maandenn onregelmatig methadon hebben gebruikt, of hele-
maall  geen methadon (terwijl ze niet clean waren) maken op 
dezelfdee schaal gebruik van begeleiding. Het idee dat via 
regelmatigg methadongebruik begeleiding mogelijk wordt, 
wordtt dus niet bevestigd. Er is wel een zwakke samenhang 
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tussenn bezoek aan de instelling voor koffie of een huis-
kamerprojectt en begeleiding. Wie vaker voor de koffie 
komt,, komt ook iets vaker voor gerichte begeleiding. Het 
lijk tt evident dat deze relatie in feite andersom ligt: wie toch 
all  voor begeleiding op de instelling is, drinkt ook een kop 
koffiee in het huiskamerproject. 

Dee cliënten geven de begeleiding door de hulpverleners 
gemiddeldd een voldoende. Vrij veel cliënten hebben een 
extremee opinie over de kwaliteit van de hulpverleners, men 
geeftt of een 1 óf een 10. Gemiddeld een voldoende kan een 
redelijkk resultaat voor de hulpverlening genoemd worden, 
zekerr bij een dergelijke problematische groep. Wel is het 
zorgelijkk dat veel cliënten zo'n uitgesproken negatieve 

opiniee over de begeleiding door de hulpverleners hebben. 
Menn kan zich afvragen wat er allemaal zou moeten gebeu-
renn om een cliënt, die de begeleiding een 1 geeft, alsnog 
zoverr te krijgen dat hij gemotiveerd deelneemt aan de 
begeleiding. . 

Uitt de specifieke klachten die de cliënten noemen blijkt 
datt sommigen van hen geen reële verwachtingen hebben ten 
aanzienn van de hulpverlening. Men wil geen hulp op profes-
sionelee basis, maar 100% persoonlijke inzet van de hulpver-
leners.. Het is mogelijk dat deze houding in de hand gewerkt 
wordtt doordat de hulpverleners de cliënten soms als onvol-
wassenenn behandelen. 7% van de cliënten klaagt daarover. 
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HOOFDSTUKK  10 

METHADONCLIËNTEN ::  DRUGGEBRUIK 

Hett is in principe de bedoeling dat de cliënt door de metha-
donn het heroïnegebruik achterwege laat of tenminste vermin-
dertt en zodoende de mogelijkheid krijgt een gereguleerd 
bestaann op te bouwen. Zoals bij de bespreking van de doel-
stellingenn al bleek (hoofdstuk 2) is deze oorspronkelijke 
doelstellingg naar de achtergrond verschoven. Momenteel 
staatt het voorkomen van achteruitgang en het contact 
houdenn met de verslaafde populatie op de eerste plaats. Dat 
neemtt niet weg dat het gebruik van heroïne en ook het 
gebruikk van andere drugs beschouwd kan worden als een 
indicatiee voor de mate waarin de cliënten gereguleerd zijn. 
Frequentt gebruik van drugs zal in ieder geval een belem-
meringg zijn voor eventuele rehabilitatie van de cliënt. 

Hett is bekend dat methadoncliënten ondanks de methadon 
tochh frequent bijgebruiken. Uit het vorige onderzoek 
(hoofdstukk 3) bleek dat volgens schatting van de hulpver-
lenerss 57% van de cliënten heroïne bijgebruikt, 45% 
cocaïne,, 29% benzodiazepinen en 20% grote hoeveelheden 
alcohol.. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke opgave 
dee cliënten zelf doen van hun druggebruik. Ook wordt 
nagegaann hoeveel cliënten meerdere drugs tegelijkertijd 
gebruikenn en welke drugs op medisch voorschrift gebruikt 
worden. . 

GebruikGebruik van verschillende soorten drugs 

Vann 10 verschillende drugs is het gebruik gevraagd. Over 
tweee drugs (heroïne en cocaïne) is ook gevraagd op welke 
wijzee het gebruikt wordt. Van de 10 drugs is er 1 legaal 
(alcohol)) en 1 min of meer maatschappelijk geaccepteerd 
(cannabis).. 5 drugs betreffen geen drugs in de strikte zin, 
maarr groepen drugs met dezelfde werking, namelijk amfeta-
minen,, tranquilizers, slaapmiddelen, snuifmiddelen en 
hallucinogenen. . 

Hett blijkt dat deze drugs door veel cliënten gebruikt 
wordenn (zie tabel 10.1). 95% van de cliënten heeft het jaar 
voorr het interview heroïne gebruikt en 78% de 14 dagen 
voorr het interview. Heroïne wordt door de methadoncliënten 
hett meest gebruikt van alle drugs. Meestal wordt de heroïne 
gerookt,, gechineest of gesnoven (84% jaar voor het inter-
view).. Een derde spuit de heroïne (33%). De frequentie van 
hett gebruik van heroïne is bijzonder hoog. De 95% die het 
jaarr voor het interview heroïne heeft gebruikt deed dat 
gemiddeldd 226 keer en de 78%' die de 14 dagen voor het 
intervieww heroïne gebruikte deed dat 9 keer. 

Tabell  10.1. Druggebruik het jaar voor interview en de 14 dagen voor 
interv.. . 

jaarjaar voor interv. 14 dagen v. interv. 

cannabis s 
(hasj,, marihuana) 

heroïne e 

heroïnee roken, 
chinezen,, snuiven 

heroïnee spuiten 

cocaïne e 

cocaïnee snuiven 

cocaïnee chinezen, 
freebasen n 

cocaïnee spuiten 

amfetaminen n 

tranquilizers s 
(zonderr recept) 

slaapmiddelen n 
(zonderr recept) 

snuifmiddelen n 
(lij mm e.d.) 

XTC,, extasy 

haiucinogenen n 
(LSD,, e.d.) 

>> dan 10 glazen 

% % 
ge--

bruikt t 

74 4 

95 5 

84 4 

33 3 

75 5 

18 8 

60 0 

29 9 

15 5 

23 3 

26 6 

1 1 

5 5 

6 6 

30 0 

keren' ' 
ge--

bruikt t 

205 5 

226 6 

190 0 

170 0 

107 7 

34 4 

85 5 

80 0 

76 6 

116 6 

118 8 

67 7 

10 0 

13 3 

133 3 

% % 
ge--

bruik k 

60 0 

78 8 

67 7 

23 3 

46 6 

8 8 

34 4 

15 5 

8 8 

15 5 

15 5 

0 0 

1 1 

1 1 

20 0 

1.. Gemiddeld aantal keren gebruikt door gebruikers. 

Opp de tweede plaats komt cocaïne. 75% gebruikte deze 
drugg het jaar voor het interview en 46% de 14 dagen voor 
hett interview. Het meest wordt de cocaïne gechineest of 
gefreebasedd (60% van alle cliënten), maar ook vaak gespo-
tenn (29%). Cocaïne snuiven, de 'normale' wijze van 
gebruik,, is bij de methadoncliënten niet zo populair (18%). 
Dee frequentie van het cocaïnegebruik is lager dan die van 
hett heroïnegebruik, namelijk 107 keer per jaar en 6 keer per 
week. . 

Opp de derde plaats komt hashish met 74% gebruikers het 
jaarr voor het interview (60% 14 dagen voor het interview) 
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enn een frequentie van 205 keer per jaar en 9 keer per 2 
weken.. Deze drie drugs (heroïne, cocaïne, hashish) zijn 
duidelijkk voor de cliënten het belangrijkst. 

Zowell  het percentage gebruikers alsook de frequentie van 
hett gebruik van de andere drugs liggen aanzienlijk lager. 
Grotee hoeveelheden alcohol (meer dan 10 glazen op 1 dag), 
slaapmiddelenn (zonder recept) en tranquilizers (idem) 
wordenn door ongeveer een kwart tot een derde van de cliën-
tenn gebruikt. De frequentie van het gebruik ligt op 116 tot 
1333 keer per jaar en op 7 keer per 2 weken. Amfetaminen 
zijnn nog door 15% van de cliënten het jaar voor het inter-
vieww gebruikt (76 keer), halucinogenen, xtc en snuifmid-
delenn worden echter nauwelijks gebruikt (1-6%). 

Hett valt op dat middelen die door minder cliënten 
gebruiktt worden, ook minder vaak gebruikt worden. Dit is 
minderr vanzelfsprekend dan het lijkt . Het zou kunnen dat 
eenn kleine groep van gebruikers een bepaald middel op bijna 
dagelijksee basis gebruikt, zoals de grote groep heroïne-
gebruikerss vaak heroïne gebruikt. Figuur 10.1. illustreert 
dee samenhang tussen gebruik en frequentie. Bij de meeste 
middelenn liggen gebruik en frequentie in dezelfde orde van 
grootte.. Bij cocaïne en cocaïne chinezen is het percentage 
gebruikerss relatief wat hoger dan de frequentie van het 
gebruik.. Dit wijst er op dat veel gebruikers cocaïne inci-
denteell  gebruiken. Bij heroïne spuiten, alcohol, slaap-
middelen,, tranquilizers, amfetaminen en vooral snuif-
middelenn is de frequentie hoog ten opzichte van het per-
centagee gebruikers. Deze middelen worden door sommige 
gebruikerss intensief gebruikt. 

Vergelijkingg van de gebruikscijfers met de schatting van 
dee hulpverleners in hett vorige onderzoek (hoofdstuk 3) wijst 
uitt dat de hulpverleners het bijgebruik van heroïne door de 
cliëntenn onderschatten. Volgens de hulpverleners gebruikt 
57%% van de cliënten heroïne, hier blijkt dat 78% de 14 
dagenn voor het interview heroïne heeft bijgebruikt. Het 
gebruikk van cocaïne, benzodiazepinen en grote hoeveelheden 
alcoholl  is daarentegen door de hulpverleners verbluffend 
goedd geschat: cocaïne volgens hulpverleners 45%, volgens 
cliëntenn 46 %; benzodiazepinen volgens hulpverleners 29%, 
tranquilizerss en slaapmiddelen volgens cliënten 30%; 
alcoholl  zelfs 20% en 20%. 

Tahell  10.2. Frequentie van druggebruik. Aantal kerendatdecliëntenhet 
jaarr (14 dagen) voor interview heroïne, cocaïne en alle 
drugss samengenomen (exclusief cannabis, alcohol en 
methadon)) gebruikt hebben. Percentages. 

aantall  alle 
kerenn gebruikt heroïne cocaïne drugs 

AfgelopenAfgelopen jaar 
0 0 

1-10 0 
11-50 0 

51-100 0 
101-200 0 
201-300 0 
301-500 0 

>500 0 

AfgelopenAfgelopen 2 wkn 
0 0 

1-2 2 
3-5 5 
6-9 9 

10-13 3 
144 of vaker 

5 5 
6 6 

14 4 
10 0 
16 6 
12 2 
33 3 
4 4 

22 2 
16 6 
12 2 
12 2 
6 6 

32 2 

FrequentieFrequentie van het gebruik 

Hierbovenn is al ingegaan op de frequentie van het gebruik 
vann de verschillende gebruikte middelen. Tabel 10.2. geeft 
dee frequentieverdeling van de twee meest gebruikte drugs, 
heroïnee en cocaïne, en van alle drugs tezamen genomen. Bij 
dezee optelling zijn alcohol, cannabis en methadon buiten 
beschouwingg gelaten, omdat het geaccepteerde drugs betreft. 
Heroïnee wordt door een grote groep cliënten bijna dagelijks 
o^hpiivtt ^7% heeft het 'aar voor het interview meer dan 
3000 keer heroïne gebruikt en 32% de 14 dagen voor het 
intervieww iedere dag. Slechts 25% van de cliënten gebruikt 
geenn of incidenteel heroïne (minder dan 50 keer per jaar). 
Dee 14 dagen voor het interview gebruikte 38% geen heroïne 
off  maar 1 of 2 keer. 

Bijj  cocaïne liggen deze cijfers min of meer andersom: 
45%% heeft het jaar voor het interview minder dan 10 keer 
cocaïnee gebruikt en slechts 10% bijna dagelijks (> 300 
keer).. Wanneer alle drugs tezamen worden genomen blijkt 
datt ruim de helft van de cliënten (54%) bijna dagelijks 
drugss heeft gebruikt het jaar voor het interview. Slechts 3 % 
heeftt het jaar voor het interview geen enkele drug gebruikt. 
455 % heeft de 14 dagen voor het interview iedere dag drugs 
gebruiktt en 18% heeft de 14 dagen voor het interview niets 
gebruikt.. Het gebruik van andere middelen dan heroïne en 
cocaïnee lijk t mee te vallen als ieder middel afzonderlijk 
bekekenn wordt (tabel 10.1). Samengenomen blijkt de con-
sumptiee van deze middelen toch fors te zijn. 

Inn tabel 10.3 en 10.4 is de frequentie van het gebruik 
voorr verschillende cliëntgroepen opgenomen. Door de grote 
spreidingg in de frequentie van het gebruik per jaar zijn de 
verschillenn maar zelden significant. De verschillen met 
betrekkingg tot het gebruik de 14 dagen voor het interview 
zijnn vaker significant. 

Mannenn zijn grotere gebruikers dan vrouwen. Dit geldt 
voorr heroïne cocaïne en alle drugs samen. Wat de bevol-
kingsgroepenn betreft is er alleen een verschil met betrekking 
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Tabell  10.3. Frequentie druggebruik. Aantal keren dat alle cliënten het 
jaarr voor interview heroïne, cocaïne en alle drugs tezamen 
hebbenn gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

Tabell  10.4. Frequentie druggebruik. Aantal keren dat alle cliënten de 14 
dagenn voor interview heroïne, cocaïne en alle drugs tezamen 
hebbenn gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg .jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

keren n 
heroïne e 
afgg jaar 

°220 0 
183 3 

206 6 
227 7 
248 8 
215 5 
231 1 

241 1 
223 3 
215 5 
202 2 
208 8 
197 7 

246 6 
221 1 
219 9 
184 4 
218 8 

°297 7 
228 8 
225 5 
190 0 

211 1 

keren n 
cocaïne e 
afgg jaar 

84 4 
62 2 

°71 1 
127 7 
113 3 
95 5 
77 7 

49 9 
89 9 
76 6 
85 5 
64 4 

114 4 

67 7 
68 8 
69 9 
84 4 

110 0 

62 2 
114 4 
89 9 
73 3 

79 9 

keren n 
allee drugs 

afgg .jaar 

°377 7 
303 3 

362 2 
361 1 
408 8 
339 9 
375 5 

321 1 
384 4 
371 1 
358 8 
331 1 
365 5 

354 4 
333 3 
376 6 
339 9 
419 9 

387 7 
376 6 
389 9 
347 7 

360 0 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
33 - 5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>12 jr r 

AfgAfg Jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

keren n 
heroïne e 

afg.22 wkn 

°8 8 
6 6 

7 7 
8 8 
7 7 
7 7 
6 6 

6 6 
6 6 
7 7 
7 7 
8 8 
7 7 

7 7 
6 6 
8 8 
7 7 
9 9 

8 8 
7 7 
7 7 
7 7 

7 7 

keren n 
cocaïne e 

afg.22 wkn 

3 3 
2 2 

°3 3 
4 4 
4 4 
4 4 
1 1 

°1 1 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
5 5 

°2 2 
2 2 
3 3 
4 4 
4 4 

1 1 
4 4 
3 3 
3 3 

3 3 

keren n 
allee drugs 
afg.22 wkn 

"13 3 
10 0 

13 3 
12 2 
13 3 
12 2 
11 1 

8 8 
12 2 
13 3 
13 3 
13 3 
13 3 

°9 9 
11 1 
14 4 
13 3 
16 6 

9 9 
13 3 
13 3 
13 3 

13 3 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > I maand clean. 

tott cocaïnegebruik. Surinamers en Marokkanen gebruiken 
aanzienlijkk meer cocaïne dan Nederlanders, buitenlanders 
enn Molukkers. Ook de leeftijdsgroepen verschillen alleen 
watt het cocaïnegebruik betreft. Ouderen gebruiken veel 
cocaïne,, de jongste cliënten (<23 jaar) opvallend weinig. 
Ookk alle drugs samen worden minder door jongeren ge-
bruikt,, maar dit verschil is niet significant. Cliënten die al 
langg methadon gebruiken, gebruiken meer cocaïne en meer 
vann alle drugs samen. Heroïne gebruiken zij op jaarbasis 
niett vaker, de 14 dagen voor het interview wel. 

Hett blijkt tenslotte dat regelmatig methadongebruik tot 
eenn forse afname van het heroïnegebruik leidt. De cliënten 
diee het jaar voor het interview 11 of 12 maanden regelmatig 
methadonn gebruikten, gebruiken bijna 100 keer minder vaak 
heroïnee dan degenen die 3 maanden of korter regelmatig 
methadonn gebruikten. Ook het gebruik van cocaïne en alle 
drugss samen is iets minder, maar deze verschillen zijn niet 
significant.. Het lagere heroïnegebruik bij regelmatige me-
thadonverstrekking,, wordt voor een deel gecompenseerd 
doorr een hoger gebruik van tranquilizers en slaapmiddelen, 
diee door regelmatige methadongebruikers iets meer gebruikt 
worden. . 

PolydruggebPolydruggeb ruik 

Bijj  de hierboven besproken frequenties van druggebruik is 
hett onvermijdelijk dat de cliënten meerdere soorten drugs 
opp één dag gebruiken. Dit polydruggebniik is uit een oog-
puntt van het in de hand houden van de verslaving onge-
wenst.. In het onderzoek is polydruggebniik op verschillende 
manierenn vastgesteld. Op de eerste plaats is rechtstreeks aan 
dee cliënten gevraagd of en hoe vaak zij de afgelopen dagen 
meerderee drugs (exclusief methadon, alcohol en cannabis) 
opp één dag hebben gebruikt. 56% van de cliënten heeft de 
144 dagen voor het interview op één of meer dagen meer dan 
11 drug gebruikt (tabel 10.5). Bij 30% blijf t het 
polydruggebniikk beperkt tot 5 dagen of minder de 14 dagen 
voorr het interview, 26% gebruikte op 6 dagen of nog vaker 
meerderee drugs. Iedere dag polydruggebniik komt bij 14% 
voor. . 

Opp de tweede plaats is aan de hand van de opgave van 
hett gebruik van verschillende drugs (tabel 10.1) geteld 
hoeveell  verschillende soorten drugs de cliënten het jaar voor 
hett interview en de 14 dagen voor het interview hebben 
gebruikt.. Dit hoeft niet altijd polydruggebniik in strikte zin 
tee zijn. Bij een langere periode is het mogelijk dat de cliënt 
eerstt een tijdje bijvoorbeeld heroïne heeft bijgebruikt en 
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Tabell  10.5. Polydruggebruik. Aantal dagende 14 dagen voor interview 
waaropp de cliënten meer dan een drug gebruikten. 

aantall  dagen meer dan 1 drug % 

00 44 
1-22 16 
3-55 14 

6-100 H 
11-133 1 

144 14 

Tabell  10.6. Polydruggebruik. Aantal soorten drugs dat de cliënten het 
jaarr (14 dagen) voor interview gebruikt hebben. Exclusief 
cannabis,, alcohol en methadon. 

soortenn % % 
drugss jaar v. interv. 14 dagen v. interv. 

00 3 18 
11 17 27 
22 42 37 
33 20 13 
44 13 5 
55 6 1 
66 1 0 

7-88 1 

vervolgenss iets anders. 
Opp jaarbasis berekend gebruikt 80% van de cliënten meer 

dann één drug, op basis van 2 weken 55%. Dit laatste cijfer 
kloptt precies met de antwoorden op de rechtstreekse vraag 
naarr polydruggebruik de laatste 2 weken (56%). Het meeste 
polydruggebruikk blijf t beperkt tot 2 of 3 drugs: 62% van 
allee cliënten op jaarbasis en 50% op basis van de 14 dagen 
voorr het interview. 4 of meer drugs worden door een 
minderheidd gebruikt, namelijk 21 % (jaar) en 6% (2 weken). 

Tabell  10.7 geeft het polydruggebruik van verschillende 
groepenn cliënten. Mannen zijn iets vaker polydruggebruiker 
dann vrouwen. Nederlanders en buitenlanders gebruikten het 
jaarr voor het interview en de 14 dagen voor het interview 
meerr soorten drugs dan de andere bevolkingsgroepen, maar 
zijj  gebruikten de 14 dagen voor het interview niet vaker op 
éénn dag meerdere drugs. Nederlanders en buitenlanders zijn 
waarschijnlijkk geen grotere polydruggebruikers dan de 
anderee groepen, maar experimenteren incidenteel met 
anderee drugs. Verder blijkt dat cliënten die al lang metha-
donn krijgen de 14 dagen voor het interview meer soorten 
drugss en op meer dagen meer dan één drug gebruikt 
hebben.. Regelmatig gebruik van methadon het jaar voor het 
intervieww doet voor het polydruggebruik niet ter zake. 

GebruikGebruik van drugs op medisch voorschrift 

Cliëntenn gebruiken niet alleen de bovengenoemde illegale 
middelenn naast de methadon, ook artsen schrijven de 
cliëntenn middelen voor. In het vorige onderzoek (hoofdstuk 
3)) bleek dat de hulpverleners dit gebruik op medisch voor-
schriftt laag inschatten. Het gebruik van tranquilizers werd 
opp 3% geschat, slaapmiddelen op 2%, barbituraten 1%, 
neurolepticaa 2% en methaqualon op minder dan 1%. 

Tabell  10.7. Polydruggebruik. Aantal soorten drugs dat de cliënt het jaar 
(144 dagen) voor interview heeft gebruikt. Aantal dagen 
waaropp de cliënt het jaar voor interview meer dan één drug 
heeftt gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

aantall  aantal dagen met 
soortenn soorten meerdan 

drugss drugs 1 drug 
afg.jaarr afg. 2 wkn afg. 2 wkn 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren meihadon 
00 - 2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>122 jr 

AfgAfg .jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

2.5 5 
2.4 4 

°2.5 5 
2.0 0 
2.1 1 
1.9 9 
2.8 8 

2.5 5 
2.7 7 
2.5 5 
2.4 4 
2.4 4 
2.2 2 

2.4 4 
2.4 4 
2.5 5 
2.5 5 
2.5 5 

2.6 6 
2.3 3 
2.6 6 
2.5 5 

2.5 5 

1.7 7 
1.5 5 

1.7 7 
1.6 6 
1.5 5 
1.3 3 
1.7 7 

1.4 4 
1.7 7 
1.7 7 
1.6 6 
1.6 6 
1.4 4 

'1.3 3 
1.6 6 
1.8 8 
1.7 7 
1.8 8 

1.3 3 
1.5 5 
1.8 8 
1.7 7 

1.6 6 

°3.9 9 
2.6 6 

3.6 6 
4.3 3 
4.7 7 
3.3 3 
2.8 8 

2.6 6 
3.3 3 
3.4 4 
3.8 8 
3.7 7 
4.7 7 

°2.4 4 
3.2 2 
3.7 7 
3.8 8 
4.7 7 

4.1 1 
3.7 7 
2.6 6 
3.7 7 

3.6 6 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

Uitt tabel 10.8 blijkt dat de hulpverleners het gebruik van 
tranquilizerss en slaapmiddelen op recept ernstig onder-
schatten.. Respectievelijk 34% en 20% van de cliënten heeft 
dezee middelen het jaar voor het interview gebruikt en 22% 
enn 12% de 14 dagen voor het interview. Het gebruik van 
barbituraten,, neuroleptica en methaqualon komt overeen met 
dee schattingen van de hulpverleners. De gebruikers van 
middelenn op recept gebruiken deze middelen gedurende 
ongeveerr een halfjaar. 

Dee relatie met het gebruik van 'illegale' middelen (zie 
tabell  10.1) wijst er op dat met name polydruggebruikers 
middelenn op recept krijgen voorgeschreven. Er is weliswaar 
geenn relatie tussen het gebruik van heroïne en cocaïne en 
hett gebruik van middelen op recept, maar de cliënten die 
hett jaar voor het interview frequenter alle middelen tezamen 
genomenn hebben gebruikt (zie tabel 10.2), kregen vaker 
kalmerendee middelen en slaapmiddelen voorgeschreven 
(rr = .12 en .19; p < .01). Cliënten die het jaar voor het 
intervieww meer soorten drugs hebben gebruikt krijgen ook 
vakerr kalmerende middelen en vaker slaapmiddelen 
voorgeschrevenn (r=.15 en .14; p < .00). 

Dee vraag doet zich voor hoe het komt dat de hulpver-
lenerss zo slecht op de hoogte zijn van het gebruik van 
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Tabell  10.8. Gebruik van drugs op medisch voorschrift. 

-- kalmerende middelen, 
b.v.. valium, librium, 
seresta,, etc. 

-- slaapmiddelen, b.v. 
mogadon,, dalmadorm, 
rohypnol,, etc. 

-- barbituraten, b.v. 
vesparax,, soneryl, etc. 

-- rnethaqualon 

-- neuroleptica, b.v. 
haldol,, impromen, etc. 

-- ander middelen voor 
psychischee problemen 

% % 
afg.. jaar 
voorge--

schreven n 
gekregen n 

34 4 

20 0 

1 1 

1 1 

2 2 

3 3 

weken n 
gebi i 
afg g 

( ( 

t t 

jaar r 
joor r 

gebruik. . 

27 7 

24 4 

28 8 

--

22 2 

22 2 

% % 
afg.. 2 
weken n 
voor--

geschr. . 

22 2 

12 2 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

middelenn op recept. Kennelijk gaan de hulpverleners er van 
uitt dat deze middelen voornamelijk door de arts van de 
instellingg worden voorgeschreven. Maar de cliënten komen 
opp een andere manier aan deze middelen, namelijk via de 
huisarts.. Er is een sterke samenhang tussen het bezoek aan 
dee huisarts en het gebruik van middelen op recept. De 
correlatiee tussen het aantal bezoeken aan de huisarts het jaar 
voorr het interview en het aantal weken dat de cliënt 
kalmerendee middelen heeft voorgeschreven gekregen is .44 
(pp < .000). Voor slaapmiddelen is deze correlatie .33 (p 
<< .000). 

Menn zou verwachten dat de huisartsen of kalmerende 
middelenn voorschrijven of slaapmiddelen, maar dat blijkt 
niett het geval. Cliënten die kalmerende middelen op recept 
gebruiken,, gebruiken ook veel vaker slaapmiddelen op 
receptt (correlatie = .41 en .35 voor respectievelijk gebruik 
perr jaar en per 2 weken; p < .000). Verder blijkt dat de 
cliëntenn met een hogere dosis methadon vaker kalmerende 
middelenn krijgen voorgeschreven (r=.21; p < .00). Een 
relatiee met de regelmaat van het methadongebruik is er niet. 
Cliëntenn die het jaar voor het interview tenminste een 
maandd clean zijn geweest krijgen minder vaak kalmerende 
middelenn voorgeschreven (r = -.12; p < .01). Hierboven 
all  aangestipt dat met name polydruggebruikers middelen op 

receptt krijgen. Doorzichtig kan het voorschrijfbeleid van de 
huisartsenn dan ook niet genoemd worden. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Hoewell  abstinentie van illegale drugs geen uitdrukkelijke 
doelstellingg meer is van de methadonverstrekkende instel-
lingen,, zal frequent druggebruik een belemmering zijn voor 
eenn eventuele rehabilitatie van de cliënt. Verder kan de 
intensiteitt van het druggebruik gezien worden als een 
indicatiee voor de mate waarin de cliënten gereguleerd zijn. 
Tegenn die achtergrond kan het druggebruik van de metha-
doncliëntenn fors genoemd worden. Bijna alle cliënten 
gebruikenn heroïne (95%), een grote groep zelfs bijna 
dagelijkss (37%), een wat kleinere groep incidenteel (25%, 
minderr dan 50 keer per jaar). Regelmatige methadon-
gebruikerss gebruiken minder heroïne, maar zij compenseren 
datt door een hoger gebruik van andere middelen, zoals 
slaapmiddelenn en amfetaminen. Cocaïne wordt ook door 
veell  cliënten gebruikt (75%), maar slechts een minderheid 
(10%)) gebruikt cocaïne op een dagelijkse basis. Slaap-
middelen,, tranquilizers en amfetaminen worden door 15 a 
26%% van de cliënten gebruikt. Halucinogenen, xtc en 
snuifmiddelenn worden nauwelijks gebruikt (1 a 6%). De 
frequentiee van het druggebruik (alle drugs samengenomen, 
exclusieff  cannabis, methadon en alcohol) ligt dan ook hoog: 
voorr alle cliënten gemiddeld 360 keer per jaar. 

Polydruggebruikk komt veel vooronder methadoncliënten. 
56%% heeft de 14 dagen voor het interview tenminste 
eenmaall  op één dag meer dan één drug gebruikt, 26% 
gebruiktee de 14 dagen voor het interview op 6 dagen meer 
dann één drug, en 14% zelfs dagelijks. 

Naastt deze illegale drugs gebruiken de cliënten nog vaak 
drugss op medisch voorschrift, zoals kalmerende middelen 
(34%)) en slaapmiddelen (20%). Deze middelen worden 
doorr de huisarts voorgeschreven. Huisartsen schrijven deze 
middelenn vooral voor aan grote gebruikers van andere drugs 
dann heroïne en cocaïne. Het valt niet in te zien wie er baat 
heeftt bij dit voorschrijfbeleid van de huisartsen. 

Mannenn gebruiken meer drugs en zijn vaker polydrugge-
bruikerr dan vrouwen. Marokkanen en Surinamers gebruiken 
meerr cocaïne dan andere bevolkingsgroepen, evenals oudere 
cliënten.. Jongere cliënten gebruiken minder cocaïne. 
Tenslottee blijkt dat cliënten die al langer methadon 
gebruikenn vaker meerdere drugs op één dag gebruiken. 
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HOOFDSTUKK  11 

METHADONCLIENTEN ::  MEDISCHE SITUATI E 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's van de cliënten 
wordtt door de methadonverstrekkende instellingen be-
schouwdd als een belangrijke doelstelling van de methadon-
verstrekking,, zo bleek uit het inventarisatieonderzoek 
(hoofdstukk 2). 100% van de instellingen noemt deze 
doelstellingg belangrijk en 42% noemt dit één van de twee 
belangrijkstee doelstellingen van een lijst met 10 
doelstellingen.. Het beperken van de gezondheidsrisico's 
wordtt door meer instellingen belangrijk gevonden dan 9 
anderee doelstellingen en kan dus met enig recht de 
belangrijkstee doelstelling van de methadonverstrekking 
genoemdd worden. 

Inn dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe het met de 
gezondheidstoestandd van de methadoncliënten gesteld is. Of 
dee gezondheid dankzij de methadon minder achteruit is 
gegaann dan zonder methadon het geval zou zijn geweest kan 
mett de verzamelde gegevens niet vastgesteld worden. Er 
kann alleen onderzocht worden of regelmatig methadon-
gebruikk het jaar voor het interview samengaat met minder 
ziektee het jaar voor het interview. Een dergelijke samenhang 
(off  de afwezigheid daarvan) wil echter niet zeggen dat er 
vann een (of geen) oorzakelijk verband sprake is. Of er 
sprakee is van vooruitgang of achteruitgang is immers niet 
bekend.. Na het vervolgonderzoek is het beter mogelijk 
vooruitgangg of achteruitgang van de gezondheid te relateren 
aann de regelmaat van het methadongebruik en het gebruik 
vann de hulpverlening. Overigens gaat het ook dan om indi-
caties,, omdat er geen experimentele opzet gevolgd kan 
worden. . 

Inn het hiervolgende wordt eerst ingegaan op ziekte en 
ziekenhuisopnamenn en op de aard van de aandoeningen. 
Vervolgenss komen drie voor deze groep relevante aandoe-
ningenn aan de orde, namelijk aandoeningen ten gevolge van 
ongelukken,, bijna-overdoses en aids. Daarna wordt de 
subjectievee waardering van de gezondheid besproken. 

Ziekte,Ziekte, ziekenhuisopnamen, kwalen en 
bezoekbezoek aan de huisarts 

Inn tabel 11.1 is een overzicht opgenomen van ziekte, 
ziekenhuisopnamenn en kwalen van de methadoncliënten. 
Bijnaa de helft van de cliënten (48%) blijkt het jaar voor het 
intervieww ziek te zijn geweest. Ook de periode dat men ziek 
iss geweest is lang, namelijk gemiddeld 44.8 dagen in het 
jaarr voor het interview. Meestal duurde de ziekte maar 1 

Tabell  11.1. Ziekte, ziekenhuis en kwalen. 

Ziekte Ziekte 
Jaarr v. interv. ziek geweest 
Jrr v. int. gemidd. aantal dagen ziek 
144 dagen v. interv. ziek geweest 
144 dgn v. int. gemidd. dagen ziek 

ZiekteZiekte excl. griep, verkouden e.d. 
Jaarr v. interv. ziek geweest 
Jaarr v. interv. gemidd. dagen ziek 
144 dagen v. interv. ziek geweest 
144 dgn v. int. gemidd. dagen ziek 

Ziekenhuis Ziekenhuis 
Ooitt opgenomen in ziekenhuis 
Kerenn ooit opg. in ziekenhuis 
Jaarr v.int. opg. in ziekenhuis 
j ad LL  V.1UL. U a g l l l 11J V.Il*F.k.llUU1 3 

144 dgn v.int. opg. in ziekenh. 

ErnstigeErnstige kwalen 
Heeftt één of meer ernstige kwalen 
Gemiddeldee leeftijd begin kwaal 
Gemiddeldee duur van de kwaal 
Kwaall  begon vóór methadongebr 

%% of 
gemid--
delde e 

48% % 
44.88 dagen 

15% % 
8.55 dagen 

25% % 
72.11 dagen 

9% % 
8.99 dagen 

66% % 
2.77 keer 

12% % 
11 1 A / < n n o r , 

1% % 

21% % 
19.77 jaar 
11.88 jaar 

52% % 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
284 4 
615 5 
92 2 

629 9 
142 2 
614 4 
55 5 

630 0 
411 1 
623 3 

^n n 

614 4 

630 0 
119 9 
118 8 
119 9 

tott 3 weken (66% van de 'zieken'), maar bij 5% duurde de 
ziektee (of ziektes) langer dan 3 maanden. Voor een groot 
deell  betreft het echter griepjes, verkoudheden en dergelijke. 
Alss die buiten beschouwing worden gelaten is het jaar voor 
hett interview 25% ziek geweest. Deze ernstigere ziektes 
hebbenn gemiddeld 72.1 dagen geduurd, de griepjes en der-
gelijkee 17.5 dagen. 

Dee 14 dagen voor het interview is 15% ziek geweest, als 
griepp e.d. buiten beschouwing worden gelaten 9%. Gemid-
deldd was men de 14 dagen voor het interview 8.5 dagen 
ziek.. Vaak (46%) is men alle 14 dagen voor het interview 
ziekk geweest. 

Mett de vraag naar ziekte het jaar voor het interview 
wordtt minder ziekte gevonden, dan met de vraag naar ziekte 
dee 14 dagen voor het interview. Het jaar voor het interview 
zijnn alle 630 cliënten gemiddeld 20.2 dagen ziek geweest. 
Voorr de 14 dagen voor het interview is dat 1.2 dagen, 
geëxtrapoleerdd naar een jaar is dat gemiddeld 32.3 dagen 
voorr alle 630 cliënten. Dat is 60% meer dan met de vraag 
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naarr ziekte het jaar voor het interview werd vastgesteld. 
Kennelijkk wordt veel ziekte vergeten als er naar ziekte het 
jaarr voor het interview gevraagd wordt. Vooral de onbe-
langrijkee griepjes en dergelijke worden vergeten. Als 
dezelfdee berekening wordt uitgevoerd op de meer serieuze 
ziektes,, dus exclusief griep e.d., dan blijkt de vertekening 
niett 60% te zijn, maar 20%. 

Dee ziekte onder methadoncliënten is hoog met gemiddeld 
32.22 dagen ziekte per jaar. Dit is 8.8% van alle dagen in 
eenjaar.. Dat cijfer ligt hoger dan het ziekteverzuimcijfer, 
datt in 1989 6.8% was (CBS 1992). De cijfers zijn niet hele-
maall  vergelijkbaar. Het betreft hier een jonge groep (1.7% 
ouderr dan 45; totale beroepsbevolking 23% ouder dan 45) 
enn de ziekteverzuimcijfers bevatten ook afwezigheid zonder 
datt men feitelijk ziek is. De vergelijking geeft wel aan dat 
dee ziekte onder methadoncliënten duidelijk hoger is. 

66%% van de methadoncliënten is ooit opgenomen in een 
ziekenhuis.. Dit betreft het hele leven, dus inclusief opnames 
tijdenss de jeugd, bijvoorbeeld voor het knippen van aman-
delen.. Meestal bleef het niet bij één opname. 28% werd 
eenmaall  opgenomen, 15% tweemaal, 20% 3 tot 9 maal en 
3%% werd zelfs 10 tot 12 maal opgenomen. Het gemiddelde 
iss 2.7 opnames voor degenen die ooit zijn opgenomen. Het 
percentagee dat het jaar voor het interview in een ziekenhuis 
iss opgenomen bedraagt 12%. Dit is hoog voor deze jonge 
populatie.. Van de algemene bevolking van 20-44 jaar is 
6.1%% het jaar voor het interview opgenomen (Swinkels 
1991).. Gemiddeld duurde de opname van de cliënten 21 
dagenn en ook dit is lang, want de gemiddelde verpleegduur 
inn ziekenhuizen was in 1989 11.5 dagen en dat is inclusief 
ouderee leeftijdsgroepen. 

211 % van de cliënten zegt één of meer ernstige kwalen te 
hebben.. Van de algemene bevolking van 25-34 jaar heeft 
5%5% een ernstige of zeer ernstige lichamelijke beperking en 
5%% een minder ernstig lichamelijke beperking (CBS 1992). 
Dee cliënten hebben derhalve tenminste tweemaal vaker een 
ernstigee kwaal dan een vergelijkbare leeftijdsgroep. Gemid-
deldd hebben de cliënten de kwaal al 12 jaar. 14% van deze 
kwalenn is aangeboren of dateert uit het eerste levensjaar, 
15%% is tijdens de jeugd ontstaan (1 tot en met 12 jaar), 17% 
tijdenss puberteit of adolescentie (13 tot en met 20 jaar) en 
54%% na het 20ste jaar. 

Dee verschillende cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met 
dee CBS cijfers. Het betreft hier zelfrapportage, bij het CBS 
wordenn ziekten aan de respondent voorgelegd, en de leef-
tijdsverdelingg is niet steeds hetzelfde. Verschillende 
meetmethodenn kunnen tot forse verschillen in de preva-
lentiess leiden (Van den Berg en Van den Bos 1989). Met 
geslotenn vragen vindt men bijvoorbeeld tweemaal hogere 
prevalentiess van chronische aandoeningen dan met open 
vragenn (Van Sonsbeek 1990). (Eenzelfde vraagstelling als 
inn de gezondheidsenquêtes kon vanwege de omvang niet 
wordenn opgenomen in de vragenlijst voor de methadoncliën-
ten.) ) 

Hett is aannemelijk dat met vergelijkbare vraagstellingen 
enn leeftijdscohorten de verschillen tussen de cijfers voor de 
algemenee bevolking en voor de populatie methadoncliënten 
nogg groter zouden zijn geweest. De vergelijking met CBS-
cijferss maakt duidelijk dat ziekte in deze populatie sterk 

Tabell  11.2. Bezoek aan de huisarts. 

Heeftt eigen huisarts 
Jaarr v. interv. een huisarts bezocht 
Jaarr v. interv. aantal keren bij huisarts 

144 dagen v. interv. huisarts bezocht 
144 dagen v. interv. aantal keren bij ha 

%% of 
gemid--
delde e 

977 % 
700 % 

5.66 keer 

222 % 
1.55 keer 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
630 0 
437 7 

630 0 
132 2 

oververtegenwoordigdd is. Grofweg kan gesteld worden dat 
dee verschillende indicatoren voor morbiditeit in de populatie 
methadoncliëntenn tweemaal zo hoog liggen als onder de qua 
leeftijdd vergelijkbare algemene bevolking. 

Dee helft van de ernstige kwalen dateert van vóór het me-
thadongebruik.. Het begin van het methadongebruik valt iets 
laterr dan het begin van het gebruik van heroïne, maar 
geconcludeerdd kan worden dat niet al deze kwalen een 
gevolgg zijn van het druggebruik. 

Eenn betere indicatie hiervoor dan het begin van het me-
thadongebruikk is het begin van de verslaving. Op welke 
leeftijdd de cliënt regelmatig heroïne is gaan gebruiken is 
echterr niet bekend. Wel is bekend op welke leeftijd de cliënt 
voorr het eerst heroïne heeft gebruikt, maar deze indicatie 
iss hier niet gebruikt, omdat er vaak tussen het eerste gebruik 
vann heroïne en het stelselmatig gebruik een flinke periode 
ligt.. Tussen het eerste gebruik van heroïne en het begin van 
hett methadongebruik ligt gemiddeld 4 jaar (mediaan 3 jaar). 

Huisarts Huisarts 

Inn tabel 11.2 zijn enkele gegevens opgenomen over het 
bezoekk aan de huisarts. Bijna alle cliënten (97%) hebben 
eenn eigen huisarts. Er is niet gevraagd of de cliënt een 
ziektekostenverzekeringg heeft, maar uit het hoge percentage 
datt een eigen huisarts heeft valt op te maken dat dit bijna 
steedss het geval zal zijn. Onder de Amsterdamse populatie 
druggebruikerss is het vrij gewoon als men niet verzekerd 
is. . 

70%% van de cliënten bezocht het jaar voor het interview 
eenn huisarts, 22% de 14 dagen voor het interview. Per 
bezoekerr van de huisarts werden per jaar 5.6 bezoeken 
afgelegdd en per 2 weken 1.5 bezoeken. Voor alle cliënten 
zijnn deze cijfers 3.8 bezoeken per jaar per cliënt en .3 
bezoekenn per 2 weken. Dit laatste cijfer geëxtrapoleerd naar 
eenn jaar geeft 8.2 bezoeken aan de huisarts per jaar per 
cliënt.. Ook hier is er dus van onderrapportage sprake als er 
naarr het bezoek het jaar voor het interview wordt gevraagd. 

Voorr een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking 
(20-444 jaar) ligt het bezoek aan de huisarts per persoon per 
jaarr op 3.4 bezoeken (Swinkels 1991). De methadoncliënten 
bezoekenn de huisarts 8.2 keer per jaar, dat wil zeggen 2.3 
keerr zo vaak. Het percentage dat het jaar voor het interview 
dee huisarts bezocht heeft (70%) ligt echter lager dan onder 
dee algemene bevolking van 20-44 jaar, waar dit cijfer 76% 
iss (Swinkels 1991). Dit komt omdat bij dit laatste cijfer 
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Tabell  11.3. Ziekte, ziekenhuisopname, ernstige kwalen en bezoek aan 
dee huisarts. Percentages. 

afg.jrr ooit afg.jr afg.jr 
ziekk opgen. opgn. em- huis-

excl.. zieken zie- stige arts 
griepp huis kenh. kwaal bez 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jr 
23-255 jr 
26-300 jr 
31-355 jr 
36-400 jr 
>40 jr r 

JarenJaren meth. 
0-22 jr 
3-55 jr 
6-88 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.rnnd.m.' Afg.jr.rnnd.m.' 
0-33 mnd 
4-77 mnd 
8-100 mnd 
11-122 mnd 

Allen n 

24 4 
28 8 

26 6 
28 8 
26 6 
20 0 
22 2 

33 3 
26 6 
23 3 
23 3 
28 8 
31 1 

24 4 
30 0 
21 1 
26 6 
23 3 

17 7 
37 7 
21 1 
24 4 

25 5 

°64 4 
74 4 

"70 0 
45 5 
61 1 
52 2 
72 2 

°59 9 
59 9 
65 5 
70 0 
67 7 
69 9 

"63 3 
54 4 
64 4 
70 0 
77 7 

°59 9 
51 1 
82 2 
67 7 

66 6 

10 0 
13 3 

"13 3 
2 2 
8 8 
5 5 

16 6 

12 2 
5 5 

14 4 
11 1 
10 0 
16 6 

°7 7 
8 8 

14 4 
11 1 
17 7 

7 7 
11 1 
6 6 

12 2 

12 2 

19 9 
25 5 

°22 2 
3 3 

26 6 
10 0 
33 3 

25 5 
19 9 
19 9 
22 2 
22 2 
19 9 

18 8 
17 7 
25 5 
19 9 
27 7 

10 0 
19 9 
24 4 
22 2 

21 1 

°65 5 
84 4 

°72 2 
59 9 
82 2 
49 9 
79 9 

71 1 
70 0 
68 8 
72 2 
65 5 
74 4 

70 0 
67 7 
70 0 
67 7 
78 8 

70 0 
75 5 
72 2 
68 8 

70 0 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

telefonischee contacten zijn meegeteld. De frequentie van het 
bezoekk aan de huisarts is vooral hoog als men bedenkt dat 
veell  van deze cliënten ook regelmatig de arts van de metha-
donverstrekkendee instelling zien. Dit frequente bezoek aan 
dee huisarts heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de 
huisartss nogal eens kalmerende middelen voorschrijft (zie 
hoofdstukk 10). Verder wordt er ook wel door de hulpver-
lenerss op aangedrongen de (huis)arts te bezoeken. 

ZiekteZiekte per categorie cliënten 

Dee indicatoren voor ziekte zijn in tabel 11.3 uitgesplitst 
voorr verschillende groepen methadoncliënten. De grootste 
verschillenn doen zich voor met betrekking tot de afkomst 
vann de cliënten. Het percentage buitenlandse cliënten dat 
ooitt is opgenomen in een ziekenhuis is het hoogst. Ook 
hebbenn ze vaker een ernstige kwaal en ze zijn het jaar voor 
hett interview vaker bij de huisarts geweest. Voor Neder-
landsee cliënten ligt de situatie iets, maar niet veel gunstiger. 
Cliëntenn van allochtone afkomst zijn volgens deze indica-
torenn veel gezonder. Zij zijn minder vaak opgenomen, 
hebbenn minder vaak een kwaal en gaan minder vaak naar 
dee huisarts, met uitzondering van de Marokkaanse cliënten, 

diee juist erg vaak de huisarts bezoeken. Vooral Surinaamse 
cliëntenn zijn volgens deze indicatoren erg gezond. Opname 
inn het ziekenhuis en het percentage kwalen ligt bij hen tot 
111 keer lager dan bij buitenlandse cliënten. 

Naastt afkomst speelt, zoals te verwachten was, sexe een 
rol.. All e indicatoren liggen voor vrouwen iets hoger dan 
voorr mannen, maar de verschillen zijn niet extreem groot. 
Alleenn het bezoek aan de huisarts ligt bij vrouwen bedui-
dendd hoger. 

Opvallendd is dat de leeftijd van de cliënten slechts in één 
gevall  significant samenhangt met de ziekte-indicatoren. Het 
iss altijd zo dat morbiditeit met de leeftijd toeneemt. Hier is 
datt niet het geval. Alleen het percentage dat ooit is opge-
nomenn in een ziekenhuis neemt iets toe met de leeftijd van 
59%% tot 69%. Dat ligt voor de hand. Het percentage met 
eenn ernstige kwaal neemt zelfs iets af met de leeftijd. De 
kanss om in een ziekenhuis te worden opgenomen of om een 
ernstigee kwaal te krijgen neemt logischerwijs toe met het 
ouderr worden. Dat hier met de leeftijd geen toename wordt 
gevondenn van het aantal kwalen hangt waarschijnlijk samen 
mett selectieprocessen: degenen die een ernstige kwaal op-
doenn verdwijnen na verloop van tijd uit de scene of sterven. 
Hierdoorr blijven in de oudere leeftijdsgroepen relatief veel 
gezondee cliënten over. Daarnaast betreft het hier een vrij 
jongee groep. Dat wil zeggen dat het effect van leeftijd op 
dee gezondheid nog niet zo sterk is. De grote verschillen 
tredenn op na het 50ste levensjaar. 

Dee indicatoren lopen sterker op met de duur van de me-
thadonverstrekking.. Hoe langer een cliënt methadon ver-
strektt krijgt, des te vaker is hij ooit opgenomen geweest in 
eenn ziekenhuis en dat geldt ook voor opnames het jaar voor 
hett interview. Ook het percentage kwalen en huisartsbezoek 
ligtt in dat geval iets hoger (niet significant). 

Mett regressieanalyse is nagezocht welke variabele belang-
rijkerr is voor de verklaring van de ziekte-indicatoren, de 
leeftijdd van de cliënt of de duur van de methadonverstrek-
king.. De duur van de methadonverstrekking blijkt doorslag-
gevend.. Wanneer rekening wordt gehouden met de duur van 
dee methadonverstrekking, is er geen enkel verband meer 
tussenn leeftijd en de indicatoren voor gezondheid. De duur 
vann het methadongebruik kan hier beschouwd worden als 
eenn indicatie voor de duur van de verslaving en deze 
bevindingg kan erop wijzen dat langdurige verslaving een 
achteruitgangg van de gezondheid meebrengt. Deze achter-
uitgangg staat los van het natuurlijke verouderingsproces. 
Well  blijkt dat deze achteruitgang betrekkelijk gering is. 

Hett samengaan van gezondheidsachteruitgang en duur van 
dee verslaving wil overigens niet zeggen dat de gezondheid 
achteruitt gaat door opiaatgebruik. De leefwijze van de 
cliëntenn vormt waarschijnlijk een betere verklaring voor 
dezee achteruitgang. 

Tenslottee blijkt dat cliënten die het jaar voor het inter-
vieww minder regelmatig methadon hebben gebruikt, minder 
vaakk opgenomen zijn in een ziekenhuis. Het is onduidelijk 
hoee dit komt. Waarschijnlijk zijn de cliënten die vaker zijn 
opgenomenn in een ziekenhuis iets afhankelijker van de me-
thadonverstrekkingg . 
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AardAard van de aandoeningen 

Aann de cliënten is gevraagd ernstige ziekten, reden van 
ziekenhuisopname,, ernstige kwalen en dergelijke te om-
schrijven.. Daarnaast is er naar bepaalde aandoeningen 
(seropositiviteit,, bijna-overdosis, ernstig letsel doorongeluk) 
expliciett gevraagd. De antwoorden op deze vragen zijn 
gerubriceerdd in een aantal brede categorieën. Er is deels 
gekozenn voor de gebruikelijke indeling, die gebaseerd is op 
hett deel van het lichaam waar de ziekte gelocaliseerd is 
(ogen,, KNO, longen, gynaecologie) of op de benadering 
doorr de betreffende specialist (chirurgie, röntgen, interne). 
Hierr zijn echter ook twee andere indelingscriteria gehan-
teerd,, namelijk de oorzaak van de aandoening en het chro-
nischee karakter van de aandoening. De oorzaak van de aan-
doeningg is van belang om enig zicht te krijgen in hoeverre 
dee morbiditeit van deze groep samenhangt met de versla-
ving.. Om die reden zijn aandoening ten gevolge van onge-
lukkenn en infecties apart gecategoriseerd evenals bijna-
overdosess en aan de verslaving gerelateerde aandoeningen, 
zoalss levercirrose. Chronische ziekten zijn apart genomen 
vanwegee het irreversibele karakter. 

Uiteraardd is lang niet altijd bekend wat de oorzaak van 
dee aandoening is. Daarom is bij elke genoemde aandoening 
eerstt gekeken of deze het gevolg is van een ongeval, of het 
eenn infectie betreft, of het aan de verslaving gerelateerd is 
enn of het een chronische aandoening is. Als dit niet het 
gevall  was, dan werd de aandoening in de gebruikelijke cate-
gorieënn ondergebracht (gynaecologie, interne, etc). De 
indelingg in de categorie 'ongelukken' gaf geen problemen, 
omdatt hier expliciet naar gevraagd is. De categorie 
'infecties'' gaf problemen in die gevallen, waarin de cliënt 
zichh beperkte tot aanduidingen als 'longen', 'lever' of'eilei-
ders'.. Er is in die gevallen aangenomen dat het steeds res-
pectievelijkk longinfecties, hepatitis en eileiderontstekingen 
betreft.. Het is mogelijk dat zich hieronder niet infectueuze 
aandoeningenn bevinden, bijvoorbeeld eileiders in verband 
mett sterilisatie of longkanker. Voor de conclusies maakt dat 
niett uit, omdat het om kleine aantallen gaat. Verlavingsgere-
lateerdee infectieziekten (longontsteking) werden bij infecties 
ondergebracht. . 

Tabell  11.4 geeft een overzicht per categorie en tabel 11.5 
eenn gedetailleerdere indeling. Het is duidelijk dat de metha-
doncliëntenn vooral lijden aan infectueuze aandoeningen. 
22%% van alle cliënten heeft het jaar voor het interview een 
ernstigee infectie gehad. Longontsteking en bronchitis komen 
veell  voor. Dit hangt samen met de werking van opiaten 
(ademhalingsdepressie).. Ook hepatitis en seropositiviteit 
komenn veel voor. Deze ziekten hangen samen met het 
gebruikk van spuiten en sexuele gewoonten. Maar ook de 
prevalentiee van andere infectieziekten kan fors genoemd 
worden.. Dit komt enerzijds door een verzwakte weerstand, 
anderzijdss kan verwaarlozing een rol spelen. Het is natuur-
lij kk niet zo dat alle infecties een gevolg zijn van de 
levenswijzee van de cliënt of van de verslaving, maar voor 
hett merendeel zal dit wel gelden. 

Verderr valt op dat het grote aantal infectieziekten 
waarschijnlijkk een onderschatting is. Geslachtsziekte wordt 
immerss maar eenmaal genoemd. Waarschijnlijk betrof dit 

Tabell  11.4. Ziekten en kwalen het jaar voor interv.. 312 cliënten met 
eenn aandoening, kwaal, bijna-overdosis of letsel door 
ongeluk.. Per categorie. 

infecties s 
tenn gevolge ongelukken e.d. 
bijna-overdosis s 
gerelateerdd aan verslaving 

chronischee ziekten 
internee ziekten 
rug/bewegingsapparaat t 
psychischee klachten 
anders s 
operaties s 
gynaecologiee e.d. 

Totaal l 

N N 

136 6 
88 8 
46 6 
19 9 

42 2 
38 8 
35 5 
30 0 
10 0 
18 8 
12 2 

473 3 
ziekten n 

%% van 
allee cl. 

21.6 6 
14.0 0 
7.3 3 
3.0 0 

6.7 7 
6.0 0 
5.6 6 
4.8 8 
1.6 6 
2.9 9 
1.9 9 

630 0 
cliéntn n 

%% van 
ziekten n 

28.8 8 
18.6 6 
9.7 7 
4.0 0 

8.9 9 
8.0 0 
7.4 4 
6.3 3 
2.1 1 
3.8 8 
2.5 5 

473 3 
ziekten n 

gevall  herpes, want de cliënt noemde het als chronische 
kwaal.. Gewone gevallen van gonorrhoe zijn dus door de 
cliëntenn niet genoemd, mogelijk omdat men dit geen serieu-
zee ziekte vindt. 

Vergelijkingg met cijfers over de algemene bevolking zijn 
problematisch.. Foets en Sixma (1991) inventariseerden 
morbiditeitt bij een steekproef van 13.014 patiënten van 160 
huisartsenpraktijkenn in Nederland. In hun lijst met klachten 
dee 14 dagen voor het interview komen geen infectieziekten 
voor,, omdat naar de klacht gevraagd is en niet, zoals hier, 
naarr de aandoening. In het Leefsituatieonderzoek van het 
CBSS (Van den Berg en Van den Bos 1989) zijn slechts 
enkelee infectieziekten opgenomen, die qua omschrijving niet 
goedd vergelijkbaar zijn. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren met 14%. Ook hier geldt dat 
niett alle ongelukken een gevolg zullen zijn van de ver-
slaving,, maar bij het merendeel zal een bijzondere gemoeds-
toestandd een rol gespeeld hebben. 14% van alle cliënten 
heeftt het jaar voor het interview een ongeluk gehad en veel 
vann deze ongelukken waren bepaald niet kinderachtig, zoals 
hersenschudding,, schedelbasis-fractuur, verlies oog, 
steekwondenn en dergelijke. Foets en Sixma noemen 
'gevolgenn ongeval' alleen als chronische aandoening. 2.4% 
vann de 25-44 jarigen heeft deze aandoening. Van den Berg 
enn Van den Bos (1989) noemen een prevalentie 1.8% voor 
ernstigee gevolgen van een ongeval, zoals breuken en 
ernstigee brandwonden (totale bevolking). 

Bijna-overdosess vormen de derde categorie met 7% van 
allee cliënten en 10% van alle ziekten. Het betreft niet alleen 
over-doses,, maar ook combinaties van drugs die de ver-
slaafdee bijna fataal werden. Op ongelukken en overdoses 
wordtt in de volgende paragraaf teruggekomen. 

Alss verslavingsgerelateerde ziekten werden de volgende 
aandoeningenn gerubriceerd: poliepen in de neus (2x, waar-
schijnlijkk gevolg van cocaïnegebruik), levercirrose (2x; 
alcohol),, slapend been na slaapmiddel (lx), slechte conditie/ 
uitputting// ondervoeding (5x) en shock/insult (2x). Epilep-
tischee aanvallen (7 x) kunnen van middelengebruik komen, 

74 4 



Tabell  11.5. Ziekten en kwalen het jaar voor het interview. Frequenties. 

T.g.v.. ongelukken e.d. 
(Auto)ongeluk k 
breuken: : 

kaak k 
ribben,ribben, sleutelbeen 
been,, voet 
schedelbasis s 
wervel,, rug 
breuk k 

kneuzingen n 
blessures s 
wonden: : 

grotee snee/wond 
teenn weg 
neuss afgesneden 
sneee over strot 
vingerkootjee er af 
neergestoken n 

tandenn eruit 
hersenschudding g 
hersenbeschadiging g 
oogletsel,, netvlies 
brandwonden n 
gezichtt in elkaar 
hoofdletsel l 
verlammingg hand 
hartstilstand d 
vann balkon gevallen e.d 
geheugenverlies s 

Bijn aa overdosis 

Infecties s 
longontsteking g 
bronchitis s 
'longen' ' 
hepatitis s 
'lever' ' 
kaakontst. . 
oor/keelontst.. .amandelen 
voorhoofdsholtee ontst. 
oogontst. . 
blaasontst. . 
voet/beenontst.,abces s 
botontst. . 
liesontst. . 
steenpuisten n 
spierontst. . 
nierontst. . 
geslachtsziekte e 
bloedvergiftiging g 
darminfectie/zweer r 
buikgriep p 
zweer r 

88 8 
6 6 

1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
2 2 

10 0 
6 6 
3 3 

16 6 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
4 4 
2 2 

10 0 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
4 4 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 

46 6 

136 6 
19 9 
16 6 
8 8 

16 6 
12 2 
5 5 
9 9 
3 3 
3 3 
2 2 
4 4 

3 3 

ontst.organen/infecties s 
ontst.. eierstokken 
'eileiders' ' 
gordelroos s 
'virus' ' 
AIDS S 
seropositief f 

Gerelateerdd aan verslaving 
slechtee conditie, uitputting, 
ondervoeding g 
shock/insult t 
gebit t 
(poliepen)) neus 
levercirrose e 
slapendd been na slaapmiddel 

Chronischee ziekten 
Hodgkin n 
diabetes s 
astma/Cara a 
astmatischee bronchitis 
epilepsie/epil.aanvallen n 
leukemie e 
chron.huidziekte e 
spierziekte e 
Kingston n 
eczeem m 
allergie e 
onduidelijkk welke ziekte 

Gynaecologiee e.d. 
bevalling g 
keizersnee e 
curettage e 
ernstigg bloedverlies 
trombosee na bevall. 
baarmoeder r 
baarmoederkanker r 
knobbell  borst 
onvruchtbaar r 
problemenn prikpil 

Operaties s 
oog(kas) ) 
oor r 
borst t 
plastischee oper. 
'operatie' ' 
darm m 
blindee darm 
galoperatie e 
eileider r 
heup p 

2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
3 3 
1 1 

15 5 

19 9 

5 5 
2 2 
7 7 
2 2 
2 2 
1 1 

42 2 
2 2 
3 3 

15 5 
6 6 
7 7 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

12 2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

18 8 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 

Rug/bewegingsapparaat t 
'rug' ' 
hernia a 
versletenn kraakbeen 
schevee wervels 
botten,, heupen, orthopedie 
armklachten n 
ontst.armzenuw w 
hoofdd niet recht houden 
(vochtt in) knie 
rugvergroeiing g 
enkel(banden) ) 
spierkramp p 
reuma a 

Psychischee klachten e.d. 
psychisch h 
slaapstoornissen n 
depressies s 
stress/overspannen n 
hyperventilatie e 
oververmoeid d 
onrustig g 
geheugenverlies s 
hoofdpijn n 
migraine e 

Inter n n 
hartklachten n 
vaatafwijkingen n 
bloedarmoede e 
maagklachten n 
maagontst./zweer r 
maagspoeling g 
galblaas s 
constipatie e 
nierafwijking/onderzoek k 
spastischee dikke darm 
kanker r 
katheterisatie e 

Anders s 
koorts s 
koude/warmee rillingen 
trillen n 
observatie e 
zonnesteek k 
oog g 
gehoor r 
vinger r 
vetbultt rug 

35 5 
13 3 
4 4 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
I I 
I I 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 

30 0 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
5 5 

38 8 
10 0 
3 3 
2 2 
8 8 
4 4 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 

10 0 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

maarr werden bij de chronische ziekten ingedeeld. 3% van 
dee cliënten heeft een van deze aandoeningen. 

Infecties,, ongelukken, overdoses en verslavingsgerela-
teerdee ziekten nemen samen 61 % van alle ziekten voor hun 
rekening.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze 
groepp is dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving. 

Foetss en Sixma (1991) hebben de respondenten ook een 
lijstt met chronische aandoeningen voorgelegd. Enkele 
vergelijkingenn met de hier gevonden prevalenties zijn 

mogelijk,, hoewel daarbij bedacht moet worden dat de me-
thadoncliëntenn de aandoening zelf moesten noemen. In het 
onderzoekk onder de huisartspatiënten werden lijsten 
voorgelegd.. Die methode geeft hogere prevalenties dan open 
vragen.. Er wordt hier steeds vergeleken met de groep 25-44 
jarigenn in het onderzoek van Foets en Sixma. Tabel 11.6. 
geeftt een overzicht. 

Dee prevalentie onder methadoncliënten ligt steeds onder 
dee prevalentie onder huisartspatiënten, met één uitzondering 
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Tabell  11.6. Chronische aandoeningen bij 
jaarr en bij rnethadoncliënten. 

rugklachten n 
migraine/hoofdpijn n 
chron.huidziekte/eczeem m 
astma a 
hartklachten n 
maagklachten n 
diabetes s 

huisartspatiëntenn van 25-44 
Percentages. . 

methadon n 
cliënten n 

3.2 2 
1.1 1 
0.3 3 
2.4 4 
1.6 6 
1.9 9 
0.5 5 

Vraagstellingg verschillend. Methadoncliënten: openvraaj; 
enten:: voorgelegde lijst. Bron: Foets & Sixma (1991), 

huisarts--
patiënten n 

12.5 5 
11.2 2 
6.8 8 
1.6 6 
1.7 7 
3.6 6 
0.6 6 

;huisartspati--
tabell  5.9. 

namelijkk astma. Astma hangt samen met het rookgedrag. 

methadoncliëntenn roken practisch allemaal. Bij dee overige 

Tabell  11.7. Ongevallen met ernstig letsel 
fatalee combinatie van drugs). 

Ongevallen Ongevallen 
Jaarr v.int. ernstig letsel door ongeval 
Oorzaak: : 

stoned d 
agressiee van anderen 
agressiee van cliënt zelf 
anders s 

Bijna-overdoses Bijna-overdoses 
Ooitt bijna-overdosis gehad 
Aantall  keren bijna-overdosis 
Jaarr v. interv. bijna-overdosis gehad 
Jaarr v. interv. aantal keren overdosis 

enn bijna-overdo 

%% of ge-
mid--

delde e 

122 % 

200 % 
188 % 
99 % 

533 % 

433 % 
2.77 keer 

77 % 
1.77 keer 

sess (of bijna-

aantal l 
waarover r 

berekend d 

630 0 

76 6 
76 6 
76 6 

76 6 

630 0 
267 7 
630 0 
46 6 

zelfss fors lager. Ondanks het feit dat een deel van de 
verschillenn tussen methadoncliënten en huisartspopulatie 
veroorzaaktt zal zijn door de verschillen in vraagstelling, zijn 
dee verschillen zo groot dat toch geconcludeerd kan worden 
datt er geen aanwijzingen zijn dat de morbiditeit met 
betrekkingg tot chronische aandoeningen onder de cliënten 
hogerr is dan onder een doorsnee populatie. Eerder is het 
omgekeerdee het geval. Wel is het zo dat methadon de 
klachtenn van een chronische kwaal kan maskeren. De onge-
veerr tweemaal hogere morbiditeit onder methadoncliënten, 
diee in de vorige paragraaf geconstateerd werd, komt 
derhalvee voornamelijk voor rekening van infectieziekten en 
aandoeningenn ten gevolge van een ongeval. Afgezien 
daarvann zijn methadoncliënten tenminste even gezond als 
eenn doorsnee populatie. Dit is niet zo merkwaardig, want 
hett bestaan van een verslaafde stelt hoge fysieke eisen. 

OngelukkenOngelukken en overdoses 

Hierbovenn bleek dat 19% van de aandoeningen van de cliën-
tenn het jaar voor het interview veroorzaakt is door een 
ongeval.. Na de infectieziekten komen ongevallen daarmee 
opp de tweede plaats van de aandoeningen bij methadoncliën-
ten.. 14% van de cliënten had een dergelijke aandoening. 
Eenn deel van deze aandoeningen dateert van langer dan een 
jaarr geleden, maar het merendeel van de genoemde ongeval-
lenn vond het jaar voor het interview plaats. 12% van de 
cliëntenn had het jaar voor het interview een ongeluk of 
ongevall  waarbij ernstig letsel werd opgelopen (zie tabel 
11.7). . 

Inn 20% van de gevallen wordt door de cliënten een 
rechtstreekss verband gelegd tussen middelengebruik en het 
ongeluk.. Ze antwoordden dat ze stoned waren op de vraag 
naarr de oorzaak van het ongeval. In 27% van de gevallen 
iss agressie de oorzaak. Soms agressie van de cliënt zelf 
(9%),, maar veel vaker (18%) wordt agressie van anderen 
alss oorzaak genoemd. Er is niet verder doorgevraagd bij de 
anderee oorzaken. Een aantal cliënten noemt spontaan een 
verkeersongeluk. . 

Mannenn hebben tweemaal vaker een ongeval dan 
vrouwen.. Daarnaast hebben vooral de jongste cliënten (< 

233 jaar) vaak een ongeval. De groep die daar juist boven zit 
quaa leeftijd (23-25 jaar) heeft merkwaardigerwijs maar zeer 
zeldenn een ongeval gehad het jaar voor het interview (zie 
tabell  11.8). Naarmate de verslaving langer duurt neemt het 
aantall  ongevallen toe van 9% tot 15% (verslavingsduur 
geïndiceerdd door duur methadonverstrekking). Een grotere 
ervaringg als verslaafde biedt dus geen bescherming tegen 
ongelukken. . 

Eenn bijzonder geval van een ongeluk is een overdosis, 
eenn hoeveelheid drugs of een combinatie van drugs die de 
verslaafdee fataal wordt. In Amsterdam is dergelijke acute 
sterftee na druggebruik nader onderzocht (Cobelens e.a. 
1990).. In minderheid zijn de slachtoffers in Amsterdam 
Nederlanderss (30%). Heroïne lijk t (mede) verantwoordelijk 
tee zijn voor driekwart van de sterfgevallen. In de overige 
gevallenn gaat het vermoedelijk om (combinaties van) metha-
don,, cocaïne, benzodiazepinen en alcohol. Als de dode een 
toeristt is, is er meestal sprake van een overdosis heroïne. 
Ditt zou te wijten zijn aan onbekendheid met de zuiverheid 
vann de Amsterdamse heroïne. Bij Amsterdamse gebruikers 
iss er vrijwel steeds sprake van combinaties met andere 
drugss of alcohol. In 15% van de gevallen was het door de 
voorgeschiedeniss of andere aanwijzingen aannemelijk dat het 
eenn suïcide betrof. Bij suïcide wordt volgens Cobelens e.a. 
vaakk een overdosis methadon gebruikt. In vergelijking met 
anderee Europese steden ligt het aantal overdoses in Amster-
damm laag. Dit wordt algemeen als een succes van de 
laagdrempeligee verstrekking van methadon gezien. 

Dee onderzoekers stellen dat, afgezien van suïcide en 
overdosess ten gevolge van de onbekendheid met de zuiver-
heidd van de heroïne, een overdosis waarschijnlijk vaak als 
eenn min of meer toevallige gebeurtenis beschouwd kan wor-
den.. De ene keer loopt het nog net goed af, de volgende 
keerr net niet. Meestal loopt het goed af, zo blijkt uit tabel 
11.7.. Een hoog percentage cliënten heeft ooit een bijna-
overdosisoverdosis gehad, namelijk 43%. Gemiddeld had men 2.7 
keerr een bijna-overdosis. Bij 6% van degenen die ooit een 
bijna-overdosiss hadden kwam dit zelfs 5 keer of vaker voor. 
Hett jaar voor het interview heeft 7% een bijna-overdosis 
gehad,, gemiddeld meer dan eens, namelijk 1.7 keer. 15% 
vann degenen die het jaar voor het interview een bijna-
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Tabell  11.8. Letsel door ongevallen en bijna-overdoses. Percentages en 
gemiddeldenn (keren). 

Tabell  11.9. Seropositiviteit op HIV. 

afg.jaar r 
ernstig g 

letsel l 
ongeval l 

ooit t 
bijna--
over r 
dosis s 

keren n 
bijna--
over--
dosis s 

afg.jr. . 
bijna--
over--
dosis s 

afg.jr. . 
keren n 
over--
dosis s 

aantal l 
waarover r 
berekend berekend 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methd. 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 j r 

Afg.jr.m.m.' Afg.jr.m.m.' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

'14 4 
7 7 

13 3 
11 1 
9 9 
8 8 

15 5 

'20 0 
5 5 

17 7 
8 8 

11 1 
13 3 

°9 9 
8 8 

11 1 
15 5 
15 5 

10 0 

10 0 
11 1 

43 3 
40 0 

=48 8 
7 7 
8 8 

26 6 
60 0 

°31 1 
29 9 
46 6 
44 4 
44 4 
48 8 

=32 2 

31 1 
37 7 
47 7 
67 7 

32 2 
40 0 
40 0 
44 4 

2.7 7 
2.6 6 

2.7 7 
2.8 8 
2.0 0 
2.7 7 
2.3 3 

"1.2 2 
2.3 3 
2.5 5 
2.8 8 
3.0 0 
3.4 4 

31.7 7 
1.9 9 
2.8 8 
2.6 6 
3.5 5 

2.0 0 
3.1 1 
3.2 2 
2.6 6 

0 0 
0 0 
5 5 

13 3 

11 1 
4 4 

10 0 
6 6 
4 4 

6 6 
7 7 
6 6 

11 1 

4 4 
12 2 
7 7 
7 7 

1.3 3 

1.7 7 

1.0 0 
2.0 0 

1.0 0 
2.1 1 
2.1 1 
1.1 1 
1.8 8 
2.3 3 

2.1 1 
2.2 2 
1.6 6 
1.7 7 
1.3 3 

2.0 0 
2.8 8 
1.0 0 
1.6 6 

Allen n 12 2 43 3 2.7 7 1.7 7 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maan clean. 

overdosiss hadden, maakte dit twee keer mee, 13% meer dan 
tweee keer. Het is duidelijk dat een overdosis een belangrijk 
gezondheidsrisicoo voor de cliënten is. 

Cliëntenn die spuiten hebben een aanzienlijk hogere kans 
opp een bijna-overdosis, dan cliënten die niet spuiten. Het 
jaarr voor het interview heeft 15 % van de spuitende cliënten 
eenn bijna overdosis gehad, tegen 2% van de niet spuitende 
cliëntenn (p<.000). 

Voorall  buitenlanders hebben vaak een bijna-overdosis, 
maarr ook Nederlandse cliënten hebben veel vaker een bijna-
overdosiss gehad dan cliënten van allochtone herkomst. Met 
namee bij Surinamers en Marokkanen ligt het percentage 
bijna-overdosess opvallend laag. Dit komt omdat zij minder 
vaakk spuiten. Molukkers nemen een midden positie in (zie 
tabell  11.8). Met het toenemen van de leeftijd neemt het 
percentagee dat ooit een bijna-overdosis heeft gehad en het 
aantall  keren bijna-overdosis toe. Dat ligt voor de hand. 
Hetzelfdee geldt voor de duur van de methadonverstrekking. 
Mett betrekking tot bijna-overdoses het jaar voor het inter-
vieww is er echter geen relatie met leeftijd en/of duur van de 
methadonverstrekking.. Het is derhalve niet zo dat oudere 
verslaafdenn of verslaafden die al veel langer mee lopen een 
groterr risico lopen. Er is geen samenhang tussen de regel-
maatt van het methadongebruik het jaar voor het interview 

Ooitt getest op seropositiviteit 

Uitslag: Uitslag: 
weett ik niet 
will  ik niet zeggen 
niett seropositief 
seropositief f 

Seropositieff  van degenen die de 
uitslagg meedeelden 

46 6 

7 7 
1 1 

87 7 
5 5 

630 0 

288 8 
288 8 
288 8 
288 8 

268 8 

enn bijna overdoses. 

SeropositiviteitSeropositiviteit en preventie tegen AIDS 

Zoalss hierboven besproken is, vormen infecties de belang-
rijkstee oorzaak van morbiditeit onder drugsverslaafden. Het 
merendeell  van deze infecties kan goed bestreden worden. 
Ditt houdt in dat de gezondheidsproblematiek van drugsver-
slaafdenn in principe oplosbaar is. Bij abstinentie valt het 
verhoogdee risico op infecties (en ongelukken) weg en er is 
geenn reden om aan te nemen dat de ex-verslaafde dan nog 
eenn verhoogd gezondheidsrisico loopt. Voor een gereguleerd 
bestaann met methadon geldt min of meer hetzelfde, met uit-
zonderingg van longinfecties. Blijvende schade ten gevolge 
vann infecties kan optreden, maar dat dit op grote schaal het 
gAwqll  ie ie nif»t oann/=mf»liili' V - r d ,, . O, 1^ l i . W U U I . . . V . . . X U J » . 

Err is hier één duidelijke uitzondering op, namelijk 
infectiee met HIV. Vandaar dat beperking van de besmettings-
risico'ss met HIV een belangrijke rol speelt bij de versla-
vingshulp.. De angst voor verspreiding van het virus onder 
dee 'normale' bevolking geeft deze aandacht een krachtig 
maatschappelijkk draagvlak. 

Aann de cliënten is gevraagd of zij getest zijn op HIV en 
watt de uitslag was van deze test (zie tabel 11.9). Bijna de 
helftt van de cliënten is getest. Iedereen die getest is, is in 
dee twee jaar vóór het interview getest (dus na medio 1989). 
Vrouwenn zijn vaker getest dan mannen (56% versus 43%). 
Verderr blijkt dat er grote verschillen zijn wat betreft de 
herkomstt van de cliënt (zie tabel 11.11). Buitenlanders zijn 
hett meest getest (56%), gevolgd door Nederlanders (49%). 
Allochtonenn zijn aanzienlijk minder vaak getest (Surinamers 
31%;; Marokkanen 25%; Molukkers 30%). Daarnaast is er 
eenn groot verschil tussen cliënten die momenteel spuiten en 
cliëntenn die niet spuiten. Van de spuiters is 56% getest, van 
dee niet-spuiters 40% (p < .001). 

7%% van de geteste cliënten kreeg de uitslag van de test 
niett te horen, waarschijnlijk omdat ze dat niet wilden. Het 
iss bekend dat degenen die de uitslag niet willen horen een 
hogeree prevalentie van HIV hebben dan degenen die de uit-
slagg wel willen horen. 1 % wilde de uitslag niet zeggen en 
5%% is seropositief. Berekend als percentage van degenen die 
dee uitslag meedeelden is 6% seropositief. 

Dee vraag is hoe betrouwbaar dit cijfer is voor de hele 
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Tabell  11.10. Preventieve maatregelen tegen AIDS en spuitomruil Tabell  11.11. Test voor seropositiviteit, seropositieven en preventieve 
maatregelenn tegen AIDS. Percentages. 

GebruiktGebruikt schone naalden 
(alleen(alleen spuiters) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

SpuitomruilSpuitomruil mogelijk 
ja a 
viaa huisarts/apotheek 
beperkt t 

GebruiktGebruikt spuitomruil 
(alleen(alleen spuiters en spuitomruil mog.) 

ja a 
soms s 
nee e 

GebruiktGebruikt condooms bij vaste partner 
(alleen(alleen cl. met vaste p.) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

GebruiktGebruikt condooms bij anderen 
(alleen(alleen cl. met sex met and.) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

EistEist van klant gebruik condoom 
(alleen(alleen prostituees) 

altijd d 
bijnaa altijd 
meestal l 
vaak k 

zelden/nooit t 

72 2 
16 6 
6 6 
5 5 
0 0 

89 9 
5 5 
1 1 
5 5 

59 9 
5 5 

37 7 

12 2 
2 2 
2 2 
1 1 

83 3 

44 4 
8 8 
7 7 
9 9 

32 2 

70 0 
8 8 
4 4 
1 1 

17 7 

268 8 

517 7 

220 0 

395 5 

370 0 

69 9 

populatiee methadongebruikers buiten de 4 grote steden. 
Enerzijdss is er een reden om aan te nemen dat het 'echte' 
prevalentiecijferr lager ligt. Spuiters zijn immers vaker getest 
dann niet-spuiters. En spuiters zijn vaker seropositief, zo 
blijk tt ook hier (7% versus 4%). Anderzijds zijn er redenen 
omm aan te nemen dat het 'echte' cijfer hoger ligt. Op de 
eerstee plaats is er een categorie die de uitslag niet weet of 
niett wil vertellen (8%). De prevalentie in deze groep zal 
hogerr zijn dan onder de groep die de uitslag wel wist. Op 
dee tweede plaats bleek dat allochtonen minder vaak getest 
zijnn dan autochtonen, terwijl allochtonen vaker seropositief 
blijkenblijken te zijn (zie tabel 11.11). Dit overziende kan aange-
nomenn worden dat het 'echte' prevalentiecijfer iets hoger 
ligtt dan het gevonden cijfer. 

Duidelijkee verschillen tussen de categorieën methadoncli-
entenn doen zich alleen voor met betrekking tot de afkomst 
vann de cliënt (tabel 11.11). Buitenlanders zijn geen van 
allenn seropositief. Van Nederlanders en Molukkers is 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-22jaar r 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methd. 
0-- 2 jr 
33 - 5 j r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.m.m.' Afg.jr.m.m.' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

getest t 
sero--
posit. . 

°43 3 
56 6 

°49 9 
31 1 
25 5 
30 0 
56 6 

53 3 
45 5 
50 0 
45 5 
45 5 
28 8 

41 1 
41 1 
45 5 
48 8 
53 3 

36 6 
52 2 
41 1 
47 7 

46 6 

sero--
posi--

tief f 

6 6 
4 4 

°6 6 
10 0 

352 2 
7 7 
0 0 

0 0 
3 3 
5 5 
9 9 
2 2 

10 0 

0 0 
4 4 
2 2 
8 8 
9 9 

0 0 
17 7 
0 0 
5 5 

6 6 

gebr. . 
schone e 

naalden n 

71 1 
76 6 

°73 3 
38 8 
49 9 
89 9 
70 0 

86 6 
81 1 
73 3 
69 9 
75 5 
61 1 

77 7 
80 0 
70 0 
67 7 
73 3 

71 1 
81 1 
85 5 
72 2 

72 2 

gebr. . 
cond. . 
niet--
vaste e 

partn. . 

°40 0 
67 7 

°48 8 
33 3 
28 8 
30 0 
29 9 

61 1 
40 0 
49 9 
38 8 
39 9 
44 4 

47 7 
53 3 
43 3 
41 1 
38 8 

°14 4 
60 0 
25 5 
47 7 

44 4 

èn2 2 

cond d 
èn n 

schone e 
naalden naalden 

°50 0 
70 0 

55 5 
65 5 
58 8 
56 6 
43 3 

°61 1 
66 6 
55 5 
51 1 
54 4 
51 1 

°57 7 
65 5 
58 8 
49 9 
46 6 

33 3 
62 2 
48 8 
56 6 

55 5 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 2. Of 
geenn sex met niet-vaste partners of spuit niet. 3. N = 6. 

respectievelijkk 6% en 7% seropositief. Bij Surinamers ligt 
ditt op 10% en bij Marokkanen zelfs op 52%. Dit laatste 
cijferr berust echter op enkele waarnemingen en is dus niet 
betrouwbaar.. Dat spuitende cliënten vaker seropositief zijn 
iss al vermeld. Het percentage seropositieven onder spuitende 
cliëntenn ligt veel lager dan in Amsterdam. Daar is circa 
30%% van de spuitende methadoncliënten seropositief, hier 
7%. . 

Infectiee met HIV kan vermeden worden door het gebruik 
vann schone naalden en condooms. Van belang is dat deze 
preventievee maatregelen steeds genomen worden. Bij inci-
denteell  toepassen van preventie zal het risico op besmetting 
well  teruglopen, maar op de lange duur kan dan toch be-
smettingg plaatsvinden, zodat er alleen maar sprake is van 
uitstel.. Vooral omdat verslaving een kwestie van vele jaren 
is,, is het zodoende twijfelachtig of incidentele preventie wel 
zodenn aan de dijk zet. In tabel 11.10 is weergegeven hoe 
vaakk de methadoncliënten preventieve maatregelen toepas-
sen. . 

Schonee naalden worden door 72 % van de spuitende cliën-
tenn altijd gebruikt, door 16% bijna altijd en door 11% 
'vaak'' of 'af en toe', 'zelden of nooit' wordt een schone 
naaldd gebruikt door 0.4%. Het lijk t moeilijk om nooit een 

78 8 



schonee naald te gebruiken, maar als de cliënt alleen in 
gezelschapp spuit, dan is dat mogelijk. Als de cliënt 'altijd' 
antwoorddee is doorgevraagd of 'altijd' inderdaad altijd 
betekende.. Toch kan aangenomen worden dat de cliënten 
dee zaak geflatteerd hebben. Daarmee rekening houdend zal 
ongeveerr een derde van de spuitende cliënten niet altijd een 
schonee naald gebruiken. Surinamers en Marokkanen gebrui-
kenn aanzienlijk minder vaak schone naalden (zie tabel 
11.11),, Molukkers juist vaker. Verder zijn er geen signi-
ficantee verschillen tussen de categorieën. Seropositieven 
gebruikenn iets vaker schone naalden dan niet seropositieven 
(89%% versus 71%; niet significant). 

Voorr 89% van de cliënten is er een mogelijkheid om 
spuitenn om te ruilen, 1 % van de cliënten vindt de mogelijk-
hedenn beperkt en bij 5% moeten de spuiten via de apotheek 
off  huisarts geruild worden. 5% zegt dat er geen mogelijk-
heidd is om spuiten om te ruilen. De mogelijkheid om spui-
tenn om te ruilen heeft overigens geen invloed op het gebruik 
vann schone naalden. Als er spuitomruil is gebruikt 72% 
schonee naalden, bij omruil via huisarts of apotheek 100%, 
bijj  beperkte ruilmogelijkheden 60% en bij de afwezigheid 
vann omruil 80%. Het gaat om kleine aantallen zonder 
omruill  of met beperkte omruil, maar het is duidelijk dat er 
geenn verband is tussen de mogelijkheden van omruil en het 
gebruikk van schone naalden. Er zijn dan ook veel minder 
cliëntenn die van de spuitomruil gebruik maken dan er 
cliëntenn zijn die schone naalden gebruiken. 64% gebruikt 
(soms)) de spuitomruil, terwijl 88% (bijna) altijd schone 
spuitenn gebruikt. 

Condoomss worden bij de vaste partner nauwelijks ge-
bruiktt door de cliënten. Slechts 12% zegt dat men altijd bij 
d f*f*  TQCtP n q r t n pr <=»*an r*f\i-\Ar\r\-rr\  a o K n n Vt c*r>  O <#. Ar\t*t A^t K i i r i n \s\s r U J IU H*^ 1 ! Wl ^ C l l ^ W l l U W W J l l L V U l U l A l W l X. /U UVJ^L UUL L/1J1 i U 

altijd.. Bij sex met anderen wordt er vaker een condoom 
gebruikt.. 44% doet dat altijd. 15% gebruikt bijna altijd of 
vaakk een condoom, 13% af en toe of zelden en 4% zelden 
enn 28 % nooit. Prostituees gebruiken vaak een condoom, 
70%% altijd en maar 17% zelden of nooit. 

Seropositievenn gebruiken vaker een condoom dan ande-
ren,, maar niet altijd. Bij de vaste partner gebruikt 51 % van 
dee seropositieven een condoom (niet seropositief 12 %; p < 
.001),, bij niet-vaste partners 69% (niet seropositief 47%; 
verschill  niet significant). Cliënten die vaker een condoom 
bijj  de vaste partner gebruiken, gebruiken ook vaker een 
condoomm bij anderen (r=.39; p< .000). Opvallender is dat 
err geen relatie is tussen het gebruik van schone naalden en 
hett gebruik van condooms (r = .04 en .09; niet significant). 
Hett is dus niet zo dat er twee duidelijke groepen cliënten 
zijn:: cliënten die op beide gebieden preventieve maatregelen 
nemenn en cliënten die geen enkele preventieve maatregel 
nemen. . 

Inn verband met het gebruik van condooms is het van 
belangg een indruk te krijgen van de promiscuïteit van de 
cliënten.. Op grond van de vragen naar condoomgebruik kan 
hett volgende worden afgeleid. 63% heeft een vaste partner 
enn 59% heeft sex met niet-vaste partner(s). Van degenen 
mett een vaste partner heeft 39% ook sex met niet-vaste 
partner(s).. Dat kan afgeleid worden uit het feit dat zij de 
vraagg naar condoomgebruik met niet-vaste partners hebben 
beantwoord.. Waarschijnlijk ligt het percentage hoger, want 

bijj  incidenteel sexueel contact met niet-vaste partners zal 
menn al gauw geneigd zijn geweest de vraag naar 
condoomgebruikk met niet-vaste partners over te slaan. 

Hett blijkt dat er geen verschillen zijn tussen categorieën 
watt betreft het gebruik van condooms bij de vaste partner. 
Bijj  anderen dan de vaste partner worden door vrouwen 
vakerr condooms gebruikt dan door mannen. Verder blijkt 
datt degenen die het jaar voor het interview zeer onregel-
matigg methadon gebruikt hebben (0-3 maanden) aanzienlijk 
minderr vaak condooms gebruiken. De groep die net iets 
regelmatigerr methadon gebruikt (4-7 maanden jaar voor het 
interview)) gebruikt het meest condooms. 

Err is nagegaan hoeveel van de cliënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een Hl V-besmetting. Dit zijn degenen 
diee of altijd preventieve maatregelen nemen of riskant 
gedragg vermijden. 55 % gebruikt èn altijd condooms bij niet-
vastee partners (of heeft geen sex met anderen dan de vaste 
partner)) èn altijd schone naalden (of spuit niet). Deze 55% 
zall  ook op de lange duur betrekkelijk weinig risico lopen. 
Voorr de overige 45 % zal vooral de duur van de verslaving 
bepalendd zijn voor het oplopen van een HIV-infectie, 

Vann degenen die spuiten loopt 44% nauwelijks risico, 
voorr niet spuiters is dat 64% (verschil p<.000). In de 
laatstee kolom van tabel 11.11 is weergegeven hoeveel 
procentt van de categorieën verslaafden weinig risico loopt. 
Vrouwenn lopen minder risico evenals jongeren en degenen 
diee korter methadon gebruiken. Van degenen die zeer 
onregelmatigg methadon gebruikt hebben het jaar voor het 
intervieww (0-3 maanden) loopt slechts 33% weinig risico op 
besmettingg (verschil net niet significant; p = .06). 

ErvarenErvaren gezondheid 

Naastt feitelijke gebeurtenissen met betrekking tot de 
gezondheidd is aan de cliënten ook gevraagd een rapportcijfer 
tee geven voor hun gezondheid van het jaar voor het inter-
vieww en de 14 dagen voor het interview. Gemiddeld geven 
dee cliënten een 7" aan hun gezondheid en dat geldt zowel 
voorr de gezondheid het jaar voor het interview als voor de 
gezondheidd de 14 dagen voor het interview. Tabel 11.12 
geeftt de verdeling van de rapportcijfers voor de gezondheid 
hett jaar voor het interview. 13 % vindt de eigen gezondheid 
uitstekendd en geeft een 9 of een 10. De helft (51%) vindt 
dee gezondheid goed of ruim voldoende (7 of 8) en 19% 
beoordeeltt de gezondheid met een 6. 19% geeft de gezond-
heidd een onvoldoende. 7% zelfs een 4 of minder. Over het 
geheell  genomen lijk t de ervaren gezondheid met gemiddeld 
eenn 7" niet zo slecht, maar vergelijking met de waardering 
vann de gezondheid door de algemene bevolking wijst uit dat 
dee methadoncliënten zich toch aanzienlijk minder gezond 
voelenn dan een doorsnee populatie. 

Inn de gezondheidsenquêtes van het CBS noemt slechts 1 % 
vann de respondenten met een vergelijkbare leeftijd (25-44) 
dee gezondheid slecht en 10% omschrijft de gezondheid met 
'gaatt wel' of 'soms goed, soms slecht'. In een onderzoek 
vann het Nivel liggen deze cijfers in dezelfde orde (2% en 
12%),, ondanks het feit dat het hier de hele bevolking 
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Tabell  11.12. Ervaren gezondheid van methadoncliënten en de algemene bevolking.' 

methadoncliënten n 
rapportcijferr gezondheid 

IndelingIndeling in 4 categorieën 
nee e 

(on)volc c 

10 0 
9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

11 goed 
goed d 

oende e 
slecht t 

% % 

5 5 
8 8 

22 2 
29 9 
19 9 
12 2 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 

13 3 
51 1 
31 1 
7 7 

25-444 jarigen CBS 
gezondheidd is 

zeerr goed 
goed d 

gaatt wel 
somss goed, soms slecht 

slecht t 

% % 

32 2 
57 7 

7 7 
3 3 
1 1 

32 2 
57 7 
10 0 
1 1 

helee bevolking NIVEL 
gezondheidd is 

heell  goed 
goed d 

niett goed, niet slecht 

(heel)) slecht 

% % 

36 6 
49 9 

12 2 

2 2 

36 6 
49 9 
12 2 
2 2 

1.. CBS (1991) en Foets & Sixma (1991). 

betreft,, inclusief bejaarden. Bij methadoncliënten liggen de 
percentagess 'slecht' en 'gaat wel' veel hoger namelijk op 
7%% en 31%. Het percentage methadoncliënten dat de 
gezondheidd heel goed noemt ligt veel lager dan in de beide 
anderee onderzoeken, namelijk op 13% (CBS en Nivel 32% 
enn 36%). Gezien de circa tweemaal hogere morbiditeit 
onderr de cliënten ligt het voor de hand dat de ervaren ge-
zondheidd lager is dan in een doorsnee populatie. 

Tabell  11.13 geeft een overzicht van de samenhang tussen 
indicatorenn voor de gezondheid en de ervaring van de 
gezondheid.. De ervaren gezondheid is niet altijd (veel) lager 
alss de cliënt het jaar voor het interview ernstig ziek is 
geweest,, opgenomen is in een ziekenhuis of iets dergelijks. 
Ernstigee ziekte het afgelopen jaar en een ernstige kwaal 
leidenn tot een lagere waardering van de gezondheid, zowel 
hett jaar voor het interview als de 14 dagen voor het inter-
view.. Hetzelfde geldt voor griepjes het jaar voor het inter-
vieww en de 14 dagen voor het interview. Degenen die de 14 
dagenn voor het interview griep hebben gehad waarderen hun 
gezondheidd zelfs erg laag. Waarschijnlijk komt dit omdat 
zijj  zich nog ziek voelden tijdens het interview. 

Eenn (of meer) bijna-overdosis leidt alleen tot een lagere 
waarderingg van de gezondheid het jaar voor het interview, 
maarr niet de 14 dagen voor het interview. Seropositiviteit 
gaatt samen met een lagere waardering van de gezondheid, 
maarr dit effect is niet significant door het kleine aantal 
seropositieven.. Ernstig letsel heeft geen effect op de 
waarderingg van de gezondheid. Ziekenhuisopname geeft 
alleenn een lagere waardering van de gezondheid de 14 dagen 
voorr het interview. Dit is merkwaardig, want het gaat om 
ziekenhuisopnamee het jaar voor het interview, niet de 14 
dagenn voor het interview. Uit regressieanalyses (zie bijlage 
7.1.. in Driessen 1992) blijkt dan ook dat dit effect van 
ziekenhuisopnamee op de ervaring van de gezondheid geen 
standd houdt. Dat ernstig letsel de ervaring van de 
gezondheidd niet aantast is begrijpelijk, omdat botbreuken en 
wondenn overgaan en geen blijvend effect op de gezondheid 
hebben.. Om dezelfde reden heeft opname in het ziekenhuis 
geenn effect op de waardering van de gezondheid. De zieken-
huisopnamenn zijn vaak het gevolg van zeer zware ongeluk-

Tabell  11.13. Ervaren gezondheid jaar voor interview en objectieve 
indicatorenn voor gezondheid. 

groep p 
cliënten n 

Afg.jrr ziek geweest excl. griep e.d. 
Afg.jrr ziek geweest, griepjes e.d. 
Afgel.22 weken ziek excl. griep e.d. 
Afgel.22 weken ziek, griep e.d. 
Afg.jaarr opgenomen in ziekenhuis 
Ernstigee kwaal 
Afg.jaarr bijna-overdosis 
Afg.jaarr ernstig letsel 
Seropositief f 

Allen n 

gemiddeldgemiddeld rapport-
cijfercijfer ervaren 

zondheid zondheid 

afg. . 
jaar r 

D6.4 4 
°6.7 7 
°6.2 2 
°5.8 8 
6.6 6 

°6.2 2 
°6.1 1 
6.7 7 
6.4 4 

6.9 9 

ge-ge-

afg.2 2 
wkn n 

°6.2 2 
°6.7 7 
°5.6 6 
°5.9 9 
°6.4 4 
°6.0 0 
6.4 4 
6.9 9 
6.2 2 

6.8 8 

N N 

158 8 
143 3 
57 7 
36 6 
72 2 

132 2 
45 5 
76 6 
16 6 

629 9 

00 Verschil met de overige cliënten (niet ziek geweest afg. jaar etc.) 
significant:: p < .05. 

kenn (verkeersongelukken) of betreffen eenmalige ingrepen 
(bijvoorbeeldd blinde darm). 

Tabell  11.14 geeft tenslotte de ervaring van de gezondheid 
perr categorie methadoncliënten. Vrouwen vinden hun 
gezondheidd slechter dan mannen. In deze leeftijdscategorie 
iss dat ook onder de algemene bevolking het geval (Foets en 
Sixmaa 1991). Wat afkomst betreft blijkt dat Surinamers en 
Molukkerss hun gezondheid zeer positief waarderen, Neder-
landerss liggen iets onder het gemiddelde voor alle cliënten 
enn buitenlanders en Marokkanen waarderen hun gezondheid 
hett laagst. Dat Marokkanen een zo lage waardering voor 
hunn gezondheid hebben is merkwaardig, want ze zijn jonger 
enn ze zijn wel iets, maar niet veel vaker ziek dan andere 
categorieënn cliënten (zie tabel 11.3). Waarschijnlijk spelen 
cultuurverschillenn een rol. Volgens hulpverleners benoemen 
Marokkanenn depressieve gevoelens niet als 'depressie', 
maarr als 'ziekte'. Inderdaad blijkt in het volgende hoofdstuk 
datt Marokkanen nauwelijks aangeven dat ze last van depres-
siess hebben. 
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Tabell  11.14. Rapportcijfer voor de ervaren gezondheid jaar voor in-
tervieww en 14 dagen voor interv.. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indnn n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. methd.' 
00 -3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -30 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

afgg .jaar 

°6.9 9 
6.6 6 

°6.7 7 
7.5 5 
6.3 3 
88 1 
6.4 4 

°6.3 3 
6.4 4 
6.9 9 
6.9 9 
7.1 1 
6.9 9 

°6.6 6 
6.8 8 
6.9 9 
7.0 0 
6.9 9 

7.1 1 
7.0 0 
6.8 8 
6.8 8 

6.9 9 

afg.22 weken 

°6.9 9 
6.5 5 

°6.6 6 
7.5 5 
6.2 2 
7.7 7 
6.5 5 

6.4 4 
6.3 3 
6.9 9 
6.8 8 
6.8 8 
6.7 7 

6.6 6 
6.8 8 
6.8 8 
6.8 8 
6.8 8 

7.0 0 
6.4 4 
6.9 9 
6.7 7 

6.8 8 

cc Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

Hett blijkt overigens dat de relatie tussen leeftijd en 
ervarenn gezondheid andersom loopt dan gebruikelijk. Bij 
methadoncliëntenn geldt niet hoe ouder hoe ongezonder, 
zoalss bij de algemene bevolking, maar juist hoe ouder hoe 
gezonderr men zich voelt. Ook geldt hoe meerjaren metha-
donn hoe hoger de waardering van de gezondheid. Uit 
regressieanalysee blijkt dat het vooral gaat om een leef-
tijdseffect.. Het aantal jaren methadonverstrekking heeft geen 
zelfstandigg effect als op leeftijd constant wordt gehouden. 

Err zijn meerdere verklaringen mogelijk voor dit feno-
meen.. Op de eerste plaats is het verband tussen leeftijd en 
gezondheidd in de algemene bevolking vooral boven de 50 
aa 60 jaar sterk. De methadoncliënten zijn practisch allen 
jongerr dan 50 jaar en tussen de 20 en 50 jaar is ook bij de 
algemenee bevolking de afname van de gezondheid beperkt. 
Ditt kan overigens niet verklaren dat de ervaren gezondheid 
vann de cliënten toeneemt met de leeftijd. Op de tweede 
plaatss is het mogelijk dat er selectie heeft plaatsgevonden. 
Minderr gezonde verslaafden zouden dan na verloop van tijd 
off  overlijden of uit de scene vertrekken. Op de derde plaats 
iss het mogelijk dat de verslaafden in de loop der jaren hun 
normenn ten aanzien van gezondheid verlagen. Wat eerst nog 
beschouwdd werd als een tamelijk ongezonde situatie, wordt 
dann na verloop van tijd als 'eigenlijk heel redelijk' 
beschouwd. . 

Morbiditeitt onder de cliënten is onderzocht door ziekte, 
ziekenhuisopnamen,, ernstige kwalen, overdoses en ongeluk-
kenn te inventariseren. Het blijkt dat het aantal ziektedagen 
onderr methadoncliënten hoog is met gemiddeld 32 dagen 
ziektee per jaar. Dit is 9% van alle dagen in een jaar. Het 
percentagee cliënten dat het jaar voor het interview in een 
ziekenhuiss is opgenomen bedraagt 12%. Dit is hoog voor 
zo'njongee populatie. Van de algemene bevolking van 25-44 
jaarr is 5% het jaar voor het interview opgenomen. Ook de 
gemiddeldd opnameduur is lang, namelijk 21 dagen (landelijk 
111 dagen). 

211 % van de cliënten zegt één of meer ernstige kwalen te 
hebben.. Van de algemene bevolking van 25-34 jaar heeft 
10%% een (minder ernstige) lichamelijke beperking. De cliën-
tenn hebben derhalve tenminste tweemaal vaker een ernstige 
kwaal.. De methadoncliënten bezoeken de huisarts 8.2 keer 
perr jaar, dat wil zeggen 2.3 keer zo vaak als een vergelijk-
barebare groep uit de algemene bevolking. De verschillende 
indicatorenn wijzen er op dat de morbiditeit in deze groep 
circaa tweemaal hoger is dan onder de normale bevolking. 

Dee methadoncliënten lijden vooral aan infectueuze 
aandoeningen.. 29% van alle ziekte het jaar voor het inter-
vieww betreft een ernstige infectie. Longontsteking en 
bronchitiss komen veel voor. Dit hangt samen met de wer-
kingg van opiaten (ademhalingsdepressie). Daarnaast komen 
hepatitiss en seropositiviteit veel voor. Maar ook de preva-
lentiee van andere infectieziekten kan fors genoemd worden. 
Ditt komt enerzijds door een verzwakte weerstand, ander-
zijdss kan verwaarlozing een rol spelen. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren met 19% van alle ziekte. De 
oorzaakk van deze ongelukken is meestal het feit dat men 
stonedd is of agressie. Bij na-o verdoses vormen de derde 
categoriecategorie van aandoeningen met 10% van alle ziekte. Het 
betreftt niet alleen over-doses, maar ook combinaties van 
drugss die de verslaafde bijna fataal werden. Een hoog 
percentagepercentage cliënten heeft ooit een bijna-overdosis gehad, 
namelijkk 43%. Een overdosis is duidelijk een belangrijk 
gezondheidsrisicoo voor de cliënten is. 

Infecties,, ongelukken, overdosesenverslavingsgerelateer-
dee ziekten nemen samen 61 % van alle ziekte voor hun reke-
ning.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
iss dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving. Dit blijkt ook 
uitt het feit dat ziekte met betrekking tot chronische aandoe-
ningenn onder de cliënten niet hoger is dan onder een door-
sneee populatie. 

Ondankss de fors hogere morbiditeit waarderen de cliënten 
gemiddeldd genomen hun gezondheid positief. Wel blijkt dat 
vergelekenn met de waardering van de gezondheid door de 
algemenee bevolking de methadoncliënten zich aanzienlijk 
minderr gezond voelen dan een doorsnee populatie. 

Watt de verschillende categorieën cliënten betreft blijkt 
datt vooral de herkomst van de cliënt een rol speelt bij de 
gezondheid.. Buitenlanders zijn aanzienlijk ongezonder, 
terwijll  allochtone cliënten (of cliënten van allochtone 
herkomst)herkomst) veel gezonder zijn dan Nederlandse (en buiten-
landse)) cliënten. Vooral Surinaamse cliënten zijn volgens 
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dezee indicatoren erg gezond. De waardering van de gezond-
heidd is bij allochtonen ook hoger, uitgezonderd bij Marok-
kanen.. Buitenlanders hebben ook vaker een bijna-overdosis, 
maarr ook Nederlandse cliënten hebben veel vaker een bijna-
overdosiss gehad dan cliënten van allochtone herkomst. Met 
namee bij Surinamers en Marokkanen ligt het percentage 
bijna-overdosess opvallend laag. 

Err is geen relatie tussen ziekte en leeftijd bij deze 
cliënten.. Dit is merkwaardig want normaal gesproken neemt 
dee gezondheid af met het stijgen van de leeftijd. Het hangt 
waarschijnlijkk samen met selectieprocessen: degenen die een 
ernstigee kwaal opdoen verdwijnen na verloop van tijd uit de 
scenee of sterven. Hierdoor blijven in de oudere leeftijds-
groepenn relatief veel gezonde cliënten over. Wel is er een 
toenamee van ziekte met de duur van de methadonverstrek-
king.. Deze bevinding kan erop wijzen dat langdurige 
verslavingg een achteruitgang van de gezondheid meebrengt. 
Dezee achteruitgang staat los van het natuurlijke veroude-
ringsproces.. Wel blijkt dat deze achteruitgang betrekkelijk 
geringg is. Er is geen samenhang tussen de regelmaat van het 
methadongebruikk en de verschillende indicatoren voor 
ziekte. . 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's is een belang-
rijkee doelstelling van de instellingen. Uit deze gegevens 
blijk tt dat de drugshulpverlening ook een bijzonder belang-
rijkee rol kan spelen bij het beperken van de risico's. Het 
merendeell  van de ziekte is immers in principe toegankelijk 
voorr preventie en behandeling. Ongelukken en overdoses 
kunnenn voorkomen worden, evenals infecties. En niet fatale 
ongelukken,, overdoses of infecties zullen meestal geen 
blijvendee schade opleveren. De uitzondering hierop komt 
hieronderr aan de orde. 

AIDSAIDS en preventie tegen AIDS 
Dee helft van de cliënten blijkt getest te zijn op HIV. 8% 
vann hen weet de uitslag niet of wil die niet zeggen. 5% van 
dee geteste cliënten is seropositief. Berekend als percentage 
vann degenen die de uitslag meedeelden is 6% seropositief. 
Ditt is aanzienlijk minder dan het cijfer voor Amsterdam 
waarr circa 30% van de spuitende methadoncliënten sero-
positieff  is (hier 7% van de spuitende cliënten; 4% van de 
niett spuitende cliënten). 

Duidelijkee verschillen tussen de categorieën methadoncli-
ëntenn doen zich alleen voor met betrekking tot de afkomst 

vann de cliënt. Buitenlanders zijn geen van allen seropositief. 
Vann Nederlanders en Molukkers is respectievelijk 6% en 
7%% seropositief. Bij Surinamers ligt dit op 10% en bij 
Marokkanenn zelfs op 52%. Dit laatste cijfer berust echter 
opp enkele waarnemingen en is niet betrouwbaar. 

Schonee naalden worden door 72% van de spuitende 
cliëntenn altijd gebruikt. De mogelijkheid om spuiten om te 
ruilenn heeft overigens geen invloed op het gebruik van 
schonee naalden. Er zijn dan ook veel minder cliënten die 
vann de spuitomruil gebruik maken (64%) dan er cliënten 
zijnn die schone naalden gebruiken (88%). 

Condoomss worden bij de vaste partner nauwelijks ge-
bruiktt door de cliënten (12%). Bij sex met anderen dan de 
vastee partner wordt er vaker een condoom gebruikt (44%). 
Prostitueess gebruiken vaak een condoom, 70% doet dat 
altijd. . 

Seropositievenn gebruiken iets vaker schone naalden dan 
niett seropositieven, maar niet altijd (89%). Zij gebruiken 
ookk vaker een condoom dan anderen, maar ook dat niet al-
tijd.. Bij de vaste partner gebruikt 51% van de seropositie-
venn een condoom (niet seropositief 12 %), bij niet-vaste part-
nerss 69% (niet seropositief 47%). 

Opvallendd is dat er geen relatie is tussen het gebruik van 
schonee naalden en het gebruik van condooms. Het is dus 
niett zo dat er twee groepen cliënten zijn: cliënten die op 
beidee gebieden preventieve maatregelen nemen en cliënten 
diee geen enkele preventieve maatregel nemen. 

Err is nagegaan hoeveel van de cliënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een Hl V-besmetting. Dit zijn degenen 
diee of altijd preventieve maatregelen nemen of riskant 
gedragg vermijden. 55% gebruikt èn altijd condooms bij niet-
vastee partners (of heeft geen sex met anderen dan de vaste 
partner)) èn altijd schone naalden (of spuit niet). Deze 55% 
zall  ook op de lange duur betrekkelijk weinig risico lopen, 
tenminstee als zij zich zo blijven gedragen als ze nu doen. 
Voorr de overige 45 % zal vooral de duur van de verslaving 
bepalendd zijn voor het oplopen van een HIV-infectie. 

Momenteell  is de situatie buiten de vier grote steden niet 
ongunstigg wat betreft het percentage seropositieven. Wel is 
hett duidelijk dat er veel gebeuren moet aan verbetering van 
dee preventie wil dit zo blijven. Als de cliënten die momen-
teell  een reëel risico lopen op besmetting (45%) hun gedrag 
niett veranderen, zal binnen enkele jaren het percentage 
seropositievenn buiten de grote steden sterk oplopen. 
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HOOFDSTUKK 12 

METHADONCLIËNTEN:: PSYCHISCHE SITUATIE 

Psychischee klachten en psychische aandoeningen, zoals 
psychosen,, komen onder verslaafden veel voor. Deze 
psychischee situatie van heroïneverslaafden is onderwerp 
geweestt van discussies, die zich toespitsten op twee vragen. 
Opp de eerste plaats op de vraag of de oorsprong van het 
psychischh dysfunctioneren van verslaafden aan de verslaving 
voorafgaat.. Volgens één opvatting zouden bepaalde psy-
chischee defecten predisponeren voor een verslavingscarrière. 
Dee verslaving versterkt mogelijkerwij s dergelijke psychische 
defecten,, maar veroorzaakt deze niet. Volgens een alter-
natievee visie zou er wel degelijk sprake zijn van een 
autonomee invloed van de verslaving op het psychisch 
functioneren.. Ook psychisch gezonde mensen, die door 
omstandighedenn verslaafd raken, zouden in psychische 
problemenn raken. In beide visies wordt aangenomen dat 
verslavingg in ieder geval niet bevorderlijk is voor het 
psychischh functioneren. Maar ook hierop zijn uitzonde-
ringen.. Vanuit het idee dat verslaving een vorm van 
zelfmedicatiee is, is het mogelijk dat de verslaving een 
heilzamee psychische werking heeft (Khantzian 1985). 
Daarnaastt kan opgemerkt worden dat het gebruik van 
opiatenn psychopathologie maskeert. 

Dee tweede vraag hangt hier nauw mee samen. Het gaat 
eromm of de psychische schade veroorzaakt wordt door de 
verslavingg zelf, dat wil zeggen door het middel of door de 
aann de verslaving inherente levenswijze, of door de maat-
schappelijkee reacties op verslaving (Zinberg en Harding 
1982).. Volgens de laatste opvatting hoeft verslaving beslist 
geenn psychische schade op te leveren. Schade zou uitslui-
tendd optreden door het proces van maatschappelijke uit-
stoting. . 

Dee discussie over deze vragen heeft inmiddels veel van 
zijnn glans verloren. Net als bij het 'nature-nurture' debat in 
dee biologie, heeft men inmiddels onderkend dat deze vragen 
geenn definitief antwoord kennen. Alle genoemde varianten 
(zelfmedicatie,, psychische problemen vóór het begin van de 
verslavingg en na het begin van de verslaving, psychische 
problemenn door maatschappelijke omstandigheden) komen 
voor,, daarover is geen twijfel en daarmee heeft de discussie 
zijnn principiële kant verloren. Dat simpele oplossingen 
(legaliseringg bijvoorbeeld) een definitief einde zullen maken 
aann de met verslaving samengaande psychische problema-
tiek,, gelooft nog slechts een enkeling. Voor de hulpver-
leningg is een principiële discussie over het ontstaan van 
psychischee problemen ook minder relevant dan inzicht in de 
wijzee waarop bepaalde omstandigheden het psychisch func-

tionerenn beïnvloeden. 
Inn het hiervolgende wordt eerst ingegaan op psychische 

klachten.. Vervolgens komen zelfmoordpogingen aan de 
orde.. Daarna wordt nagegaan welk gebruik de cliënten 
hebbenn gemaakt van de professionele hulpverlening voor 
hunn psychische problemen. Tenslotte wordt ingegaan op de 
ervaringg van de geestelijke gezondheid. 

PsychischePsychische klachten 

Aann de cliënten is gevraagd of en op hoeveel dagen zij last 
hebbenn gehad van zeven psychische klachten. Figuur 12.1 
geeftt een overzicht van de psychische klachten het jaar voor 
hethet interview. 65% van de cliënten heeft het afgelopen jaar 
lastt gehad van grote onrust of veel spanning. Niet alleen 
veell  cliënten hebben hier last van, deze klacht heeft ook de 
hoogstee frequentie. Bijna de helft van de cliënten (46%) 
heeftt er het jaar voor het interview vaker dan 30 keer last 
vann gehad. Op de tweede plaats komen depressieve klach-
ten.. 58% heeft daar het jaar voor het interview last van 
gehadd en 40% van alle cliënten op meer dan 30 dagen. 
Geheugenverlies,, oncontroleerbaar agressief gedrag, oncon-
troleerbaree angsten en de neiging er een eind aan te maken 
zijnn bij 19 a 27% van de cliënten het jaar voor het interview 
voorgekomen.. Het feit dat deze klachten naar concretere 
fenomenenn verwijzen dan 'onrust/spanning' en 'depressieve 
klachten'' zal er mede de oorzaak van zijn dat deze 
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Tabell  12.1. Psychische klachten. Percentages. 

JaarJaar voor interv. lastt gehad 

lastlast gehad op ,. 

1-144 dgn 14-30 dgn >> 30 dgn gemidd.. aantal dagen' 

grotee onrust/veel spanning 
depressievee klachten 
geheugenverlies s 
oncontrol.. agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg een eind aan te maken 
hallucinaties2 2 

65 5 
58 8 
27 7 
22 2 
21 1 
19 9 
5 5 

14 4 
13 3 
8 8 

13 3 
7 7 

11 1 
3 3 

46 6 
40 0 
18 8 
7 7 

13 3 
6 6 
2 2 

167 7 
134 4 
121 1 
41 1 

119 9 
47 7 

114 4 

144 dagen voor interv. lastt gehad 

lastlast gehad op . 

1-33 dgn 4-10 dgn >> 10 dgn gemidd.. aantal dagen' 

grotee onrust/veel spanning 
depressievee klachten 
geheugenverlies s 
oncontrol.. agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg een eind aan te maken 
hallucinaties2 2 

48 8 
40 0 
19 9 
9 9 

14 4 

12 2 
13 3 
7 7 
5 5 
5 5 
4 4 
1 1 

9 9 
10 0 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
1 1 

27 7 
17 7 
9 9 
1 1 
6 6 
2 2 
1 1 

10 0 

1.. Gemiddelde over degenen die van de klacht last hebben gehad. 2. Niet ten gevolge van drugs. 

psychischee klachten minder vaak voorkomen dan 'onrust' 
enn 'depressieve klachten'. Bij twee van deze vier psychische 
klachtenn (geheugenverlies en oncontroleerbare angsten) is 
dee frequentie hoog, bij twee andere is de frequentie juist 
laagg (oncontroleerbare agressie en zelfmoordneigingen). 
Hallucinatiess (niet ten gevolge van drugs) is de enige 
psychischee klacht die betrekkelijk weinig voorkomt, 
namelijkk bij 5% van de cliënten. Maar degenen die last 
hebbenn van hallucinaties, hebben dat wel vaak, namelijk 
gemiddeldd 114 keer per jaar. 

Hett is duidelijk dat de psychische problematiek van de 
methadoncliëntenn omvangrijk is. Weliswaar kan aange-
nomenn worden dat in een aantal gevallen ook lichtere 
ongenoegenss als psychische klachten, bijvoorbeeld als 
depressie,, zullen zijn opgegeven aan de interviewer en door 
jarenlangg opiaatgebruik zal de tolerantie voor ongenoegens 
enn prikkels zijn afgenomen. Dat neemt niet weg dat ook de 
prevalentiee van concrete klachten (bijvoorbeeld oncontro-
leerbaree angsten, agressie) hoog is. 

Omm een indruk te krijgen van de orde van grootte van de 
psychischee problematiek onder methadoncliënten is een 
vergelijkingg gemaakt met de prevalentie van vergelijkbare 
klachtenn onder een populatie huisartspatiënten. Tabel 12.2 
geeftt een overzicht van enkele psychische aandoeningen 
onderr methadoncliënten en huisartspatiënten. Een verschil 
tussenn de gegevens is dat de huisartspatiënten bij de huisarts 
kwamenn voor (onder meer) de betreffende klacht, terwijl de 
methadoncliëntenn alleen antwoordden op een vraag in een 
interview.. Maar dit verschil in de wijze waarop de gegevens 
verzameldd zijn kan niet verantwoordelijk zijn voor het feit 
datt de prevalentie onder methadoncliënten 23 tot 790 keer 
hogerr ligt dan onder de huisartspatiënten. Bovendien betreft 
hett bij de methadoncliënten de prevalentie in de 14 dagen 
voorr het interview, bij de huisartspatiënten de prevalentie 
inn de afgelopen 3 maanden. De psychische problematiek 
onderr methadoncliënten is derhalve, vergeleken met de 

Tabell  12.2. Prevalentie (%) van psychische klachten van huisarts-
patiëntenn en methadoncliënten. 

psychischee klacht 
(tussenn haakjes: 
formuleringg bij 
huisartsonderzoek) ) 

-- grote onrust/veel spann. 
(angstig/nerveus) ) 

-- depressieve klachten 
(depressieff  gevoel) 

-- geheugenverlies 
(geheugen/oriëntatiestoor.) ) 

-- oncontr. agressief gedrag 
(booss gevoel/geagiteerd) 

-- oncontroleerbare angsten 

(--) ) 
-- neiging eind aan te mak. 

((tentamen-)suïcide) ) 
-- hallucinaties' 

(--) ) 

metha--
doncl. . 
afg.. 2 
weken n 

48.00 0 

39.80 0 

18.70 0 

9.00 0 

13.80 0 

7.90 0 

2.40 0 

huisarts--
pat. . 

perr 3 
maanden n 

2.10 0 

0.17 7 

0.05 5 

0.10 0 

~ ~ 

0.01 1 

---

ratio o 
cliënten/ / 
patiënt. . 

23 3 

234 4 

374 4 

90 0 

--

790 0 

--

Bron:: Van der Velden e.a. (1991). 1. Niet t.g.v. drugs. 

algemenee bevolking, zéér ernstig. 
Hett blijkt dat de verschillende psychische klachten sterk 

samenhangen.. Cliënten die vaker van één van de psychische 
klachtenn last hebben, hebben ook vaker van de andere 
klachtenn last. (Gemiddelde correlatie .22 (jaar voor het 
interviewdenn .24 (14 dagen voor het interview); p< .001). 
Hett is niet zo dat er meerdere dimensies in het klachten-
patroonn ontdekt kunnen worden. Uit factoranalyses (zie 
bijlagee in Driessen 1992) blijkt dat er van één dimensie 
sprakee is. 'Onrust/spanning', 'depressieve klachten' en 
'oncontroleerbaree angsten' zijn het belangrijkst binnen deze 
dimensie.. 'Geheugenverlies' en 'hallucinaties' nemen een 
minderr centrale plaats in, de overige klachten ('agressief 
gedrag',, 'neiging er een eind aan te maken') een midden-
positie. . 
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Tabell  12.3. Aantal psychische klachten het jaar voor interviewen de 14 
dagenn voor interv., percentages. 

aantall  afgelopen afgelopen 
psychischee klachten jaar 2 weken 

00 18 37 
11 22 23 
22 23 18 
33 14 13 
44 13 6 
55 6 3 
66 3 1 
77 1 1 _ 

gemiddeldd <n = 630) 2.2 1.4 

Niett alleen de afzonderlijke psychische klachten komen 
veell  voor, de cliënten hebben ook van meerdere psychische 
klachtenn last (zie tabel 12.3). Slechts 18% van de cliënten 
hadd het jaar voor het interview geen enkele psychische 
klacht.. 45% had 1 of 2 klachten en 37% had het jaar voor 
hett interview 3 of meer psychische klachten. De metha-
doncliëntt heeft het jaar voor het interview gemiddeld 2.2 
psychischee klachten gehad en de 14 dagen voor het inter-
vieww 1.4 klachten. 

Inn tabel 12.4 is het gemiddeld aantal klachten per groep 
cliëntenn weergegeven. Zowel het jaar voor het interview als 
dee 14 dagen voor het interview hebben vrouwen meer 
klachtenn gehad dan mannen. Voor alle duidelijkheid meer 
klachtenn betekent hier meer verschillende klachten, 
bijvoorbeeldd zowel depressieve klachten alsook hallu-
cinaties.. Meer klachten hoeft hier niet te betekenen 
u i i i i u g n ^^ Kica.ni.eii ui ecu Mucin up ineci uttgCn. 

Nederlandsee cliënten en buitenlanders hebben meer 
verschillendee klachten dan de andere bevolkingsgroepen. 
Surinamerss hebben weinig klachten. De overige groepen 
(Marokkanen,, Molukkers) nemen een middenpositie in. 
Opvallendd is dat de Marokkaanse cliënten de 14 dagen voor 
hett interview erg laag scoren, het laagste van alle 
bevolkingsgroepen,, maar voor het jaar voor het interview 
komenn ze net onder de Nederlanders. De gevonden verschil-
lenn tussen etnische groepen zouden kunnen samenhangen 
mett cultuurverschillen tussen deze groepen, met name wat 
betreftt de bereidheid dergelijke vragen naar waarheid te 
beantwoorden.. De hoge score van Marokkanen met betrek-
kingg tot het aantal klachten het jaar voor het interview wijst 
overigenss niet op veel huiver psychische klachten te 
rapporteren.. Ook de scores van de Molukkers zijn niet 
bijzonderr laag. Alleen bij de Surinamers zijn over de hele 
liniee de scores veel lager, maar dit is nu juist de groep die 
hett beste geïntegreerd is in de Nederlandse cultuur. Veel 
aanwijzingenn om een grote rol toe te schrijven aan deze 
cultuurverschillen,, leveren de data derhalve niet. 

Ookk de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 
significant,, maar erg gemakkelijk interpreteerbaar zijn deze 
verschillenn niet. Uit correlaties blijkt dat het aantal 
verschillendee klachten het jaar voor het interview (zeer 
zwak)) met de leeftijd afneemt (r = -.06; p = .048). Voor de 
144 dagen voor het interview is deze correlatie niet 
significantt (r = -.05). Uit de tabel blijkt dat vooral de 

Tabell  12.4. Psychische klachten. Gemiddeld aantal verschillende 
klachtenn het jaar voor interview en de 14 dagen voor 
intervieww en gemiddelde score op een schaal die de 
psychischee problematiek meet'. 

gemiddeldd gemiddeld gemiddelde 
aantall  aantal score op 

klachtenn klachten schaal 
afg.jaarr afg. 2 wkn psych.kl. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 -22 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.Afg.jr. mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°2.06 6 
22 ^2 

°2.25 5 
1.36 6 
2.11 1 
2.03 3 
2.55 5 

°2.08 8 
1.99 9 
2.52 2 
2.15 5 
1.63 3 
2.16 6 

2.06 6 
1.93 3 
2.32 2 
2.15 5 
2.33 3 

2.65 5 
2.05 5 
2.18 8 
2.14 4 

2.20 0 

°1.32 2 
1.64 4 

°1.46 6 
.80 0 
.68 8 

1.62 2 
1.59 9 

"1.21 1 
1.39 9 
1.62 2 
1.38 8 
.97 7 

1.48 8 

°1.20 0 
1.13 3 
1.50 0 
1.42 2 
1.56 6 

2.01 1 
1.30 0 
1.44 4 
1.41 1 

1.40 0 

-.02 2 
.07 7 

°.03 3 
-.22 2 
-.19 9 
.01 1 
.03 3 

-.05 5 
-.05 5 
.05 5 

-.00 0 
-.11 1 
.09 9 

-.07 7 
-.05 5 
.07 7 

-.04 4 
.05 5 

.08 8 
-.04 4 
.02 2 
.02 2 

.00 0 

1.. a = .85. ° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief 
cliëntenn < 1 jaar methadon en jaar voor interview > 1 maand clean. 

groepenn 23-25 jaar en 36-40 jaar betrekkelijk weinig ver-
schillendee psychische klachten hebben. Bij de duur van de 
methadonverstrekkingg ligt de relatie andersom: hoe langer 
eenn cliënt methadon gebruikt, des meer verschillende psy-
chischee klachten heeft hij. Maar ook deze samenhang is 
zwakk (r=.08; p = .020). 

Opp grond van de 14 vragen naar psychische klachten kan 
eenn betrouwbare schaal geconstrueerd worden om de mate 
vann psychische problematiek vast te stellen (a = .85). De 
schaall  is geconstrueerd door de scores op de 14 vragen naar 
psychischee klachten (zie tabel 12.1) te middelen na 
omzettingg naar Z-scores (gemiddelde 0, standaarddeviatie 
1).. Deze schaal geeft naast het aantal verschillende 
psychischee klachten ook weer hoe ernstig de klachten zijn: 
iemandd die meer klachten heeft krijgt een hogere score, 
maarr iemand die vaker van een klacht last heeft gehad krijgt 
ookk een hogere score. De verschillen lopen parallel met de 
geconstateerdee verschillen met betrekking tot aantal verschil-
lendee klachten (tabel 12.4). Opvallend is dat deze verschil-
lenn minder vaak significant zijn. Waarschijnlijk komt dit 
omdatt het aantal dagen waarop men last heeft van een 
klacht,, niet altijd even betrouwbaar opgegeven is. Dit lijk t 
strijdigg met het gegeven dat de schaal een hoge betrouw-
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Tabell  12.5. Psychische klachten. Percentage dat het jaar v. interv. tenminste een dag de klacht gehad heeft. 

depress, , 
klachten n 

hallu--
cinat. . 

onrust t 
spann. . 

oncont t 
angst. . 

oncontr. . 
agress. . 

zelfm m 
neig. . 

geheugen--
verlies s 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

53 3 
71 1 

62 2 
36 6 
17 7 
40 0 
76 6 

68 8 
54 4 
68 8 
54 4 
42 2 
60 0 

56 6 
60 0 
61 1 
55 5 
55 5 

64 4 
63 3 
52 2 
56 6 

°4 4 
10 0 

6 6 
0 0 
0 0 
2 2 
5 5 

9 9 
3 3 
6 6 
5 5 
3 3 
9 9 

8 8 
5 5 
5 5 
4 4 
5 5 

°0 0 
0 0 
8 8 
7 7 

°63 3 
71 1 

°66 6 
62 2 
65 5 
55 5 
63 3 

°74 4 
65 5 
72 2 
61 1 
54 4 
66 6 

65 5 
61 1 
68 8 
62 2 
70 0 

73 3 
62 2 
67 7 
64 4 

°2 0 0 
27 7 

22 2 
8 8 
9 9 

29 9 
30 0 

14 4 
14 4 
26 6 
22 2 
15 5 
27 7 

15 5 
20 0 
24 4 
21 1 
24 4 

38 8 
24 4 
10 0 
22 2 

°2 0 0 
26 6 

°21 1 
12 2 
76 6 
26 6 
18 8 

°1 7 7 
26 6 
28 8 
21 1 
8 8 

20 0 

19 9 
21 1 
28 8 
22 2 

15 5 

33 3 
16 6 
23 3 
20 0 

°17 7 
27 7 

°21 1 
6 6 

17 7 
15 5 
29 9 

9 9 
17 7 
23 3 
21 1 
16 6 
15 5 

22 2 
13 3 
18 8 
23 3 
17 7 

°32 2 
25 5 
21 1 
17 7 

29 9 
20 0 

27 7 
13 3 
27 7 
35 5 
35 5 

17 7 
20 0 
30 0 
32 2 
25 5 
19 9 

°21 1 
13 3 
28 8 
28 8 
47 7 

26 6 
16 6 
37 7 

28 8 

Allen n 58 8 65 5 21 1 22 2 19 9 27 7 

Verschill  tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 

baarheidscoëfficiëntt heeft (a = .85). Toch hoeft dat niet het 
gevall  te zijn. Als sommige cliënten systematisch het aantal 
kerenn dat zij last hebben van een klacht overdrijven, terwijl 
anderee cliënten systematisch wat lagere frequenties opgeven, 
dann zijn de antwoorden per cliënt consistent met elkaar. De 
gemetenn betrouwbaarheid (cv) is gebaseerd op deze interne 
consistentiee van de antwoorden. 

Tabell  12.5 geeft een overzicht van de verschillende 
klachtenn per categorie cliënten. Vrouwen hebben van zes 
vann de zeven klachten meer last dan mannen. De uitzon-
deringg is geheugenverlies waar mannen meer last van 
hebben.. Nederlandse en buitenlandse cliënten steken wat 
psychischee klachten betreft ongunstig af bij de allochtone 
cliënten.. Zij hebben meer last van depressies, onrust, on-
controleerbaree angsten, zelfmoordneigingen en geheugen-
verlies.. Ook op de oncontroleerbare agressie scoren zij 
hoog.. Surinamers daarentegen hebben minder last van alle 
psychischee klachten dan de andere groepen, met uitzonde-
ringg van onrust. Daar hebben Molukkers het minste last 
van.. Marokkanen hebben weinig last van depressies. Dit 
kann te maken hebben met het feit dat Marokkanen depres-
sievee klachten als somatische klachten interpreteren (zie 
hiervoor).. Ze hebben ook weinig last van angsten, maar 
veell  van onrust en oncontroleerbare agressie. Molukkers 
hebbenn juist weinig last van onrust, maar veel van angsten. 

Dee verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 3 van de 
77 keer significant, maar niet eenduidig te interpreteren. Het 
aantall  jaren methadonverstrekking gaat duidelijk samen met 

Tabell  12.6. Suïcide. Neiging om er een eind aan te maken en 
zelfmoordpogingen. . 

omschrijving g %% of 
gemid--
delde e 

aantal l 
waarover r 
berekend berekend 

Zelfmoordneiging Zelfmoordneiging 
Jrr v. interv. zelfmoordneiging gehad 
Jrr v. interv. dagen zelfmoordneiging 
144 dgn v.i. zelfmoordneiging gehad 
144 dgn v. int. dagen zelfmoordneig. 

Zelfmoordpoging Zelfmoordpoging 
Ooitt zelfmoordpoging gedaan 
Gemiddeldee leeftijd eerste poging 
Eerstee poging vóór begin methadon 
Gemidd.. aantal zelfmoordpogingen 
Jaarr v. int. zelfmoordpoging gedaan 
Afg.. jr gemiddeld aantal pogingen 

19% % 
6. 77 dage n 

8% % 
6. 33 dage n 

27 % % 
21. 99 jaa r 

58 % % 
2. 11 kee r 

4 % % 
2. 11 kee r 

630 0 
122 2 
630 0 
49 9 

630 0 
165 5 
162 2 
168 8 
630 0 
22 2 

eenn toename van het geheugenverlies, maar niet met toe-
namee van de andere psychische klachten. Onregelmatige me-
thadonverstrekkingg blijkt samen te gaan met meer depres-
sievee klachten en iets meer zelfmoordneigingen. Regelmatig 
methadongebruikk gaat samen met meer hallucinaties. Metha-
donn dempt het angstige gevoel bij hallucinaties. Misschien 
gebruikenn cliënten die last hebben van hallucinaties om die 
redenn regelmatiger methadon. 
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Tabell  12.7. Zelfmoordpogingen en neiging om er een eind aan te 
maken. . 

ooitt aantal afg.jaar afg.jaar 
pogingg suïcide- poging neiging 
suïcidee pogingen2 suïcide suïcide 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

% % 

°25 5 
33 3 

°?0 0 
14 4 
25 5 
7 7 

32 2 

28 8 
22 2 
29 9 
26 6 
28 8 
24 4 

26 6 
27 7 
26 6 
24 4 
34 4 

21 1 
30 0 
33 3 
26 6 

27 7 

gemidd. . 

2.02 2 
2.42 2 

22 17 
1.43 3 
1.64 4 
1.31 1 
2.41 1 

1.72 2 
1.72 2 
2.36 6 
2.17 7 
1.65 5 
2.85 5 

2.19 9 
1.63 3 
2.31 1 
2.23 3 
2.25 5 

1.00 0 
2.56 6 
1.45 5 
2.22 2 

2.10 0 

% % 

4 4 
4 4 

4 4 
0 0 
0 0 
3 3 
5 5 

2 2 
4 4 
3 3 
4 4 
3 3 
6 6 

°5 5 
3 3 
4 4 
1 1 
8 8 

0 0 
7 7 
4 4 
3 3 

4 4 

% % 

"17 7 
27 7 

"21 1 
6 6 

17 7 
15 5 
29 9 

9 9 
17 7 
23 3 
21 1 
16 6 
15 5 

22 2 
13 3 
18 8 
23 3 
17 7 

°32 2 
25 5 
21 1 
17 7 

19 9 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 
2.. Gemiddeld voor degenen die ooit een zelfmoordpoging deden. 

Zelfmoord Zelfmoord 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de neiging er een eind aan 
tee maken onder methadoncliënten veel voorkomt. 19% van 
dee cliënten heeft hier het jaar voor het interview last van 
gehadd en 8% de 14 dagen voor het interview. Een ver-
klaringg voor deze veel voorkomende neiging er uit te 
stappenn zou gevonden kunnen worden in het soms uitzicht-
lozee bestaan, gecombineerd met de doorlopende stress van 
hett junkieleven. Deze verklaring is overigens niet afdoende 
wantt een belangrijk deel van de eerste zelfmoordpogingen 
vondd vóór het begin van de verslaving plaats. Verder beho-
renn verslaafden tot die groepen in de samenleving die altijd 
dee middelen bij de hand hebben om er vrij gemakkelijk en 
pijnlooss een eind aan te maken. Wat dit betreft verkeren 
verslaafdenn in dezelfde positie als artsen. 

Ruimm een kwart (27%) van de methadoncliënten heeft 
ooitt een zelfmoordpoging ondernomen. De eerste zelf-
moordpogingg vond in één geval tijdens de kinderjaren plaats 
(77 jaar). In 47% van de gevallen viel de eerste zelfmoord-
pogingg in de puberteit of adolescentie (12-20 jaar). Bij 41% 
vondd de eerste poging in de periode 21-30 jaar plaats, bij 
111 % na het dertigste jaar. Dat het grote aantal zelfmoord-

pogingenn voor een deel los staat van de verslaving blijkt 
hieruitt dat bij 58% van degenen die ooit een zelfmoord-
pogingg ondernamen de eerste poging vóór het begin van het 
methadongebruikk valt. Bij 30% van degenen die ooit een 
zelfmoordpogingg deden ligt de eerste zelfmoordpoging 5 of 
meerr jaren voor het begin van het methadongebruik. 
Opvallendd is dat bij vrouwen de eerste zelfmoordpoging 
veell  vaker vóór het begin van de methadon valt dan bij 
mannenn (vrouwen 73%; mannen 52%). 

Hett jaar voor het interview heeft 4 % van de cliënten een 
zelfmoordpogingg gedaan, terwijl 19% het jaar voor het 
intervieww de neiging had er een eind aan te maken. Het 
gemiddeldd aantal zelfmoordpogingen het jaar voor het inter-
vieww ligt hoog, namelijk op 2.1 keer. Dit is even hoog als 
hett gemiddeld aantal zelfmoordpogingen dat alle cliënten, 
diee ooit een poging ondernamen, gedaan hebben. Dit komt 
omdatt 2 cliënten zeggen het afgelopen jaar 10 zelfmoord-
pogingenn gedaan te hebben. Bij dergelijke aantallen 
pogingenn kan moeilijk aangenomen worden dat het mislukte 
zelfmoordenn zijn. 

Meerr vrouwen dan mannen hebben ooit een zelfmoord-
pogingg gedaan, maar het jaar voor het interview is het 
aantall  pogingen bij mannen en vrouwen gelijk. Nederlanders 
enn buitenlanders hebben vaker een zelfmoordpoging onder-
nomenn dan allochtone cliënten. Deze verschillen lopen 
parallell  met de verschillen tussen de groepen met betrekking 
tott de neiging er een eind aan te maken. De grotere neiging 
omm er een eind aan te maken bij onregelmatige methadon-
gebruikerss komt niet tot uiting in een groter aantal zelf-
moordpogingenn bij deze onregelmatige gebruikers. Het 
percentagepercentage dat ooit een zelfmoordpoging heeft ondernomen 
neemtt niet toe met de leeftijd. Dit zou men verwachten 
omdatt iemand die 40 is meer kans heeft gehad in een situ-
atiee te belanden waarin zelfmoord een reële optie is, dan 
iemandd die 20 is. Wel blijken degenen die langer dan 12 
jaarr methadon gebruiken het jaar voor het interview vaker 
eenn zelfmoordpoging ondernomen te hebben (8%), maar 
ookk bij degenen die nog maar kort methadon gebruiken (0-2 
jj  aar) 1 igt het percentage zei f moordpogingen het j aar voor het 
intervieww hoog (5%). 

Err is een sterke samenhang tussen psychische klachten 
(vorigee paragraaf) en zelfmoordpogingen. Cliënten die de 
neigingg hebben er een eind aan te maken, hebben het jaar 
voorr het interview ook vaker een zelfmoordpoging gedaan 
(16%;; geen neiging er een eind aan te maken 1%; p 
<< .000). Dat ligt voor de hand. Minder voor de hand ligt 
datt er een bijna even sterke samenhang is met het optreden 
vann hallucinaties: van de cliënten die het jaar voor het inter-
vieww hallucinaties hadden (niet ten gevolge van drugs) heeft 
15%% een zelfmoordpoging gedaan. Van degenen die geen 
hallucinatiess hadden 3% (p < .000). Bij de overige 
psychischee klachten (depressies, grote onrust, oncon-
troleerbaree angst, oncontroleerbare agressie, geheugen-
verlies)) is er ook een samenhang met zelfmoordpogingen, 
maarr deze samenhang is minder sterk. Van degenen met de 
psychischee klacht heeft 5 a 9% het jaar voor het interview 
eenn zelfmoordpoging gedaan, van degenen zonder deze 
klachtt 0 a 3%. 
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ProfessioneleProfessionele hulp bij psychische problemen 

Inn hoofdstuk 9 is al ingegaan op begeleiding door een 
psychiaterr of psycholoog. Het ging daar om begeleiding, 
niett om professionele behandeling van psychische klachten. 
Dezee twee zaken, begeleiding in het kader van de drugs-
hulpverleningg en behandeling, zijn niet altijd even duidelijk 
gescheiden.. Om deze problemen te omzeilen is aan de cliën-
tenn gevraagd of en hoe vaak zij onder behandeling zijn 
geweestt van een psychiater of psycholoog, die niet aan een 
drugshulpverlenendee instelling verbonden is/was. Het is niet 
uitgeslotenn dat een enkele keer toch de psycholoog van de 
instellingg verward is met externe professionele hulp. 

Eenn derde van de cliënten blijkt ooit onder professionele 
behandelingg voor psychische klachten te zijn geweest (zie 
tabell  12.8). Bij 55% van de cliënten die ooit onder behan-
delingg van een psychiater/psycholoog stonden, vond de 
eerstee behandeling plaats vóór het begin van het methadon-
gebruik.. Bij 33 % zelfs 5 jaar vóór het begin van het metha-
dongebruik.. Het blijkt dus dat veel van de psychische 
problematiekk van vóór de verslaving dateert. Voor 8% valt 
dee eerste behandeling in de kinderjaren (< 12 jaar), voor 
41%% in de puberteit of adolescentie (12-20 jaar), voor 41% 
inn de periode 2 1 - 30 jaar en voor 10% na het dertigste 
levensjaar.. De gemiddelde leeftijd van de eerste behandeling 
doorr psychiater /psycholoog is 21 jaar. 

Bijj  meer dan de helft van de cliënten die ooit onder 
behandelingg waren, bleef het bij één behandeling (55%), 
111 % kreeg meer dan 5 behandelingen. Gemiddeld waren er 
3.22 behandelingen. De gemiddelde totale behandelingsduur 
iss lang namelijk 44 weken, bijna een jaar. Het gaat om de 
somm van de verschillende behandelingen, het is niet zo dat 
dee gemiddelde behandeling bijna een jaar duurt. Bij 34% 
vann de cliënten, die ooit onder behandeling waren, is de 
totalee behandelingsduur langer dan één jaar. Het jaar voor 
hett interview is 7% van de cliënten behandeld gedurende 
gemiddeldd 17 weken. 

16%% van alle cliënten is ooit opgenomen op een psychi-
atrischee afdeling of in een psychiatrisch ziekenhuis. De-
toxificatiekliniekenn zijn hier nadrukkelijk uitgesloten. Ook 
hierr blijkt dat een groot deel van deze opnames dateert van 
vóórr de verslaving. 55% van de opnames vond voor het 
beginn van de methadonverstrekking plaats en 29% 5 of meer 
jarenn voor het begin van de methadon. Geen enkele cliënt 
iss al tijdens de vroege jeugd opgenomen geweest op een 
psychiatrischee afdeling. 44% van degenen die ooit 
opgenomenn werden, is voor het eerst opgenomen tijdens de 
puberteitt of adolescentie (12-20 jaar), 50% tussen de 21 en 
300 jaar en 6% na zijn dertigste. Meestal (65%) gaat het om 
éénn opname. 8 % is meer dan 5 keer opgenomen. Gemiddeld 
iss men 2 keer opgenomen. De gemiddelde totale 
opnameduurr is lang, namelijk 30 weken. Het jaar voor het 
intervieww is 1.4% opgenomen gedurende gemiddeld 10 
weken. . 

Cliëntenn met psychische klachten zijn vaker behandeld 
doorr een psychiater/psycholoog (zie tabel 12.9). De ver-
schillenn zijn groot en steeds significant. Opvallend is dat er 
voorall  bij hallucinaties en in iets mindere mate bij de 
neigingg er een eind aan te maken grote verschillen optreden. 

Tabell  12.8. Behandeling door psychiater/psycholoog (niet van een 
methadonverstrekkendee instelling) en opname in psy-
chiatrischee afdeling/ziekenhuis. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 

deldee berekend 

Psychiater/psycholoog' Psychiater/psycholoog' 

Ooitt behand. psychiater/psycholoog 
Gemidd.. leeftijd eerste keer ps./ps. 
Eerstee keer vóór begin methadon 
Gemiddeldd keren onder behand. 
Totalee behandelingsduur 

Jaarr v. int. behandeling ps./ps. 
Behandelingsduurr jaar v. interv. 

144 dgn v. interv. behandeld ps./ps. 

OpnameOpname psychiatrische inr/afd2 

33% % 
20.99 jaar 

55% % 
3.22 keer 

43.99 weken 

7% % 
16.55 weken 

628 8 
208 8 
205 5 
204 4 
201 1 

628 8 
40 0 

2% % 628 8 

Ooitt opgenomen geweest 
Gemiddeldee leeftijd eerste opname 
Eerstee opname vóór begin methad 
Gemiddeldd aantal keren opg 
Totalee opname duur 

Jaarr v. interv. opgenomen geweest 
Opnameduurr jaar v. interv. 

144 dagen v. i. opgenomen geweest 

16% % 
22.11 jaar 

55% % 
2.00 keer 

30.22 weken 

1.4% % 
10.00 weken 

. 1% % 

630 0 
95 5 
93 3 
94 4 
94 4 

629 9 
9 9 

629 9 

1.. Excl. psychiater/psycholoog vaneendrugshulpverlenendeinstelling. 
2.. Excl. opname voor detoxificatie. 

Vann de cliënten die last hebben van hallucinaties is 29% 
behandeldd dooreen psychiater/psycholoog, van degenen die 
eenn neiging hebben er een eind aan te maken is 16% 
behandeld.. Bij de andere psychische klachten is dat 9 a 
13%.. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis hangt niet 
samenn met psychische klachten, met uitzondering van 
dezelfdee twee klachten: hallucinaties en zelfmoordneigingen. 
Dezee verschillen tussen de andere psychische klachten 
enerzijdss en hallucinaties en zelfmoordneigingen anderzijds 
zullenn samenhangen met het feit dat bij deze andere psy-
chischechische klachten verwijzing naar een psychiater proble-
matischh is. 

Verschillenn tussen de groepen cliënten wat betreft 
professionelee psychiatrische of psychologische hulp doen 
zichh nauwelijks voor (zie tabel 12.10). Bij de psychische 
klachtenn bleek dat er verschillen zijn tussen de groepen (zie 
tabell  12.5), maar dat komt niet tot uitdrukking in verschil-
lenn met betrekking tot professionele hulp. Opvallend is wel 
datt de cliënten die nog maar kort methadon gebruiken vaak 
zijnn behandeld, bijna even vaak als de cliënten die al 12 jaar 
off  langer methadon gebruiken. Ook het jaar voor het inter-
vieww zijn deze cliënten vaker behandeld en ze zijn vaak 
opgenomenn in een psychiatrische afdeling. Meer psychische 
klachtenn dan de andere leeftijdsgroepen hebben ze echter 
niett (zie tabel 12.5). Tenslotte blijken de cliënten die 
tamelijkk onregelmatig methadon gebruiken (4-7 maanden 
regelmatigg het jaar voor het interview) veel langer opgeno-



Tabell  12.9. Psychische klachten en behandeling door psychiater/psycholoog jaar voor interview en opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een 
psychiatrischee afdeling jaar voor interv.. 

PercentagePercentage behandeld 
doordoor psychiat. /psychol. 

PercentagePercentage opgenomen 
inin psych iatr. ziekenh. 

mètt psych. klacht zonder psych. klacht mètt psych. klacht zonder psych. klacht 

onrust/veelspan. . 
depressievee kl. 
geheugenverlies s 
oncontroleerbaarr agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg eind aan te maken 
hallucinaties' ' 

9 9 
10 0 
12 2 
10 0 
13 3 
16 6 
29 9 

°3 3 
°2 2 
°4 4 
°5 5 
°2 2 
°4 4 
°5 5 

Tabell  12.10. Behandeling door psycholoog/psychiater (excl. van een drugshulpverlenende instelling) en opname in psychiatrisch ziekenhuis of afdeling 
(excl.. opname voor detoxificatie). 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.Afg.jr.mnd.m.2 2 

00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

Behandelingg door psychiater/psycholoog Opnamee in psychiatr, zieknh./afd. 

ooitt onder beh. tot. duur beh. afg. jaar beh. ooit opgen. % tot. duur opnm. afg. jaar opg. % 
%% maanden % maanden 

33 3 
35 5 

35 5 
31 1 
15 5 
22 2 
39 9 

50 0 
31 1 
32 2 
31 1 
31 1 
43 3 

Ml l 
23 3 
33 3 
31 1 
42 2 

35 5 
31 1 
37 7 
34 4 

10.3 3 
9.9 9 

10.1 1 
13.0 0 
6.2 2 

11.7 7 

9.7 7 
10.9 9 
10.6 6 
10.4 4 
7.5 5 

12.4 4 

11.0 0 
11.8 8 
11.9 9 
7.5 5 

10.6 6 

9.6 6 
14.3 3 
11.0 0 
8.5 5 

6 6 
11 1 
0 0 
3 3 

15 5 

5 5 
7 7 

10 0 
4 4 
5 5 
3 3 

'13 3 
3 3 
7 7 
7 7 
3 3 

15 5 
18 8 

17 7 
7 7 

16 6 
10 0 
16 6 

16 6 
11 1 
14 4 
15 5 
18 8 
27 7 

'18 8 
10 0 
9 9 

18 8 
22 2 

17 7 
18 8 
22 2 
16 6 

7.0 0 
7.1 1 

7.6 6 
3.6 6 
5.1 1 
8.8 8 
2.6 6 

4.0 0 
4.7 7 
5.9 9 
9.6 6 
5.0 0 
9.0 0 

6.5 5 
8.9 9 
5.1 1 
6.9 9 
8.0 0 

°5.8 8 
15.6 6 
6.9 9 
5.8 8 

33 3 10.2 2 16 6 7.0 0 

Verschill  significant: p < .05. 1. Niet ten gevolge van drugs. 2. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en jaar v. interv. > 1 maand clean. 

menn te zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. 

ErvaringErvaring van de psychische gezondheid 

Preciess zo als bij de gezondheid is aan de cliënten gevraagd 
eenn rapportcijfer te geven voor hun psychische gezondheid 
hett jaar voor het interview en de 14 dagen voor het inter-
view.. Het blijkt dat de cliënten hun geestelijke gezondheid 
ietss lager waarderen dan hun lichamelijke gezondheid. Voor 
dee geestelijke gezondheid het afgelopen jaar geven cliënten 

zichzelff  gemiddeld een 6.6, voor de 14 dagen voor het 
intervieww een 6.8. Voor de lichamelijke gezondheid waren 
dezee rapportcijfers respectievelijk 6.9 en 6.8. 13% van de 
cliëntenn geeft zichzelf een 4 of lager voor de psychische 
gezondheid,, 31 % een 5 of 6, 43 % beoordeelt de geestelijke 
gezondheidd als ruim voldoende tot goed (7 of 8) en maar 
liefstt 14% vindt de geestelijke gezondheid zeer goed of 
uitstekendd (9 of 10). 

Err is, zoals men zou verwachten, een sterke samenhang 
tussenn de waardering van de eigen geestelijke gezondheid 
enn psychische klachten (tabel 12.12). Cliënten met een 
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Tabell  12.11. Rapportcijfer voor geestelijke gezondheid. Percentages. Tabell  12.13. Rapportcijfer voor ervaren geestelijke gezondheid. 

)pen n 
jaar r 

1 1 
1 1 
4 4 
7 7 

13 3 
18 8 
21 1 
22 2 
8 8 
6 6 

6.6 6 

afgelopen n 
22 weken 

2 2 
2 2 
4 4 
6 6 

10 0 
15 5 
23 3 
24 4 
9 9 
7 7 

6.8 8 

Tabell  12.12. Rapportcijfer voor ervaren geestelijke gezondheid 
afhankelijkk van psychische klachten, behandeling door 
psychiater/psycholoogg en suïcidepoging. 

mètt zonder 
psych.. klacht psych. klacht 

PsychischePsychische klachten 
onrust/veelspan. . 
depressievee kl. 
geheugenverlies s 
oncont.. agress. gedr. 
oncontrol.. angsten 
neigingg eind a.t.m. 
hallucinaties' ' 

ProfessioneleProfessionele behandeling 
Afg.. jaar behand. psychiater 
Afg.. jr opgen. Psych. ziekenh 

SuïcidepogingSuïcidepoging afg.jaar 

6.2 2 
6.0 0 
5.9 9 
6.1 1 
5.5 5 
5.3 3 
5.4 4 

5.0 0 
4.8 8 

4.5 5 

"7.5 5 
"7.5 5 
°6.9 9 
°6.8 8 
°6.9 9 
°7.0 0 
°6.7 7 

°6.8 8 
°6.7 7 

"6.7 7 

°° verschil significant (p<.05). 1. NMet ten gevolge van drugs. 

psychischee klacht geven hun geestelijke gezondheid hooguit 
eenn 6+, zonder psychische klacht wordt de gezondheid met 
eenn 7" of hoger gewaardeerd. Opvallend is dat hallucinaties 
enn zelfmoordneigingen tot de laagste rapportcijfers leiden. 
Oncontroleerbaree angsten en geheugenverlies leiden tot een 
rapportcijferr dat op de grens van voldoende en onvoldoende 
ligt,, terwijl de cliënten met onrust, depressieve klachten en 
oncontroleerbaree agressie hun geestelijke gezondheid toch 
bovenn de 6 waarderen. Het negatiefst wordt de geestelijke 
gezondheidd beoordeeld door de cliënten die het jaar voor het 
intervieww een zelfmoordpoging deden (4.5). 

Vrouwenn zijn aanzienlijk negatiever over hun geestelijke 
gezondheidd dan mannen (tabel 12.13). Wat de bevol-
kingsgroepenn betreft blijkt dat Marokkanen negatief zijn 
overr hun geestelijke gezondheid, terwijl Molukkers, maar 
voorall  Surinamers hun geestelijke gezondheid een hoog 
cijferr geven. Surinamers scoren welhaast extreem goed met 
gemiddeldd een 8. Nederlanders en buitenlanders komen iets 
onderr het gemiddelde voor alle cliënten. Met de leeftijd 
looptt het oordeel over de geestelijke gezondheid scherp op 
vann 5.8 bij de jongste cliënten naar 6.9 bij de oudste. 
Waarschijnlijkk speelt een rol dat het referentiekader 
verandertt naarmate men ouder wordt. 

Bijj  de beoordeling van de eigen geestelijke gezondheid 

afgelopenn afgelopen 
jaarr 2 weken 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 -22 jr 
3 - 5 j r r 
6 - 8 j r r 
9-122 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

"6.7 7 
6.3 3 

°6.5 5 
8.0 0 
6.0 0 
6.7 7 
6.4 4 

°5.8 8 
6.4 4 
6.5 5 
6.7 7 
7.0 0 
6.9 9 

6.4 4 
6.8 8 
6.4 4 
6.7 7 
6.7 7 

6.5 5 
6.7 7 
6.7 7 
6.7 7 

6.6 6 

°6.8 8 
6.3 3 

°6.6 6 
8.0 0 
6.3 3 
6.9 9 
6.5 5 

6.2 2 
6.4 4 
6.6 6 
6.9 9 
7.1 1 
6.6 6 

6.6 6 
7.0 0 
6.6 6 
6.7 7 
6.8 8 

6.4 4 
6.4 4 
6.9 9 
6.8 8 

6.8 8 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en jaar voor interview > 1 maand clean. 

zall  het oordeel van de omgeving een belangrijke rol spelen. 
Eenn deel van de sterke samenhang tussen hallucinaties en 
zelfmoordneigingenn enerzijds en het oordeel over de geeste-
lijk ee gezondheid anderzijds kan te maken hebben met het 
feitt dat deze psychische klachten door hulpverleners als 
ernstigg beschouwd worden. Ook is bekend dat iemand, die 
inn een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen, door de hulp-
verlenerss verder als een psychiatrische patiënt beschouwd 
wordt.. Verslaafden nemen dergelijke oordelen gemakkelijk 
over. . 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee psychische problematiek van de methadoncliënten is, 
vergelekenn met de algemene bevolking, omvangrijk, metha-
doncliëntenn hebben tot 700 keer vaker last van bepaalde 
psychischee klachten dan een populatie huisartspatiënten. Dat 
dezee problematiek niet alleen omvangrijk, maar vaak ook 
ernstigg is, blijkt uit het feit dat veel cliënten onder 
behandelingg zijn van een psychiater of psycholoog of 
opgenomenn zijn geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Dee meest voorkomende psychische klachten het jaar voor 
hett interview zijn grote onrust/spanning en depressieve 
klachten.. Meer dan de helft van de cliënten heeft hier het 
jaarr voor het interview last van gehad. Geheugenverlies, 
oncontroleerbaarr agressief gedrag, oncontroleerbare angsten 
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enn zelfmoordneigingen komen bij ongeveer 20 a 30% van 
dee cliënten voor. Alleen hallucinaties komen weinig voor 
(5%).. Slechts 18% van de cliënten heeft het jaar voor het 
intervieww geen enkele psychische klacht gehad, terwijl 37% 
driee klachten of meer had. 

Dee neiging om er een eind aan te maken komt veel voor 
(19%% jaar voor het interview) en veel cliënten hebben dan 
ookk ooit een zelfmoordpoging gedaan (27%). Het jaar voor 
hett interview deed 4% een zelfmoordpoging. 

33%% van de cliënten is ooit voor psychische klachten 
onderr professionele behandeling geweest bij een psychiater 
off  psycholoog. Het jaar voor het interview was 7% onder 
behandeling.. 16% is ooit opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuiss of op een psychiatrische afdeling (exclusief 
opnamee voor detoxificatie). 

Ondankss de omvangrijke psychische problematiek beoor-
delenn de cliënten hun psychische gezondheid niet ongunstig. 
Gemiddeldd geven zij zichzelf een rapportcijfer van 6.6 (jaar 
voorr het interview) en 6.8 (14 dagen voor het interview). 

Cliëntenn met hallucinaties en zelfmoordneigingen zijn 
vakerr onder behandeling van een psychiater, worden vaker 
opgenomenn in een psychiatrisch ziekenhuis, waarderen hun 
geestelijkee gezondheid lager en doen vaker een zelfmoord-
pogingg dan de cliënten met de andere psychische klachten. 
Dezee twee psychische klachten zijn derhalve ernstiger van 
aardd dan depressieve klachten, onrust/spanning, oncontro-
leerbaree angsten, agressie en geheugenverlies. Wel kan 
hierbijj  een rol spelen dat hallucinaties en zelfmoordpogingen 
doorr hulpverleners als ernstig worden beschouwd en dat dit 
oordeell  wordt overgenomen door de cliënten. 

Datt de oorzaak van veel van de psychische problematiek 
loss staat van de verslaving blijkt hieruit dat de eerste 
zelfmoordpoging,, de eerste behandeling door een psychiater 
off  de eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis in meer 
dann de helft van de gevallen plaatsvond vóór het begin van 
dee methadonverstrekking. Doorgaans zal het begin van de 
verslavingg en het begin van de methadonverstrekking niet 
verr uiteen liggen. Ongeveer in een derde van de gevallen 
lagg de eerste zelfmoordpoging, eerste behandeling door een 

psychiaterr en eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis 
zelfss 5 jaar of langer vóór het begin van de methadonver-
strekking. . 

Dee psychische gezondheid van vrouwen is slechter dan 
diee van mannen. Vrouwen hebben meer verschillende klach-
tenn en alle psychische klachten komen vaker bij hen voor 
dann bij mannen. De enige uitzondering is geheugenverlies, 
datt vaker bij mannen voorkomt. Vrouwen doen ook vaker 
eenn zelfmoordpoging en geven hun geestelijke gezondheid 
eenn lager rapportcijfer. Ze zijn ook iets vaker onder 
behandelingg van een psychiater en iets vaker opgenomen in 
eenn psychiatrisch ziekenhuis, maar deze laatste verschillen 
zijnn niet significant. 

Dee geestelijke gezondheid van Nederlandse en buiten-
landsee cliënten is slechter dan van allochtone cliënten. 
Nederlanderss en buitenlanders hebben meer verschillende 
klachtenn en het meeste last van alle psychische klachten, 
mett uitzondering van oncontroleerbare agressie, dat het 
meestt bij Marokkanen voorkomt. Ook hebben zij vaker een 
zelfmoordpogingg ondernomen en het rapportcijfer voor de 
geestelijkee gezondheid is bij hen laag. Surinamers zijn 
geestelijkk het gezondst. All e klachten komen bij hen weinig 
voorr en hun oordeel over de geestelijke gezondheid is zeer 
positief:: een 8 gemiddeld. Marokkanen hebben veel last van 
onrustt en zeer veel last van oncontroleerbare agressie, maar 
weinigg last van angsten. Zij beoordelen hun geestelijke 
gezondheidd negatief. Molukkers hebben veel last van 
angstenn en geheugenverlies, vrij veel van agressie (maar 
veell  minder dan Marokkanen) en weinig last van depressies 
enn zelfmoordneigingen. Zij beoordelen hun geestelijke 
gezondheidd positief. 

Mett een toename van de leeftijd neemt het aantal ver-
schillendee klachten iets af. Ouderen zijn ook positiever over 
hunn geestelijke gezondheid. Met het aantal jaren dat men al 
methadonn gebruikt neemt het aantal verschillende klachten 
echterr iets toe. Onregelmatig methadongebruik gaat samen 
mett minder hallucinaties en met meer depressies en zelf-
moordneigingen,, maar er is geen samenhang met feitelijke 
zeii  fmoordpogingen. 

91 1 



HOOFDSTUKK  13 

METHADONCLIËNTEN ::  SOCIALE SITUATI E 

Dee wijze waarop verslaafden functioneren in de maatschap-
pijj  bepaalt de publieke opinie over verslaving en verslaafden 
enn is, naast bezorgdheid voor de jeugd, de belangrijkste 
oorzaakk van de belangstelling voor het drugprobleem. Een 
deell  van de verslaafden dysfunctioneert in de maatschappij 
enn kan als drop-outs beschouwd worden: personen die zich 
niett meer betrokken voelen bij de maatschappij en die geen 
boodschapp hebben aan maatschappelijke conventies. Wat dit 
betreftt zijn er grote overeenkomsten met andere groepen 
drop-outs,, zoals criminelen en bepaalde groepen werkloze 
jongerenn en het is dan ook geen wonder dat deze verschil-
lendee groepen drop-outs elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Overr het maatschappelijk functioneren van verslaafden 
doenn dezelfde theorieën opgeld als over het psychisch 
functioneren.. Enerzijds wordt de verslaving zelf gezien als 
dee oorzaak van het maatschappelijk dysfunctioneren. Door 
dee werking van de gebruikte middelen, maar ook door de 
noodzaakk steeds te scoren, zou de verslaafde niet meer in 
staatt zijn normaal sociaal te functioneren. Anderzijds wordt 
dee maatschappelijke reactie op verslaving en de maatschap-
pelijkee uitstoting als boosdoener aangewezen. Methadonver-
strekkingg is oorspronkelijk gebaseerd op de eerste veron-
derstelling.. Door de verslaafde een remplacant te bieden 
voorr de heroïne zou hij een normaal sociaal bestaan op 
kunnenn bouwen. Om die reden zou ook criminaliteit over-
bodigg worden en verdwijnen. Inmiddels is duidelijk gewor-
denn dat, als criminaliteit deel uitmaakt van het gedrags-
patroonn van de verslaafde, de criminaliteit hierin zo hecht 
verankerdd is, dat deze niet verdwijnt met methadonverstrek-
king,, maar hooguit iets afneemt (Leuw 1986). 

Zoalss in de inleiding is besproken, is de verwachting dat 
dee verslaafde door de methadon op de lange duur een 
geregeldd bestaan kan opbouwen. Maatschappelijke reïnte-
gratie,, met methadon, wordt nagestreefd en belangrijker 
gevondenn dan het beëindigen van de verslaving. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op het maatschappelijk 
functionerenn van de methadoncliënten. Het gaat daarbij niet 
alleenn om criminaliteit, maar ook om zaken als werk, 
opleiding,, huisvesting en sociaal contact. 

Criminaliteit Criminaliteit 

Recentt is een uitvoerige studie naar criminaliteit onder 150 
verslaafdenn in Amsterdam gepubliceerd (Grapendaal e.a. 
1991).. Enkele belangrijke bevindingen worden hier kort 

besproken.. Bij het merendeel van de respondenten (51%) 
gaatt het begin van het criminele gedrag vooraf aan het begin 
vann de verslaving, bij 20% is de criminaliteit begonnen na 
dee verslaving, bij 8% was er van een min of meer gelijktij -
digg begin sprake en 21 % zegt nu en vroeger niet crimineel 
actieff  (geweest) te zijn. (De categorie vroeger crimineel 
actief,, maar nu niet meer wordt door de auteurs in dit 
overzichtt niet genoemd.) Over een periode van één maand 
gerekendd pleegt 53% van de respondenten verwervingscri-
minaliteitt (exclusief dealen en niet-verwervingscriminaliteit, 
zoalss geweld). Meestal gaat het om een aanvulling van een 
legaall  inkomen, bijvoorbeeld een uitkering. 22% heeft 
criminaliteitt als hoofdbron van inkomen. Deze laatsten 
kenmerkenn zich door een hoog consumptieniveau van 
heroïnee en cocaïne, even hoog als het niveau van de 
dealendee respondenten. De variatie in het middelengebruik 
iss overigens groot: slechts 7% meldt een stabiel gebruiks-
patroonn gedurende één maand. Het merendeel van de crimi-
naliteitt bestaat uit kleine diefstal, zoals winkeldiefstal en 
fietsendiefstal. . 

Methadonverstrekkingg blijkt geen verlaging van de crimi-
naliteitt mee te brengen. Wel is het zo dat cliënten van de 
hoogdrempeligee voorzieningen (wijkposten en huisartsen) 
minderr criminaliteit plegen dan gemiddeld, maar de cliënten 
vann de laagdrempelige voorzieningen (bussen) plegen meer 
criminaliteitt dan de verslaafden die het zonder methadon 
kunnenn stellen. Naar aanleiding hiervan stellen de auteurs 
datt methadon toch een functie heeft: 'de wetenschap dat me-
thadonn [...] te krijgen is, maakt de onthoudingsverschijn-
selenn [...] minder dreigend. Morele grenzen die ook voor 
harddrugverslaafdenn gelden, kunnen daarom makkelijker 
gerespecteerdd worden'. 

Opp basis van verschillende economische activiteiten is de 
onderzoeksgroepp ingedeeld in drie typen: genormaliseerde 
verslaafdenn (inkomen voornamelijk uit legale bron; min of 
meerr gestabiliseerd bestaan; methadon; 63% van de steek-
proef);; de dealende verslaafde (inkomen voornamelijk uit 
dealen;; vaak inkomsten in natura (dope); hoog consumptie-
niveau;niveau; geen methadon; 15%); en de criminele verslaafde 
(inkomenn vooral uit verwervingscriminaliteit; hoog con-
sumptieniveau,, maar meer variabel dan bij de dealende 
gebruiker;; in slechte tijden methadon via bussen; veel 
cocaïne;; 22%). 

Grapendaall  e.a. bespreken in hun studie twee mogelijke 
verklaringenn voor het gegeven dat criminaliteit en verslaving 
vaakk samengaan. Volgens de eerste theorie wordt crimina-
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Tabell  13.1. Misdrijven. Percentage cliënten dat ooit, het jaar voor 
intervieww en de 14 dagen voor interview een bepaald mis-
drijff  beging. (N = 630). Percentages. 

ooit t 
ge--

pleegd d 

afg. . 
jaar r 

gepl. . 

afg. . 
22 wkn 
gepl. . 

diefstal1 1 

diefstall  met inbraak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid ing. 
geweld/mishandeling g 

72 2 
50 0 
7 7 

36 6 
57 7 
35 5 
22 2 

33 3 
8 8 
0 0 

13 3 
17 7 
8 8 
5 5 

13 3 
2 2 
0 0 
3 3 
7 7 
2 2 
1 1 

1.. Meer dan een paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een auto. 

Tabell  13.2. Misdrijven. Aantal verschillende misdrijven dat ooit, het 
jaarr voor interview en de 14 dagen voor interview gepleegd 
is.. Percentages (N = 630). 

aantall  verschillende 
misdrijven n 

gemiddeld d 

afg. . 
jaar r 

0.8 8 

afg. . 
22 wkn 

9 9 
15 5 
21 1 
21 1 
17 7 
11 1 
5 5 
1 1 

50 0 
29 9 
12 2 
6 6 
2 2 
1 1 
0 0 
0 0 

78 8 
17 7 
4 4 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0.3 3 

liteitt veroorzaakt door druggebruik. Door de afhankelijkheid 
vann middelen en door de hoge prijs van deze middelen is 
hett als het ware onvermijdelijk dat de verslaafde crimi-
naliteitt pleegt om deze middelen te bekostigen. Als bezwaar 
tegenn dit verklaringsmodel noemen Grapendaal e.a het feit 
datt methadon niet tot criminaliteitsreductie leidt. Methadon 
vermindertt immers de afhankelijkheid van drugs. Verder 
wijzenn zij erop dat niet alle verslaafden criminaliteit plegen. 

Volgenss de tweede theorie veroorzaakt criminaliteit 
druggebruik.. Het (deviante) druggebruik wordt gezien als 
eenn gevolg van de keuze voor of de socialisatie tot een 
deviantee levensstijl. Niet de verslaving is dominant, maar 
hett deviante leefpatroon dat thuis of in een adolescente 
peergroupp is aangeleerd en druggebruik is een onderdeel 
vann dat deviante leefpatroon. Volgens de auteurs voldoet 
ookk dit model niet. Persoonlijke of gezinspathologie ver-
klaartt immers soms beter het ontstaan van het druggebruik 
dann socialisatie in een deviant ouderlijk milieu of in een 
deviantee peergroup. 

Dee bezwaren van Grapendaal e.a. tegen deze twee theo-
rieënn zijn niet overtuigend voorzover ze erop neer komen 
datt niet alle verslaafden crimineel actief zijn en dat niet alle 
verslaafdenn een deviante socialisatie achter de rug hebben. 
Voorr alle sociaal wetenschappelijke uitspraken geldt immers 
datt ze niet altijd van toepassing zijn. Het gaat er om in 
welkee mate ze juist zijn. Dat beide theorieën zo opgevat 
kunnenn worden dat ze verschillende zaken verklaren en op 
diee manier te combineren zijn, wordt door de auteurs niet 
benadrukt.. De socialisatie theorie verklaart waarom iemand 
verslaafdd geworden is, de andere theorie (dwingende 
behoeftee door afhankelijkheid) waarom een verslaafde meer 
off  minder criminaliteit pleegt. Ook met deze gecombineerde 
theoriee is overigens lastig te verklaren waarom het niveau 
vann middelengebruik en criminaliteit een sterk golvend 
patroonn heeft en dit is een van de belangrijkste bevindingen 
vann het onderzoek. Het criminaliteitsniveau van verslaafden 
buitenn de grote steden zal nu besproken worden. 

Inn tabel 13.1 is weergegeven hoeveel cliënten enkele 
delictenn ooit, het jaar voor het interview en de 14 dagen 
voorr het interview gepleegd hebben. Wat opvalt is dat de 
percentagess laag zijn. Eenvoudige diefstal, in de vragenlijst 
omschrevenn als 'diefstal, meer dan een paar gulden, bij-
voorbeeldd van een fiets of uit een auto', is niet door alle 
cliëntenn ooit gepleegd, maar door slechts 72%. Het jaar 

voorr het interview maakte 33% zich hier schuldig aan en 
dee 14 dagen voor het interview slechts 13 %. Het dealen van 
drugs,, een bijzonder voor de hand liggende bezigheid voor 
verslaafden,, is slechts door 57% ooit gepraktizeerd, door 
17%% het jaar voor het interview en door 7% de 14 dagen 
voorr het interview. Diefstal met inbraak komt iets minder 
vaakk voor met 50% ooit, 8% jaar voor het interview en 2% 
144 dagen voor het interview. 

Dee misdrijven heling en fraude komen aanzienlijk minder 
vaakk voor. 36% en 35% heeft zich hier ooit mee ingelaten, 
13%% en 8% het jaar voor het interview en 3% en 2% de 14 
dagenn voor het interview. Geweld of mishandeling is door 
22%% van de cliënten ooit gepleegd, door 5% het jaar voor 
hethet interview en door 1% de 14 dagen voor het interview. 
Tasjesrooff  is onder de cliënten zeldzaam. Slechts 7% heeft 
hierr ooit aan gedaan en niemand het jaar voor het interview'. 

Dee vraag doet zich voor hoe betrouwbaar de cliënten hun 
criminelee gedrag hebben opgegeven. Aan het begin van het 
intervieww is de cliënten verzekerd dat nooit aan iemand 
anders,, bijvoorbeeld hulpverleners of politie, gegevens 
zullenn worden doorgegeven. Het is echter mogelijk dat 
sommigee cliënten dit niet geloofd hebben. Paranoia is geen 
ongewoonn verschijnsel onder verslaafden. Dit heeft waar-
schijnlijkk niets te maken met de verslaving, maar hangt 
samenn met de marginale maatschappelijke positie van ver-
slaafden.. Ook andere marginale groepen (extreme politieke 
organisaties,, secten, criminelen) nemen altijd en overal 
gecompliceerdee samenzweringen waar. Misschien komt dit 
omdatt dergelijke groepen zelf het nodige geheim hebben te 
houden. . 

Hoee dit zij, het is mogelijk dat er van onderrapportage 
sprakee is. Volgens hulpverleners schamen junks zich niet 
voorr diefstal en dergelijke, maar wel voor geweld. Discre-
pantiess met andere cijfers treden op, maar zijn soms goed 
verklaarbaar.. Zo heeft 22% het jaar voor het interview last 
gehadd van oncontroleerbaar agressief gedrag, terwijl slechts 
5%% zich schuldig heeft gemaakt aan geweld of mishande-
ling.. Dit verschil hoeft niet te wijzen op onbetrouwbaarheid, 
wantt niet elk agressief gedrag kan beschouwd worden als 
eenn geweldsmisdrijf. 

Dee volgende discrepanties lijken ernstiger. Het jaar voor 
hett interview is 52% door de politie opgepakt, terwijl 50% 
opgeeftt het jaar voor het interview geen criminaliteit 
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Tabell  13.3. Frequentie van misdrijven. Gemiddeld aantal keren dat een 
misdrijff  gepleegd is. 

eenvoudigee diefstal' 
diefstall  met braak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid ing. 
geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

gemiddeldegemiddelde voor alle cliënten'4 

77 delicten tezamen 
66 delicten, excl. drugs dea en n 

afg. . 
jaar r 

56.8 8 
35.7 7 

---
36.3 3 

115.3 3 
19.1 1 
11.0 0 

96.196.12 2 

48.2 2 
28.2 2 

afg. . 
22 wkn 

4.6 6 
4.2 2 

---
3.7 7 
8.1 1 
4.2 2 
1.2 2 

6.7̂  ^ 

1.5 5 
0.9 9 

1.. "meer dan een paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een 
auto".. 2. N = 3 15 cliënten die het jaar voor interview een misdrijf 
begingen.. 3. N = 139 cliënten die de 14 dagen voor interview een 
misdrijff  begingen. 4. N = alle 630 cliënten. 

gepleegdd te hebben. 28% van de opgepakten zegt dat men 
hett jaar voor het interview niets crimineels heeft gedaan. 
8%% is de 14 dagen voor het interview opgepakt en 40% van 
henn zegt de 14 dagen voor het interview niets crimineels 
gedaann te hebben. Verslaafden worden vaak opgepakt voor 
ordeverstoring,, onbetaalde boetes, verhoor of als verdachte. 
Ditt betreft geen misdrijven, zodat deze discrepanties in 
principee mogelijk zijn. 

16%% heeft het jaar voor het interview in de gevangenis 
gezeten,, en 29% van hen zegt het jaar voor het interview 
geenn criminaliteit gepleegd te hebben. Dit is in principe ook 
mogelijk,, want detentie het jaar voor het interview zal 
doorgaanss betrekking hebben op delicten (of onbetaalde 
boetes)) van langer dan een jaar geleden. De volgende 
discrepantiess zijn kleiner. 6 % van degenen die het jaar voor 
hett interview in de gevangenis zaten, zegt nog nooit een 
misdrijff  begaan te hebben. 62% van alle cliënten heeft ooit 
inn de gevangenis gezeten en 5% van hen zegt nog nooit een 
misdrijff  begaan te hebben. Ook dit kan in principe, omdat 
verslaafdenn nogal eens in de gevangenis belanden voor 
onbetaaldee boetes. Toch lijk t het aannemelijk dat niet al 
dezee discrepanties zijn terug te voeren op de genoemde 
verklaringenn en dat er sprake is van onderrapportage. 

Hoee groot deze onderrapportage precies is, is moeilijk 
tee zeggen. 10 a 12% lijk t een reële schatting op grond van 
dee volgende redenering. 9% van de cliënten zegt dat men 
nogg nooit een delict gepleegd heeft (zie tabel 13.2). 
Rekeningg houdend met onderrapportage van 10% betekent 
ditt dat alle cliënten ooit een delict begaan hebben. Dit is 
aannemelijkk als men bedenkt dat 86% van de mannelijke en 
700 % van de vrouwelijke middelbare scholieren het jaar voor 
hett interview een delict beging (Bruinsma 1985). 

Hett jaar voor het interview onthield 50% van de cliënten 
zichh van criminaliteit. Het merendeel van de cliënten 
beperktee zich niet tot een delictsoort. 34% beging 4 of meer 
verschillendee delictsoorten. De 14 dagen voor het interview 
ondernamm slechts 22% van de cliënten criminele activiteiten 
enn bijna steeds betrof het 1 delictsoort. 

Tabell  13.4. Totaal aantal misdrijven het jaar voor interview (N = 630). 

gesommeerdd aantal misdrijven Percentage 

0 0 
11 x p. maand 
22 x p. maand 
33 x p. maand 

11 x p. week 
22 x p. week 
33 x p. week 
44 x p. week 
55 x p. week 
66 x p. week 

>> 6 x p. week 

emiddeldd aantal 

50 0 
23 3 
4 4 
3 3 
2 2 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
7 7 

48.2 2 

Hoewell  de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, is het 
duidelijkk dat de criminaliteit onder de methadoncliënten 
buitenn de vier grote steden veel lager ligt dan onder 
Amsterdamsee heroïneverslaafden. In één maand pleegde 
533 % van de Amsterdamse heroïneverslaafden verwervings-
criminaliteitt (exclusief dealen en geweld; GrapendaaJ e.a. 
1991).. Buiten de grote steden pleegde in twee weken slechts 
16%% verwervingscriminaliteit (diefstal, braak, heling, 
fraude).. Zelfs het percentage dat verwervingscriminaliteit 
pleegtt gerekend over een heel jaar ligt buiten de vier grote 
stedenn nog onder het cijfer voor verwervingscriminaliteit in 
éénn maand in Amsterdam, namelijk 51 % per jaar buiten de 
vierr grote steden versus 53% per maand in Amsterdam. 

Dee prevalentie van criminele activiteiten is aan de lage 
kant.. Daar staat tegenover dat de frequentie hoog ligt. 
Degenenn die het jaar voor het interview drugs dealden, 
dedenn dat het jaar voor het interview gemiddeld ongeveer 
eenss in de drie dagen en de 14 dagen voor het interview om 
dee dag. Een dergelijke hoge frequentie ligt bij dealen voor 
dee hand, maar ook de frequentie van de andere delictsoorten 
iss hoog. De cliënten die het jaar voor het interview eenvou-
digee diefstal pleegden, begingen gemiddeld 57 diefstallen 
enn de 14 dagen voor het interview bijna 5 diefstallen. Bij 
diefstall  met inbraak ligt dit maar iets lager, namelijk 36 
diefstallenn met inbraak het jaar voor het interview en 4 de 
144 dagen voor het interview. Op hetzelfde niveau ligt de 
frequentiee van heling: 36 keer jaar voor het interview en 4 
keerr 14 dagen voor het interview. Bij fraude ligt de 
frequentiee het jaar voor het interview lager (19 keer), maar 
dee 14 dagen voor het interview niet (4 keer). Alleen de fre-
quentiee van geweld en mishandeling kan, vergeleken met de 
anderee delicten, laag genoemd worden met 11 keer het jaar 
voorr het interview en 1 keer de 14 dagen voor het inter-
view.. Op zich genomen is 11 keer geweld/mishandeling per 
jaarr natuurlijk hoog. Van tasjesroof is geen frequentie 
bekend,, omdat niemand zich het jaar voor het interview aan 
ditt delict heeft schuldig gemaakt. 

Wanneerr de 7 delicten samen worden genomen blijkt dat 
dee cliënten die zich met criminaliteit bezig houden gemid-
deldd eens in de drie dagen een delict plegen (97 keer per 
jaar),, maar voor de 14 dagen voor het interview is dit eens 
perr 2 dagen (7 keer per 2 weken), exclusief dealen eens per 
driee dagen. Deze cijfers zijn niet inconsistent met elkaar, 
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wantt het gemiddelde per jaar ligt lager doordat daarin ook 
cliëntenn meetellen die het jaar voor het interview wèl een 
delictt gepleegd hebben, maar de 14 dagen voor het inter-
vieww niet. Gemiddeld over alle cliënten zijn de cijfers als 
volgt:: de gemiddelde methadoncliënt pleegt per jaar 48 
delictenn en per 2 weken 1.5 delict. Drugsdealen is de 
belangrijkstee component in deze cijfers. Exclusief drugs-
dealenn pleegt de gemiddelde methadoncliënt per jaar 28 
delictenn en per twee weken 1 delict. De cijfers per jaar zijn 
redelijkk consistent met de cijfers per 2 weken. 

Tabell  13.4 geeft de verdeling van de som van het aantal 
misdrijven.. 8% van alle cliënten blijkt zich op bijna dage-
lijksee basis (meer dan 5 keer per week) met criminele acti-

criminelee activiteiten tussen de 1 en 5 keer per week, bij 
9%% tussen de 1 keer per maand en 1 keer per week en bij 
23%% tussen de 1 keer per jaar en 1 keer per maand. 27% 
bedrijftt meer dan eens per maand een delict. 

Figuurr 13.1 geeft prevalentie en frequentie van de 
delictenn weer. Duidelijk is dat de frequentie afloopt met de 
prevalentie:: misdrijven die door minder cliënten gepleegd 
worden,, worden door degenen die ze wel plegen minder 
vaakk gepleegd dan de delicten die door meer cliënten 
gepleegdd worden. De uitzondering is het dealen van drugs. 
Wiee zich daarmee bezighoudt, doet dit ook vaak. Uitgezon-
derdd dealen en diefstal geldt voor de overige misdrijven dat 
menn zich zelden tot specialist ontwikkelt, dat wil zeggen dat 
menn zich vooral toelegt op één delictsoort. Het percentage 
'specialisten',, hier gedefinieerd als 150 keer of meer het 
delictt het jaar voor het interview ligt als volgt: diefstal 
5.4%% (van alle cliënten), inbraak 0.6%, tasjesroof 0.0%, 
helingg 1.0%, dealen 5.7%, fraude 0.3%, geweld 0.0%. 

Veell  van het criminele gedrag heeft zich al vóór de 
verslavingg ontwikkeld, blijkt uit tabel 13.5. Voor 40 tot 
75%% van de cliënten geldt dat de eerste keer in hun leven 
datt ze een bepaald delict begingen, ligt vóór het begin van 
dee methadonverstrekking. Bij 6 tot 47% ligt de eerste keer 
zelfss 5 jaar of langer voor het begin van de methadonver-
strekking.. Gemiddeld is men het vroegst begonnen met dief-
stall  en inbraak, namelijk op het achttiende en negentiende 
jaar.. Met geweld/mishandeling wordt ook vrij jong begon-

Tabell  13.5. Gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst het misdrijf 
begingg en percentage (van degenen die ooit het misdrijf 
begingen)) dat de eerste keer het misdrijf beging (5 jaar) 
vóórr het begin van de methadonverstrekking. 

diefstal' ' 
diefstall  met braak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid g 
geweld/mishandeli i ng g 

gemiddelde e 
leeftijd d 
eerste e 

keer r 

18.0 0 
18.8 8 
21.7 7 
22.0 0 
22.5 5 
23.0 0 
20.2 2 

eerstee keer 
vóór r 

begin n 
methad. . 

75 5 
71 1 
38 8 
53 3 
46 6 
40 0 
62 2 

eerstee k. 5 
jaarr voor 

begin n 
methad. . 

47 7 
39 9 
6 6 

2: : 
[8 8 
14 4 
33 3 

I .. meerdan een paar gulden, bijvoorbeeld vaneen fiets of uiteen auto. 

nenn (20 jaar). Bij deze drie delicten ligt het percentage dat 
hiermeehiermee begon vóór het begin van de methadonverstrekking 
(off  5 jaar voor begin methadon) ook het hoogst. De oor-
sprongg van deze drie delicten staat dus meestal los van de 
verslavingscarrière.. De overige delicten zijn ongeveer in de 
helftt van de gevallen (38 tot 53 %) begonnen voor de metha-
donverstrekkingg en in 6 tot 22% 5 jaar voor de methadon. 
Voorall  tasjesroof blijkt een typisch verslaafden delict. 
Slechtss 6% deed dit al 5 jaar voor het begin van de metha-
don.. Opvallend is tenslotte dat 18% zich al vijfjaar voor 
hett begin van de methadon bezig hield met drugsdealen. In 
dezee gevallen gaat het kennelijk om handel in (soft) drugs 
voorr het begin van de heroïneverslaving. Met name bij 
jongee Marokkanen komt het nogal eens voor dat men waar-
cr'Viiintii vv VIQ hpt dealen van dru°s verslaafd is ceraakt. 

Mannenn blijken het jaar voor het interview iets vaker 
delictenn te hebben gepleegd dan vrouwen, maar voor de 14 
dagenn voor het interview geldt dit verschil niet (zie tabel 
13.6).. Wat betreft de uitgebreidheid van het criminele reper-
toire,, gemeten door het aantal verschillende delictsoorten dat 
menn gepleegd heeft, doen mannen en vrouwen nauwelijks 
voorr elkaar onder. Van de bevolkingsgroepen blijken de 
Nederlanderss het crimineelst te zijn. Zij hadden het jaar 
voorr het interview het uitgebreidste criminele repertoire en 
ookk de 14 dagen voor het interview zijn zij vaak met 
criminelee activiteiten bezig geweest en ook met veel 
verschillendee soorten delicten. Bij buitenlanders en 
Surinamerss liggen de cijfers wat lager. Marokkanen en Mo-
lukkerss zijn het minst crimineel. Vooral bij Molukkers is 
dee criminaliteit de 14 dagen voor het interview laag. Het 
lagee niveau van de criminaliteit onder Marokkanen spoort 
niett met het algemene beeld dat men van deze groep heeft. 
Overr het algemeen wordt aangenomen dat vooral de groep 
jongee Marokkanen problematisch is met veel criminaliteit. 
Maarr ook als er alleen gekeken wordt naar jonge Marok-
kanenn blijkt er geen sprake te zijn van extra veel 
criminaliteit,, maar van aanzienlijk minder. 

Mett de leeftijd neemt de criminaliteit duidelijk af. 
Jongerenn hebben het jaar voor het interview vaker een of 
meerr delicten gepleegd en ze hebben veel meer verschil-
lendee delicten gepleegd. Het gemiddeld aantal verschillende 
delictenn ligt in de jongste groep bijna 2 maal zo hoog als in 
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Tabell  13.6. Criminaliteit. Percentage met criminele activiteiten en 
gemiddeldd aantal verschillende delictsoorten. (N = 630). 

jaarjaar v.interv. 14 dgn v.interv. 

%% gemidd. % gemidd. 
mett aantal met verschill. 

crim.. versch. criminele delict-
activit.. delict. activit. soort. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren meih. 
0-- 2 jr 
3 - 5 j r r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.Afg.jr.mnd.m.1 1 

00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°52 2 
41 1 

52 2 
46 6 
33 3 
39 9 
40 0 

°69 9 
64 4 
59 9 
42 2 
36 6 
38 8 

°63 3 
52 2 
52 2 
43 3 
47 7 

48 8 
43 3 
64 4 
44 4 

50 0 

.86 6 

.76 6 

°.92 2 
.71 1 
.67 7 
.49 9 
.59 9 

°1.41 1 
1.21 1 
.93 3 
.68 8 
.56 6 
.78 8 

"1.17 7 
.84 4 
.87 7 
.66 6 
.83 3 

.93 3 

.71 1 
1.00 0 
.72 2 

.84 4 

23 3 
20 0 

°24 4 
20 0 
16 6 
4 4 

23 3 

°29 9 
31 1 
26 6 
19 9 
15 5 
13 3 

25 5 
26 6 
25 5 
17 7 
19 9 

21 1 
26 6 
26 6 
17 7 

22 2 

.29 9 

.24 .24 

°.31 1 
.32 2 
.24 4 
.04 4 
.23 3 

°.40 0 
.40 0 
.31 1 
.22 2 
.23 3 
.25 5 

.37 7 

.30 0 

.30 0 

.20 0 

.30 0 

.27 7 

.31 1 

.28 8 

.20 0 

.28 8 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

dee op één na oudste groep (36-40 jaar). In de oudste groep 
(>> 40 jaar) ligt de criminaliteit weer iets hoger dan in de 
groepp daar net onder (36-40 jaar). Ook met de duur van de 
methadonverstrekkingg neemt de criminaliteit af, maar de 
verschillenn tussen de leeftijdsgroepen zijn veel groter. Uit 
regressieanalysess blijkt dat de leeftijd de bepalende factor 
is.. Na controle voor de leeftijd is het effect van het aantal 
jarenn methadon niet significant meer. Enige samenhang tus-
senn de regelmaat van de methadonverstrekking het jaar voor 
hett interview en criminaliteit doet zich niet voor. 

Dee verschillen tussen de groepen met betrekking tot de 
77 afzonderlijke delicten (tabel 13.7) lopen parallel met de 
hierbovenn geconstateerde verschillen. Het is niet zo dat 
bepaaldee groepen zich speciaal toeleggen op een delictsoort. 
Diefstall  komt iets minder voor bij buitenlanders en veel bij 
Nederlanderss en Surinamers. Met de leeftijd (en de duur 
vann de methadonverstrekking) neemt het percentage dat het 
jaarr voor het interview gestolen heeft af. Inbraak wordt 
doorr alle groepen ongeveer even vaak gepraktizeerd. De 
enigee uitzondering wordt gevormd door de cliënten die het 
jaarr voor het interview zeer onregelmatig (3 maanden of 
korterr regelmatig) methadon hebben gehad. Zij hebben 
vakerr ingebroken. 

Helingg is oververtegenwoordigd bij de jongere cliënten. 
Voorr heling is een netwerk nodig en een zekere ervaring en 
opp die grond zou men juist een oververtegenwoordiging 
onderr de oudere cliënten verwachten. Dmgsdealen komt bij 
allee groepen ongeveer even vaak voor, behalve bij de groep, 
diee het jaar voor het interview zeer onregelmatig methadon 
kreeg.. Men zou denken dat het feit dat zij minder vaak 
beschiktenn over verkoopbare methadon hier een rol bij 
speelt,, maar dat is niet zo, want zij verkochten het jaar voor 
hett interview even vaak methadon door als andere cliënten 
(ziee tabel 8.8). Fraude wordt vooral uitgeoefend door zeer 
jongee en zeer oude cliënten. Ook voor fraude is ervaring 
nodig,, zodat het hogere percentage onder oudere cliënten 
logischh lijkt , onder jongere cliënten onlogisch. Dit geldt 
alleenn voor ingewikkeldere vormen van fraude. Voor het 
vervalsenn van een handtekening op een girobetaalkaart is 
niett veel ervaring nodig en juist dergelijke fraude komt 
onderr verslaafden het meeste voor. Het gebruik van geweld 
/mishandelingg verschilt niet tussen de groepen. 

ArrestatiesArrestaties en detentie 

Zoalss hierboven al besproken, is er een zekere discrepantie 
tussenn het aantal cliënten dat in de gevangenis heeft gezeten 
off  gearresteerd is en de opgave die deze cliënten doen van 
hunn criminele activiteiten. Over arrestaties en detentie is 
menn kennelijk minder terughoudend dan over criminaliteit. 
Misschienn omdat arrestatie past in het beeld van de maat-
schappelijkk uitgestoten, maar onschuldige verslaafde. Ruim 
dee helft van de cliënten blijkt het jaar voor het interview te 
zijnn opgepakt of gearresteerd. Waarvoor men is opgepakt 
iss niet gevraagd. De meeste van deze cliënten zijn het jaar 
voorr het interview 1 of 2 keer opgepakt (35% van alle 
cliënten),, 10% 3 of 4 keer en een minderheid (7%) 5 tot 
zelfss 20 keer. Ook de 14 dagen voor het interview is 8% 
opgepakt. . 

Bijnaa tweederde (64%) van de cliënten heeft ooit in de 
gevangeniss (of een jeugdinrichting) gezeten. Een nachtje cel 
iss hierbij niet meegeteld, voorarrest wel. Deze cliënten 
hebbenn gemiddeld genomen lang in detentie doorgebracht, 
namelijkk 6 jaar. Dit gemiddelde ligt zo hoog omdat veel van 
dezee cliënten (13% van alle cliënten) 10 jaar of langer in 
detentiee hebben doorgebracht. Dit lijk t een onwaarschijnlijk 
hoogg percentage voor zo'n lange periode, maar dit komt, 
omdatt jeugdinrichtingen zijn meegeteld. 14% van alle cliën-
tenn ging voor zijn achtiende voor het eerst naar een 
strafinrichting.. Men heeft ook vaak in de gevangenis geze-
ten:: gemiddeld bijna 4 keer en 11 % van de cliënten is 5 
keerr of vaker in de gevangenis beland. Meer dan de helft 
vann de cliënten, die ooit in de gevangenis hebben gezeten, 
kwamm daar voor het eerst vóór het begin van de methadon 
enn 26% vijfjaar vóór het begin van de methadon. Ook het 
jaarr voor het interview heeft een aanzienlijk deel van de 
cliëntenn in de gevangenis gezeten, namelijk 17%. Gemid-
deldd verbleven zij 3 maanden in de gevangenis. 

Mannenn zijn vaker gedetineerd geweest, langer gedeti-
neerdd geweest en vaker opgepakt dan vrouwen. Dat komt 
overeenn met het beeld dat men hiervan heeft, maar de ver-
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Tabell  13.7. Percentage dat het jaar v. interv. tenminste eenmaal een delict heeft gepleegd. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
OO -2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.nvid.m.' Afg.jr.nvid.m.' 
OO - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

dief --

sta l l 

32 2 
34 4 

°36 6 
23 3 
24 4 
21 1 
17 7 

°58 8 
44 4 
39 9 
26 6 
20 0 
26 6 

°44 4 
35 5 
33 3 
30 0 
25 5 

37 7 
28 8 
34 4 
28 8 

in --
braa k k 

8 8 
7 7 

10 0 
5 5 
8 8 
3 3 
2 2 

19 9 
7 7 
8 8 
7 7 
4 4 

12 2 

9 9 
8 8 
9 9 
7 7 
8 8 

°2 2 2 
6 6 
4 4 
6 6 

he--
lin g g 

14 4 
12 2 

15 5 
16 6 
9 9 
3 3 

13 3 

°27 7 
27 7 
12 2 
7 7 

13 3 
18 8 

20 0 
14 4 
14 4 
8 8 

14 4 

11 1 
11 1 
17 7 
12 2 

dea --

le n n 

°19 9 
12 2 

18 8 
16 6 
17 7 
12 2 
22 2 

16 6 
24 4 

18 8 
16 6 
14 4 
16 6 

25 5 
16 6 
17 7 
14 4 
19 9 

°9 9 
14 4 
32 2 
15 5 

frau --

de e 

8 8 
8 8 

9 9 
8 8 
0 0 
3 3 
3 3 

17 7 
10 0 
8 8 
8 8 
3 3 
6 6 

°1 4 4 
7 7 
7 7 
5 5 

12 2 

3 3 
10 0 
5 5 
6 6 

ge--
wel d d 

5 5 
3 3 

5 5 
2 2 
9 9 
7 7 
3 3 

2 2 
8 8 
7 7 
4 4 
3 3 
0 0 

5 5 
4 4 
7 7 
3 3 
5 5 

11 1 
3 3 
8 8 
5 5 

Allen n 33 3 13 3 17 7 

Verschill  tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 

Tabell  13.8. Overzicht arrestatie en detentie. 

%% of 
gemid--

delde e 

aantal l 
waarover r 

berekend d 

Arrestaties Arrestaties 
Afg.. jaar opgepakt of gearresteerd 
Afg.. jaar aantal keren opgepakt/gearr. 
Afg.. 2 weken opgepaktVgearresteerd 

Detentie Detentie 
Ooitt gevangenis of jeugdinrichting' 
Aantall  keren gevang./jeugdinrichting 
Aantall  mndn totaal in gv./jeugdinr. 
Gemiddeldee leeft, eerste keer 
Eerstee keer vóór begin methadon 
Eerstee keer 5 jaar vóór begin methad. 
Jaarr v. interv. in gevangenis/jeugdinr. 
Aantall  weken afg. jaar in gevang./inr. 
144 dgn v. interv. in gevang./jeugdinr. 

522 % 

2. 66 kee r 

88 % 

644 % 
3. 66 kee r 

72. 44 mn d 

21. 66 jaa r 

555 % 

266 % 

177 % 
11. 55 wk n 

2% 2% 

628 8 
299 9 
628 8 

630 0 
393 3 
398 8 
396 6 
390 0 
390 0 
628 8 
103 3 
628 8 

1.. Inclusief voorarrest, exclusief een nachtje cel. 

schillenn zijn wel erg groot. Zo heeft 20% van de mannen 
hett jaar voor het interview gemiddeld 3 maanden in de 
gevangeniss gezeten, tegen 6% van de vrouwen, die gemid-
deldd anderhalve maand zaten. Mannen zijn vaker crimineel 
actieff  dan vrouwen, maar bij crimineel gedrag zijn de 
verschillenn beslist niet zo uitgesproken als hier (zie tabel 
13.6).. Ook blijkt dat vrouwen de ernstigere vormen van 
criminaliteit,, zoals inbraak, heling, fraude nauwelijks 

minderr vaak begaan dan mannen (zie tabel 13.7). Alleen 
drugsdealenn wordt vaker gedaan door mannen dan door 
vrouwen,, maar een kleine handelaar zal niet gauw in de 
gevangenisgevangenis belanden. Er moet dus een andere oorzaak zijn 
voorr de hogere detentie- en arrestatiegraad van mannen. 
Misschienn bevoordeelt het juridisch systeem vrouwen. Dat 
iss niet onaannemelijk. Verder is het mogelijk dat mannen 
meerr risico's nemen. 

Ookk de detentiegraad van de allochtonen loopt niet 
parallell  met hun crimineel gedrag. Nederlanders hebben het 
jaarr voor het interview vaker delicten gepleegd dan de 
anderee groepen, maar ze zijn niet de groep die het jaar voor 
hett interview het meest gedetineerd of opgepakt is. Suri-
namerss blijken het meest en het langst gedetineerd (en opge-
pakt)) te zijn, terwijl hun criminaliteitsniveau iets onder het 
gemiddeldee ligt. Bij Marokkanen ligt de detentie iets hoger 
dann het gemiddelde, terwijl hun criminaliteit duidelijk lager 
ligtt dan het gemiddelde. Dit zou met onderrapportage te 
makenn kunnen hebben. Bij Molukkers stemmen criminali-
teitsniveauu en detentie min of meer overeen. Molukkers zijn 
zeldenn gedetineerd geweest en plegen weinig delicten. Bij 
buitenlanderss ligt de detentie iets onder het gemiddelde, en 
hetzelfdee geldt voor de criminaliteit. Het is dus niet zo dat 
buitenlanderss onevenredig vaak worden opgepakt. Voor 
Surinamerss geldt dat wel en in mindere mate ook voor 
Marokkanen. . 

Mett de leeftijd en de duur van de methadonverstrekking 
neemtt het percentage cliënten dat ooit gedetineerd is 
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Tabell  13.9. Verblijf in de gevangenis of jeugdinrichting en arrestaties. 

detentie e 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

tott nu toe 

% % 
gedetin. . 

°72 2 
34 4 

°60 0 
87 7 
67 7 
73 3 
59 9 

°32 2 
56 6 
62 2 
67 7 
70 0 
80 0 

°47 7 
53 3 
60 0 
71 1 
81 1 

63 3 
68 8 
73 3 
63 3 

gemidd. . 
maanden n 

°79.0 0 
23.2 2 

°73.7 7 
96.8 8 
31.6 6 
60.8 8 
51.5 5 

°31.0 0 
39.3 3 
62.4 4 
87.1 1 
77.9 9 
82.3 3 

°51.3 3 
76.3 3 
66.0 0 
65.0 0 
99.6 6 

°68.6 6 
113.4 4 
76.7 7 
64.8 8 

afgel.. jaar 

% % 
detin. . 

°20 0 
6 6 

16 6 
25 5 
25 5 
7 7 

16 6 

9 9 
22 2 
19 9 
17 7 
15 5 
7 7 

15 5 
17 7 
11 1 
20 0 
22 2 

D10 0 
27 7 
28 8 
11 1 

gemidd. . 
weken n 

11.9 9 
6.0 0 

11.7 7 
16.5 5 
9.0 0 
6.4 4 
6.0 0 

10.4 4 
7.9 9 
8.7 7 

17.1 1 
10.3 3 
3.7 7 

4.7 7 
13.5 5 
10.1 1 
13.5 5 
11.8 8 

°13.2 2 
19.9 9 
6.8 8 
6.2 2 

arrestatie e 

% % 
afg.. jaar 

°51 1 
35 5 

"48 8 
63 3 
42 2 
31 1 
37 7 

"56 6 
61 1 
51 1 
43 3 
42 2 
40 0 

58 8 
46 6 
53 3 
41 1 
47 7 

50 0 
37 7 
37 7 
44 4 

% % 
afg.. 2 wkn 

°10 0 
4 4 

8 8 
11 1 
16 6 
2 2 
6 6 

0 0 
15 5 
10 0 
7 7 
8 8 
5 5 

9 9 
7 7 

12 2 
6 6 
9 9 

11 1 
12 2 
3 3 
6 6 

Allen n 64 4 72.4 4 17 7 11.5 5 52 2 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 

geweestt en het aantal maanden dat men in totaal gedetineerd 
iss geweest sterk toe. Dat ligt voor de hand, maar opvallend 
iss hoeveel en hoe lang de oudste cliënten (> 40 jaar) in de 
gevangenisgevangenis hebben gezeten: 80% van hen heeft gemiddeld 
77 jaar in de gevangenis doorgebracht. Oudere cliënten zijn 
hett jaar voor het interview wel minder vaak opgepakt. Dat 
komtt overeen met het feit dat ze ook minder criminaliteit 
plegen. . 

Err is driemaal een significante samenhang tussen de 
regelmaatt van de methadonverstrekking en detentie. De 
groepp die het jaar voor het interview 4-7 maanden 
regelmatigg methadon heeft gebruikt is veel langer 
gedetineerdd geweest (tijdens het hele leven en het jaar voor 
hett interview). De groep die slechts 0-3 maanden het jaar 
voorr het interview regelmatig methadon heeft gebruikt is het 
jaarr voor het interview minder vaak gedetineerd geweest, 
maarr wel betrekkelijk lang. En de groep die regelmatig me-
thadonn gebruikte (11-12 maanden) is minder lang gedeti-
neerdd geweest en het jaar voor het interview minder vaak. 
Ditt laatste zal samenhangen met het feit dat in de gevange-
niss niet altijd methadon verstrekt wordt. Wie in de gevange-
niss heeft gezeten het jaar voor het interview kan dan niet 
11-122 maanden methadon gebruikt hebben. 

Prostitutie Prostitutie 

Hett gangbare beeld van de vrouwelijke verslaafde is dat van 
dee straatprostituee. Dat dit beeld buiten de 4 grote steden 
maarr een klein gedeelte van de werkelijkheid dekt, blijkt 
hieruitt dat slechts 40% van de vrouwelijke cliënten ooit aan 
prostitutiee heeft gedaan, het jaar voor het interview slechts 
17%% en de 14 dagen voor het interview 9%. Meestal heeft 
dee prostitutie een incidenteel karakter. Van de vrouwelijke 
prostitueess heeft 32% het jaar voor het interview 'af en toe' 
aann prostitutie gedaan, 52% regelmatig en slechts 16% 
doorlopendd (14 dagen voor het interview: 17%; 67% en 
177 %). Bij mannelijke cliënten is prostitutie een betrekkelijke 
zeldzaamheid.. 5% heeft het ooit gedaan en slechts 1% het 
jaarr voor het interview. Bij mannen is prostitutie altijd een 
incidentelee zaak. Niemand van de mannen doet doorlopend 
aann prostitutie, 67% van de mannelijke prostitués prosti-
tueertt zich 'regelmatig' en 33% 'af en toe'. 

Vrouwelijkee prostituees zijn gemiddeld genomen op hun 
twintigste,, dus vrij laat, met prostitutie begonnen. 34% van 
henn is vóór 18 jaar begonnen en enkelen van hen (13%) 
heell  jong, met 13, 14 of 15 jaar. Mannelijke prostitués zijn 
jongerr begonnen, gemiddeld met 18 jaar, 47% voor 18 jaar 
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Tabell  13.10. Overzicht prostitutie. Tabell  13.11. Prostitutie door vrouwen. 

%% of 
gemid--

delde e 

aantal l 
waarover r 

Vrouwen Vrouwen 
Ooitt aan prostitutie gedaan 40% 
Gemidd.. leeft, eerste keer prost. 20.0 jaar 
Eerstee keer vóór begin methadon 57% 
Eerstee keer 5 jaar voor begin meth. 23% 

Jaarr v. interv. prostitutie 17% 

144 dagen v. interv, prostitutie 9% 

Verdienstenn prost. 14 dgn v. int. 1478 gulden 

Mannen Mannen 

Ooitt aan prostitutie gedaan 5% 
Gemidd.. leeft, eerste keer prost. 18.1 jaar 
Eerstee keer vóór begin methadon 65% 
Eerstee keer 5 jaar voor begin meth. 44% 
Jaarr v. interv. prostitutie 1% 

144 dagen v. interv. prostitutie 1% 

Verdienstenn prost. 14 dgn v. int. 861 gulden 

Verdientt als beschermer prostituee 2% 

Verdienstenn bescherm. 14 dgn v.i. 1010 gulden 

end d 

144 4 
58 8 
56 6 
56 6 

144 4 
144 4 

13 3 

484 4 
26 6 
26 6 
26 6 

484 4 
484 4 

Nederlanders s 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

<233 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36^100 jaar 
>400 jaar 

JarenJaren methadon 
0-22 jr 
3-55 jr 
6-88 jr 
>122 jr 

Afg.jrAfg.jr mthd.' 
0-33 mnd 
4-77 mnd 
8-100 mnd 
11-122 mnd 

481 1 
3 3 

Allen n 40 0 

afg.. jaar 

°44 4 
0 0 

31 1 

°53 3 
29 9 
38 8 
29 9 
54 4 
87 7 

30 0 
33 3 
35 5 
66 6 

39 9 
49 9 
52 2 
39 9 

18 8 
0 0 

17 7 

31 1 
19 9 
18 8 
13 3 
10 0 
12 2 

20 0 
22 2 
18 8 
19 9 

0 0 
24 4 
12 2 
20 0 

17 7 

00 Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

enn 28% met 12, 13, 14 of 15 jaar. De prostitutie van 
mannenn dateert dan ook vaker van vóór de methadonver-
strekkingg dan de prostitutie van vrouwen. 

Mett prostitutie wordt veel geld verdiend, door vrouwen 
meerr dan door mannen, namelijk respectievelijk circa 1500 
enn 1000 gulden per 2 weken. Dat vrouwen meer verdienen 
komtt omdat zij zich vaker doorlopend prostitueren. Mannen 
verdienenn per 2 weken nooit meer dan 2000 gulden, terwijl 
tweee vrouwen 4 en 5000 gulden halen. 

Alss beschermer van een prostituee heeft 2% van de 
mannelijkee cliënten inkomsten. Het merendeel van hen wil 
geenn opgave doen van de verdiensten. De drie die dat wel 
dedenn verdienen hiermee niet bijster veel vergeleken met 
prostituees,, 2 keer 700 gulden de 14 dagen voor het inter-
vieww en één keer 1500 gulden. 

Doorr het geringe aantal vrouwen zijn de verschillen met 
betrekkingg tot prostitutie tussen de verschillende groepen 
slechtss twee keer significant (tabel 13.11). Molukse 
prostitueess komen niet voor in deze steekproef. Marok-
kaansee en Surinaamse ook niet, maar dat komt omdat er 
geenn vrouwelijke Surinaamse en Marokkaanse cliënten in 
dee steekproef zitten. Nederlandse vrouwelijke cliënten doen 
vakerr aan prostitutie dan buitenlandse vrouwen. Ook dit is 
eenn correctie van het gebruikelijke beeld. Meestal wordt er 
vann uitgegaan dat bijna alle buitenlandse vrouwelijke hero-
ineverslaafdenn prostituees zijn. Met de leeftijd neemt het 
percentagee dat ooit aan prostitutie heeft gedaan sterk toe en 
ditt geldt in even sterke mate voor het aantal jaren metha-
don.. Oudere vrouwen prostitueren zich echter veel minder 
dann jongere vrouwen, maar het is niet zo dat een langere 
duurr van de methadonverstrekking tot een afname van de 
prostitutiee leidt. Regelmaat van de methadonverstrekking het 

jaarr voor het interview heeft geen invloed op prostitutie. Op 
preventieff  gedrag in verband met aids en prostitutie is in 
hoofdstukk 11 al ingegaan. 

OpleidingOpleiding en beroep 

Opleidingg of een beroep kunnen een belangrijke rol spelen 
bijj  reïntegratie in de maatschappij. Als men een opleiding 
off  beroep heeft zal dit de terugkeer op de arbeidsmarkt (of 
dee eerste entree najaren van verslaving) vergemakkelijken. 
Hett opleidingsniveau van de cliënten is echter laag. 27% 
heeftt niet meer dan de lagere school. Vooreen vergelijkbaar 
leeftijdscohortt uit de algemene bevolking uit 1951-55 is dit 
16%,, voor een jonger cohort (1972-76) zelfs maar 9%. 
Wetenschappelijkk onderwijs of hbo heeft 19 en 23% van 
dezee twee cohorten (SCP 1988), van de cliënten slechts 2% 
(ziee tabel 13.12). Het opleidingsniveau van de cliëntenis zo 
laagg omdat zij hun opleiding niet hebben afgemaakt. Slechts 
37%% van de cliënten heeft de hoogste bereikte opleiding 
afgemaakt.. Als de hoogst bereikte opleiding wordt bekeken 
(tweedee kolom in tabel 13.12) is het verschil met de twee 
genoemdee cohorten van de algemene bevolking niet groot 
meer.. Met deze oververtegenwoordiging van lagere 
opleidingenn staan de cliënten er op de arbeidsmarkt 
ongunstigg voor. Juist in de lagere niveaus is het 
aanbodoverschott groot. In 1985 bedroeg het aanbod-
overschott voor degenen met alleen lager onderwijs 25% en 
dee verwachting is dat dit in 2000 34% zal bedragen (SCP 
1988). . 

Ondankss dit lage opleidingsniveau hebben veel cliënten 
eenn beroep (65%). Wel is het zo dat veel cliënten een 
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Tabell  13.12. Opleidingsniveau. Percentages. Tabell  13.14. Beroep en opleiding. 

hoogste e 
opleidingsniveau u 

gedeeltee l.s. 
Lageree school 
Lbo o 
Mavo o 
Mbo o 
Havo o 
Vwo o 
Hbo,, Universiteit 

Tabell  13.13. Overzicht opleiding en 

Heeftt laatste opleiding afgemaakt 

Jaarr v. interv. opleiding gevolgd 

144 dgn v. int. bezig geweest met o 

beroep. . 

leiding g 
144 dagen v. interv. > 8 uur bezig opleidin 

OpleidingOpleiding afg. jaar was 
cursuss zonder arbeidsmarktwaarde 
cursuss met arbeidsmarktwaarde 

regulieree opleiding 

Heeftt een beroep 

NiveauNiveau van het beroep 

ongeschooldee arbeid/eenvoudig adi 
geschooldee arbeid/administr. 
ingewikkeldee arbeid 
Hboo of universitair niveau 

ninistrat t 

afge--
maakt t 

1 1 
26 6 
25 5 
13 3 
19 9 
6 6 
8 8 
2 2 

g g 

% % 

37 7 

17 7 

7 7 
5 5 

15 5 
71 1 

14 4 

65 5 

37 7 
42 2 
18 8 
5 5 

ge--
volgd d 

5 5 
37 7 
18 8 
16 6 
9 9 
5 5 

10 0 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

621 1 

630 0 

630 0 
630 0 

105 5 

630 0 

378 8 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 

23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren meth. 
00 - 2 j r 
33 -5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.m.mth.' Afg.jr.m.mth.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°° Verschil tussen 

heeft t 
een n 

beroep p 
% % 

°69 9 
48 8 

62 2 
75 5 
75 5 
71 1 
66 6 

°41 1 

44 4 
65 5 
69 9 
77 7 
66 6 

58 8 
59 9 
68 8 
69 9 
65 5 

76 6 
78 8 
67 7 
61 1 

65 5 

groepen n 
<< 1 jaar methadon en jaar 
2.. Exclusief cursus zonder 

hoogste e 
gevolgde e 

opleidings--
niveau u 

°3.3 3 
3.7 7 

°3.5 5 
2.8 8 
2.0 0 
3.2 2 
4.0 0 

3.2 2 

3.0 0 
3.4 4 
3.5 5 
3.6 6 
3.3 3 

3.5 5 
3.1 1 
3.5 5 
3.3 3 
3.6 6 

3.2 2 
3.3 3 
3.2 2 
3.4 4 

3.4 4 

significant:: p < 
voorr interview 

laatste e 
ople e 
afge e 

.05. . 
>> 1 

arbeidsmarktwaarde e 

iding g 
m.% % 

36 6 
41 1 

37 7 
35 5 
24 4 
36 6 
53 3 

"12 2 

35 5 
39 9 
37 7 
40 0 
50 0 

36 6 
35 5 
36 6 
37 7 
42 2 

38 8 
33 3 
25 5 
40 0 

37 7 

afg g 
ople e 

.jaar r 
ding g 

gevolgd2 2 

1.. Exclusief c 
maandd c ean. . 

% % 

14 4 
15 5 

°14 4 
26 6 
15 5 

7 7 
8 8 

25 5 
18 8 
10 0 
15 5 
18 8 
10 0 

20 0 
13 3 
13 3 
16 6 
9 9 

°16 6 
19 9 
0 0 

16 6 

15 5 

iênten n 

beroepp opgeven, dat gekenschetst kan worden als onge-
schooldee arbeid, of arbeid waar praktisch geen opleiding 
voorr nodig is, zoals arbeider zonder meer, bosarbeider, 
dierenverzorger,, administratief medewerker, heftruckchauf-
feur,, chauffeur, inpakster, serveerster, magazijnmede-
werker,, schoorsteenveger, verkoperen telefoniste. 37% van 
dee cliënten heeft een dergelijk beroep. Geschoolde arbeid 
iss de meest voorkomende categorie (42%) met beroepen als 
machinebankwerker,, kok, timmerman, slager, schilder, 
monteurr en dergelijke. Ingewikkelde arbeid omvat beroepen 
alss kunstenaar, computerprogrammeur, groepsleider, 
horeca-exploitant,, jongerenwerkster, diëtiste, laborant en 
reclametekenaar.. 18% van de cliënten heeft een dergelijk 
beroep.. Een beroep op Hbo of universitair niveau komt 
sporadischh voor (5%). Meestal is het Hbo-niveau, maat-
schappelijkk werker of sociaal cultureel werk (4x), slechts 
eenn enkele cliënt heeft een academisch beroep (accountant, 
leraarr godsdienst, geschiedenis). 

Eenn klein aantal cliënten probeert het behaalde oplei-
dingsniveauu op te vijzelen door een opleiding te volgen. 
17%% volgde het jaar voor het interview een opleiding, maar 
slechtss 5% was de 14 dagen voor het interview met deze 
opleidingg bezig voor meer dan 8 uur, Maar zelden is de 

opleidingg die de cliënten volgen een reguliere opleiding. In 
86%% van de gevallen betreft het een cursus en bij 15 % zelfs 
eenn cursus zonder arbeidsmarktwaarde. 

Mannenn hebben vaker een beroep dan vrouwen, maar het 
opleidingsniveauu van mannen is lager. Mannen en vrouwen 
hebbenn het jaar voor het interview even vaak een opleiding 
gevolgd.. Het opleidingsniveau van buitenlanders is hoog, 
vann allochtonen en met name van Marokkanen is het oplei-
dingsniveauu laag. Het opleidingsniveau van Molukkers is 
bijnaa even hoog als dat van Nederlanders. Surinamers 
hebbenn het jaar voor het interview vaker dan andere cliënten 
eenn opleiding gevolgd, Molukkers en buitenlanders juist 
minderr vaak. Oudere cliënten hebben vaker een beroep en 
hebbenn veel vaker hun laatste opleiding afgemaakt. Van de 
jongstee cliënten heeft slechts 12% de laatste opleiding 
afgemaakt. . 

Werk Werk 

Beroepsarbeidd is het middel bij uitstek om reïntegratie in de 
maatschappijj  te bevorderen. Een geregeld leven is nodig om 
beroepsarbeidd uit te oefenen en het probleem dat verslaafden 
diee geen heroïne meer scoren wel noemen, namelijk tome-
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Tabell  13.15. Overzicht werk. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 

deldee berekend 

Heeftt ooit gewerkt 92% 628 
Totaall  aantal jaren ooit gewerkt 4.8 jaar 572 

HetHet werk was (als gewerkt): 577 
altijdd wit 
meestall  wit 
circaa helft wit 
meestall  zwart 
altijdd zwart 

Jaarr v. interv. gewerkt 
Aantall  weken afg. jaar gewerkt 
Aantall  uren per week afg.jr gewerkt 

Werktt op dit moment 
Urenn per week op dit moment 
Werktt op dit moment > 20 uur 

31.1 1 
32 2 

74% % 
14% % 
5% % 
3% % 
5% % 

47% % 
weken n 
11 uren 

20% % 
30.33 uren 

17% % 

628 8 
288 8 
288 8 

628 8 
124 4 
628 8 

lozee verveling, wordt door beroepsarbeid effectief bestre-
den.. Ook is beroepsarbeid bevorderlijk voor de zelfwaar-
deringg van de cliënt, maar daarop wordt in de voorlaatste 
paragraaff  van dit hoofdstuk ingegaan. 

Bijnaa alle cliënten hebben wel ooit gewerkt (92%), en de 
opgebouwdee werkervaring is vaak behoorlijk. Gemiddeld 
hebbenn de cliënten die ooit gewerkt hebben bijna 5 jaar 
werkervaring.. 8% heeft geen werkervaring, 29% heeft 2 
jaarr of korter gewerkt, 18% 2-4 jaar en 46% langer dan 4 
jaar.. Het is dus niet zo dat het merendeel van de cliënten 
g e enn Oi a iec i i ia w e i n ig vvciACi vat u ig nc-wi. VJUJ\ UJJJIM Uül 

ditt werk zelden zwart was. Slechts 5% van de cliënten heeft 
alleenn ervaring met zwart werk, bij 74% was het werk altijd 
witt en bij 22% was het werk nu eens zwart, dan weer wit. 

Hett jaar voor het interview heeft bijna de helft van de 
cliëntenn gewerkt (47%) en iets meer dan de helft van deze 
cliëntenn (24% van alle cliënten) werkten meer dan de helft 
vann het jaar voor het interview. 18% van alle cliënten 
werktee het hele jaar. Bij 14% bleef het werken beperkt tot 
33 maanden of minder. Gemiddeld werkten de cliënten het 
jaarr voor het interview 31 weken. Van de werkers werkte 
16%% 20 uur of korter per week, 10% werkte 21 tot 30 uur 
enn 74% meer dan 30 uur, dus praktisch full-time. 

Hett gegeven dat veel cliënten werken weerspreekt het 
beeldd dat verslaafden maar uiterst zelden werken. Wel blijkt 
veell  beroepsarbeid een tijdelijke aangelegenheid te zijn. Op 
hett moment van het interview werkt maar 20%. Gemiddeld 
werktenn de cliënten die op het moment van interview 
werktenn 30 uur per week. 20% van hen werkt op het 
momentt van interview 20 uur of korter, 18% 21 tot 30 uur 
enn 62% 30 uur of langer. Dit komt er op neer dat van alle 
cliëntenn 17% een baan heeft voor 20 uur per week of meer. 

Inn tabel 13.14 zijn gegevens over de beroepsarbeid van 
verschillendee groepen cliënten opgenomen. Het jaar voor 
hett interview hebben mannen vaker en meer uren gewerkt 
dann vrouwen. Van de verschillende bevolkingsgroepen 
blijkenn Molukkers het meest te werken, namelijk 66% het 
jaarr voor het interview en 30% op het moment van inter-

Tabell  13.16. Beroepsarbeid hetjaar voor interview en op het moment van 
interview. . 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
3 - 5 j r r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

afgel. . 
jaar r 

gewerkt t 

% % 

°50 0 
37 7 

°44 4 
49 9 
36 6 
66 6 
54 4 

°52 2 
45 5 
50 0 
49 9 
43 3 
28 8 

54 4 
46 6 
47 7 
50 0 
35 5 

°64 4 
61 1 
40 0 
43 3 

47 7 

afg.jr. . 
aantal l 

uren n 

°33.3 3 
26.4 4 

°31,8 8 
34.0 0 
32.5 5 
34.6 6 
27.7 7 

31.0 0 
31.7 7 
32.8 8 
32.0 0 
29.4 4 
37.0 0 

33.3 3 
32.0 0 
31.2 2 
32.0 0 
31.8 8 

°34.8 8 
34.2 2 
31.7 7 
30.7 7 

32.1 1 

werkt t 
moment t 

interv. . 

% % 

21 1 
19 9 

°18 8 
27 7 
18 8 
30 0 
30 0 

26 6 
14 4 
18 8 
25 5 
22 2 
9 9 

24 4 
18 8 
21 1 
23 3 
15 5 

°35 5 
23 3 
17 7 
18 8 

20 0 

uren n 
moment t 

interv. . 

30.8 8 
28.3 3 

299 5 
33.2 2 
37.0 0 
27.1 1 
32.5 5 

30.5 5 
26.9 9 
30.2 2 
30.2 2 
31.1 1 
33.7 7 

31.0 0 
29.8 8 
28.6 6 
30.2 2 
32.8 8 

30.5 5 
30.4 4 
29.7 7 
30.6 6 

30.3 3 

00 Verschil russen groepen significant: p < .05. 1 Exclusief cliënten < 
11 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

view.. Buitenlanders werken ook vaak, namelijk 54% het 
jaarr voor het interview en 30% op het moment van het 
interview.. Opvallend is dat zij het jaar voor het interview 
weinigg uren werkten, namelijk 28 tegen 32 a 35 uur voor 
dee andere groepen. Kennelijk is het voor buitenlanders 
moeilijkk full-time werk te vinden. Ook Surinamers werken 
vaak,, 49% het jaar voor het interview en 27 % in de periode 
vann het interview. Weinig wordt er gewerkt door Nederlan-
derss en Marokkanen. Van de Nederlanders werkte 44% het 
jaarr voor het interview en 18% op het moment van het 
interview,, bij de Marokkanen liggen deze cijfers op 36% 
enn 18%. De Marokkanen die in de periode van het inter-
vieww werken, maken veel uren per week (37 uur, andere 
groepenn 27 a 33). 

Mett de leeftijd neemt het percentage dat hetjaar voor het 
intervieww gewerkt heeft scherp af van 52% onder dejong-
stenn (< 23 jaar) tot 28% onder de oudsten (> 40 jaar). 
Eenn relatie tussen het aantal uren werk en de leeftijd is er 
echterr niet. De duur van de methadonverstrekking hangt niet 
significantt samen met werk of aantal uren werk. 

Verrassendd is de samenhang tussen de regelmaat van de 
methadonverstrekkingg en werk. Cliënten die onregelmatig 
methadonn gebruiken (0-7 maanden regelmatig hetjaar voor 
hett interview) hebben hetjaar voor het interview veel vaker 
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Tabell  13.17. Aantal inkomensbronnen. Tabell  13.19. Inkomensverdeling cliënten. Percentages. 

aantall  inkomensbronnen % 

00 9 
11 64 
22 20 
33 6 

>> 3 1 

NN = 623, exclusief 7 cliënten met netto maandinkomen boven 10.000 
gulden. . 

Tabell  13.18. Netto inkomsten per maand en inkomensbronnen. 

%% cl. gemiddeld bedrag 
inkom--

s t enn alle cliënt. 

hieruit t 

heeftt een inkomen' 

inkomsteninkomsten uil.. 
werk k 
'wit '' werk 
'zwart'' werk 

uitkering g 

CriminaliteitCriminaliteit en/of prost. 
dealenn drugs 
diefstal/braakk e.d. 
prostitutie e 
beschermerr prostitué 
heling g 

IncidenteleIncidentele inkomsten2 

geleend d 
gekregen n 
anders s 

91 1 

21 1 
17 7 
4 4 

76 6 

22 2 
11 1 
10 0 
4 4 
1 1 
3 3 

23 3 
11 1 
6 6 
8 8 

1494 4 

347 7 
306 6 
40 0 

858 8 

288 8 
123 3 
79 9 
55 5 
8 8 

20 0 

80 0 
31 1 
19 9 
28 8 

1654 4 

1750 0 
1779 9 
1104 4 

1133 3 

1927 7 
1620 0 
1245 5 
2268 8 
2021 1 
1430 0 

361 1 
289 9 
334 4 
381 1 

Exclusieff  7 cliënten met netto inkomsten boven ƒ10.000 de afgelopen 
maand.. 1. Exclusief incidentele inkomsten. 2. 14 dagen voor interv. 

gewerkt,, namelijk in 64 en 61% van de gevallen. Van de 
regelmatigee methadongebruikers (11-12 maanden regel-
matig)) heeft het jaar voor het interview slechts 43% 
gewerkt.. Ook blijken onregelmatige methadongebruikers 
meerr uren gewerkt te hebben en op het moment van inter-
vieww werkt 23 a 35% van de onregelmatige methadonge-
bruikerss tegen 18% van de regelmatige gebruikers. Metha-
donn zou de verslaafde in staat stellen een geregeld leven op 
tee bouwen, zo mogelijk met werk. Hier blijkt dat degenen 
diee onregelmatig methadon gebruiken er beter in slagen 
beroepsarbeidd uit te oefenen. Dit zou samen kunnen hangen 
mett het feit dat cliënten die werken door hun inkomsten 
minderr methadon nodig hebben, omdat zij op de zwarte 
marktt terecht kunnen. 

Inkomsten Inkomsten 

Zoalss bekend is voor het onderhouden van een verslaving 
veell  geld nodig. In deze paragraaf zal de inkomenssituatie 
vann de cliënten beschreven worden. Naar de inkomenssitua-
tiee is uitvoerig gevraagd. Bij analyse blijkt dat bij 7 cliënten 

nnkomen n 

01 1 

1-500 0 
501-1000 0 

1001-2000 0 
2001-3000 0 
3001-4000 0 

>> 4000 

uit--
kering g 

24 4 
2 2 

22 2 
52 2 

1 1 
0 0 
0 0 

ar--
beid d 

80 0 
2 2 
3 3 

10 0 
4 4 
1 1 
0 0 

crimin. . 
prostit. . 

85 5 
4 4 
3 3 
3 3 
2 2 
2 2 
1 1 

totaal l 
inkomen n 

'0 0 
2 2 

17 7 
54 4 
10 0 
4 4 
4 4 

Toelichting:: 24% van alle cliënten heeft geen inkomen uit uitkering, 
80%% geen inkomsten uit arbeid. 1. inclusief wel inkomen, maar geen 
opgavee inkomenshoogte. 

hett totale inkomen uitkomt op een bedrag boven de ƒ 10.000 
nettoo per maand. Kennelijk hebben deze cliënten bepaalde 
bedragenn dubbel opgegeven, bijvoorbeeld zowel bij heling, 
alsookk bij 'zwart werk', of een en ander overdreven. Deze 
77 cliënten zijn bij de analyses in deze paragraaf buiten 
beschouwingg gelaten. 

Hett blijkt dat veel cliënten meerdere inkomensbronnen 
hebben.. 9% van de cliënten heeft geen enkel inkomen. Zij 
levenn van de inkomsten van een partner, ouders en derge-
lijke.. 64 % heeft één inkomen en 27 % heeft 2 of meer inko-
mensbronnen.. De belangrijkste inkomensbron, in die zin dat 
dee meeste cliënten hieruit inkomen krijgen, is een uitkering. 
76%% van alle cliënten krijgt een uitkering en deze uitkering 
bedraagtt gemiddeld ƒ 1133. 31% van de uitkeringen ligt 
onderr de ƒ1000. Dit zijn uitkeringen voor jongeren of 
gekortebijstandsuitkeringenofaanvullendeuitkeringennaast t 
eenn arbeidsinkomen. De overige uitkeringen liggen tussen 
dee ƒ1000 en ƒ2000, met uitzondering van 3 cliënten die een 
uitkeringg boven de ƒ2000 ontvangen, kennelijk een werkloos-
heids-- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Naa inkomen uit een uitkering zijn de overige drie 
inkomensbronnenn (werk, criminaliteit/prostitutie en 
incidentelee inkomsten) ongeveer even belangrijk. 21% van 
dee cliënten heeft inkomen uit beroepsarbeid. Het gemiddeld 
arbeidsinkomenn (netto) is hoog: ƒ 1750. Met wit werk wordt 
veell  meer verdiend dan met zwart werk. 74% van de cliën-
tenn met arbeidsinkomen heeft een arbeidsinkomen van 2000 
guldenn of minder, 4% van 2 tot 3000 gulden en 8% van 
meerr dan 3000 gulden. Deze hoge netto arbeidsinkomens 
komenn soms tot stand door combinaties van wit en zwart 
werk. . 

Eenn inkomen uit prostitutie is wat anders dan een 
inkomenn uit criminaliteit, maar deze twee inkomensbronnen 
zijnn hier samengenomen omdat het in beide gevallen gaat 
omm inkomsten die niet door arbeid en niet door een uitke-
ringg verkregen zijn. Bijna evenveel cliënten hebben een 
inkomenn uit criminaliteit en/of prostitutie als uit werk, 
namelijkk 22 %. Dergelijke activiteiten leveren meer inkomen 
opp dan een uitkering, maar ook meer dan werk. Gemiddeld 
wordtt met criminaliteit/prostitutie 1927guldenverdiend. Dit 
gemiddeldee is hoog doordat 19% van de cliënten met derge-
lijk ee inkomsten meer dan ƒ3000 netto per maand haalt. Bij 
48%% blijf t het bedrag onder de ƒ1000, bij 33% ligt het 
tussenn de ƒ 1000 en ƒ3000. Prostitutie levert het meeste op, 
ƒ22688 per maand. Op de tweede plaats komen de inkom-
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Tabell  13.20. Inkomen. Percentage met bepaalde inkomensbron en gemiddeld inkomen (gemiddelde berekend overdegenen met inkomen uit de betreffende 
bron). . 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 -22 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

arbeid d 

% % 

21 1 
19 9 

18 8 
27 7 
18 8 
30 0 
30 0 

27 7 
15 5 
18 8 
26 6 
23 3 
09 9 

25 5 
18 8 
21 1 
23 3 
15 5 

36 6 
23 3 
17 7 
19 9 

21 1 

ƒ ƒ 

°1890 0 
1254 4 

1661 1 
2036 6 
1708 8 
1820 0 
1895 5 

1413 3 
1633 3 
1650 0 
1772 2 
2005 5 
2095 5 

1790 0 
1784 4 
1796 6 
1616 6 
1941 1 

1826 6 
1724 4 
1466 6 
1881 1 

1756 6 

inkomenn uit . 

uitkering g 

% % 

77 7 
74 4 

°80 0 
68 8 
82 2 
64 4 
63 3 

67 7 
83 3 
78 8 
75 5 
70 0 
85 5 

78 8 
77 7 
74 4 
71 1 
84 4 

67 7 
70 0 
88 8 
74 4 

76 6 

ƒ ƒ 

1137 7 
1123 3 

"1133 3 
997 7 

1219 9 
1201 1 
1171 1 

°910 0 
1159 9 
1124 4 
1134 4 
1192 2 
1183 3 

1148 8 
1080 0 
1131 1 
1130 0 
1173 3 

1055 5 
1192 2 
1161 1 
1135 5 

1133 3 

criminaliteit, , 

% % 

°20 0 
28 8 

°25 5 
10 0 
32 2 
17 7 
9 9 

35 5 
26 6 
23 3 
18 8 
19 9 
21 1 

21 1 
25 5 
21 1 
17 7 
30 0 

24 4 
23 3 
28 8 
19 9 

22 2 

prostitutie e 

ƒ ƒ 

2009 9 
1722 2 

°1778 8 
3761 1 
3381 1 
940 0 

3595 5 

D1269 9 
1175 5 
2769 9 
1846 6 
1060 0 
2936 6 

1067 7 
2223 3 
2401 1 
2399 9 
1280 0 

1428 8 
1246 6 
2115 5 
2187 7 

1927 7 

totaal l 
inkomen n 

% % 

91 1 
90 0 

a92 2 
91 1 

100 0 
81 1 
89 9 

89 9 
93 3 
89 9 
94 4 
87 7 
98 8 

94 4 
91 1 
90 0 
88 8 
96 6 

96 6 
89 9 
98 8 
89 9 

91 1 

ƒ ƒ 

1685 5 
1552 2 

1620 0 
1712 2 
2109 9 
1773 3 
1609 9 

1453 3 
1539 9 
1755 5 
1649 9 
1657 7 
1565 5 

1564 4 
1649 9 
1753 3 
1653 3 
1618 8 

1666 6 
1622 2 
1762 2 
1625 5 

1654 4 

Verschill  tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en jaar v. interv. > 1 maand clean. 

stenn als beschermer van een prostituee, maar dit gemiddelde 
iss niet betrouwbaar, omdat maar 3 cliënten hierover opgave 
deden.. Drugsdealen komt op de derde plaats met ƒ1620. 
Diefstall  en heling leveren per maand respectievelijk ƒ 1245 
enn ƒ1430 op, vergeleken met de andere bedragen betrek-
kelijkk weinig. 

23%% van de cliënten had de 14 dagen voor het interview 
incidenteell  inkomen. (De overige inkomens zijn steeds per 
maand).. Meestal betreft het geleend of gekregen geld. Bij 
8%% van de cliënten gaat het om zaken als een klusje, de 
verkoopp van een schilderij, voorschot van de sociale dienst 
enn dergelijke. Met ƒ361 gemiddeld per maand gaat het bij 
incidentelee inkomsten om een behoorlijk bedrag. 

Hett totale netto inkomen (exclusief incidenteel) van de 
cliëntenn is met deze verschillende inkomensbronnen fors: 
ƒ16544 netto per maand. Veel van de cliënten met hoge 
inkomenss zouden, gegeven hun lage opleidingsniveau, met 
eenn 'normaal' bestaan nooit dergelijke netto inkomens halen. 
Ruimm de helft van de cliënten heeft overigens een min of 
meerr normaal netto inkomen van tussen de ƒ 1000 en ƒ2000. 
29%% zit daaronder met minder dan ƒ 1000 (of geen inkomen) 
enn 18% zit daarboven met meer dan ƒ2000. 

Dee inkomensverschillen tussen de groepen cliënten zijn 
aanzienlijk,, maar niet vaak significant. Dit komt omdat het 

aantall  cliënten met een bepaalde inkomensbron vaak laag is. 
Vrouwenn met beroepsarbeid verdienen veel minder dan 
mannenn met beroepsarbeid, maar het totale inkomen van 
vrouwenn is niet veel lager dan van mannen. Vrouwen 
hebbenn vaker een inkomen uit criminaliteit/prostitutie en dit 
feitt compenseert de gemiddeld lage arbeidsinkomsten van 
vrouwen. . 

Nederlanderss en Marokkanen hebben vaker een uitkering 
dann Surinamers, Molukkers en buitenlanders. Deze twee 
groepenn hebben ook vaker een inkomen uit criminaliteit 
en/off  prostitutie. Bij Marokkanen leidt dit ertoe dat zij een 
hoogg gemiddeld totaal inkomen hebben, bij Nederlanders 
blijf tt het totale inkomen echter aan de lage kant. Dit komt 
omdatt Marokkanen veel geld verdienen met criminaliteit/-
prostitutie,, Nederlanders juist weinig. Ook Surinamers en 
buitenlanderss verdienen veel met criminaliteit/prostitutie, als 
zee hieruit inkomsten hebben, maar het percentage Surina-
merss en buitenlanders dat inkomsten uit criminaliteit/prosti-
tutiee heeft is laag. Molukkers die zich met criminaliteit/-
prostitutiee bezighouden verdienen daarmee erg weinig. 
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Tabell  13.21. Huisvestingssituatie. Tabell  13.22. Partneren kinderen. 

%% of 
gemidd d 

aantal l 

Momenteell  geen vast adres 9% 
AlsAls geen vast adres; 
Verschillendee adressen jaar v. int. 4.0 adressen 
Nuu vast adres, > 2 adr.afg. jr 8% 

Heeftt momenteel een vast adres 91% 
Woontt > 1 jaar op huidige adres 72% 
AlsAls vast adres: 
Aantall  jaren op huidige adres 3.7 jaar 

WoontWoont momenteel: 
bijj  ouders 15% 
inn eigen woning 56% 
bijj  vrienden 3% 
opp kamers 14% 
inn bij partner 2% 
geenn vaste woonplaats 9% 

Betaalt: Betaalt: 
huurr 68% 
kostgeldd 14% 
geenn huur of kostgeld 18% 

630 0 

53 3 
630 0 

630 0 
630 0 

570 0 

625 5 

627 7 

Huisvesting Huisvesting 

Dee huisvestingssituatie van methadoncliënten is een indicatie 
voorr de mate waarin zij een gereguleerd bestaan leiden. 
Volledigg ongereguleerde cliënten zullen vaak van adres naar 
adress zwerven, terwijl gereguleerde cliënten een vast adres 
hebben.. Het merendeel van de cliënten buiten de vier grote 
stedenn heeft momenteel een vast adres, slechts 9% heeft 
momenteell  geen vaste woonplaats. Gemiddeld hadden deze 
'zwervers'' het jaar voor het interview 4 verschillende 
adressen.. Sommigen zelfs meer dan 8 (16% van de 'zwer-
vers').. Ook van degenen die nu wel een vast adres hebben 
iss een deel toch min of meer zwervend, want het jaar voor 
hett interview had 8% van de cliënten wel een vast adres, 
maarr het jaar voor het interview 3 of meer verschillende 
adressen.. 9% zonder vast adres en 8% 3 maal (of vaker) 
verhuisdd het jaar voor het interview betekent dat 17% van 
dee cliënten een instabiele huisvestingssituatie kent. 

911 % van de cliënten heeft momenteel een vast adres en 
72%% van de cliënten woont daar al langer dan een jaar, dus 
ditt adres is niet alleen op dit moment vast, maar al voor een 
langeree periode. Gemiddeld wonen de cliënten met een vast 
adress 3.7 jaar op dit adres. Van deze cliënten woont 30% 
11 jaar of korter op het huidige vaste adres, 42% 1 tot 5 jaar 
enn 28% woont langer dan 5 jaar op dit adres. 

Eenn eigen woning heeft iets meer dan de helft van de 
cliëntenn (56%) en 14% woont op kamers, dus 70% heeft 
zelfstandigee woonruimte. 20% is voor het wonen van an-
derenn afhankelijk. 15% van de ouders, waarbij men woont, 
3%% van vrienden en 2% van de partner. 82% betaalt huur 
off  kostgeld, 18% woont vrij . 

Partner Partner 
Heeftt geen partner 
Vastee partner, woont niet samen 
Relatiee duurt langer dan 1 jaar 
Gemiddeldee duur relatie 
Woontt samen met partner 
Samenwonenn > 1 jaar 
Gemiddeldee duur samenwonen 

Kinderen Kinderen 
Heeftt kinderen 
Aantall  kinderen 

Kinderenn wonen bij cliënt 
Eenoudergezinn met kinderen 
Samenwonendd partner en kinderen 

Kinderen,, wonen niet bij cliënt 
zietziet kinderen 

nooit t 
<< 1 x per maand 
>> 1 x per maand 

namelijk,, per maand op 

%% of 
gemid--
delde e 

51% % 
13% % 
76% % 

4.55 jaar 
36% % 
89% % 

5.55 jaar 

38% % 
1.66 kinderen 

17% % 
4% % 

13% % 

21% % 

25% % 
13% % 
63% % 

10.66 dagen 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
630 0 
74 4 
74 4 

630 0 
213 3 
213 3 

626 6 
234 4 

626 6 
626 6 
626 6 

626 6 
127 7 

77 7 

PartnerPartner en kinderen 

Samenwonenn met een partner kan een stimulans zijn om een 
geïntegreerdd bestaan op te bouwen. Omdat de partner 
meestall  ook verslaafd is, kan het ook een rem vormen op 
verderee integratie. Een duurzame relatie zal in ieder geval 
bijdragenn aan het voorkomen van vergaande en langdurige 
achteruitgang.. De helft van de cliënten heeft een vaste 
partner.. Meestal woont men samen met de partner. 36% 
vann alle cliënten woont samen, 13% heeft een partner maar 
woontt niet samen. 

Dee relaties van de cliënten zijn over het algemeen duur-
zaam.. Samenwonende cliënten zijn gemiddeld 5.5 jaar bij 
elkaar.. Bij 11 % van de samenwonenden duurt de relatie een 
jaarr of korter, bij 41% 1 tot 5 jaar en bij bijna de helft 
(48%)) langer dan 5 jaar. Ook de niet-samenwoon-relaties 
zijnn meestal duurzaam. Gemiddeld duren deze relaties iets 
korter,, 4.5 jaar. 24% van deze relaties duurt een jaar of 
korter,, 45% 1-5 jaar en 31% langer dan 5 jaar. 

Vrouwenn hebben veel vaker een vaste relatie en wonen 
ookk veel vaker al een jaar samen dan mannen (zie tabel 
13.23).. Er van uitgaande dat de partners meestal beiden 
verslaafdd zijn is dit in zekere zin logisch, omdat er minder 
verslaafdee vrouwen zijn dan mannen. De 'partnermarkt voor 
verslaafden'' is voor vrouwen groot, voor mannen klein. Dit 
kann een verklaring zijn voor het hoge percentage vrouwen 
mett een vaste relatie. Uit kwalitatief onderzoek blijkt 
overigenss dat verslaving bij vrouwen vaak veroorzaakt 
wordtt door en sterk afhankelijk is van de verslaving van de 
mannelijkee partner (Jansen e.a. 1982). Of het hoge percen-
tagee vaste relaties onder verslaafde vrouwen wel als een 
positieff  punt moet worden gezien, is daarom de vraag. 

Dee verschillende bevolkingsgroepen hebben ongeveer 

104 4 



Tabell  13.23. Partner en kinderen. Percentages. 

heeftt woont heeft kind.2 

vastee > ljaar kin- wonen 
partnerr samen deren bij cl. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maa rok'Turken 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 - 2jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.Afg.jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°41 1 
77 7 

46 6 
59 9 
57 7 
56 6 
63 3 

35 5 
51 1 
48 8 
51 1 
55 5 
40 0 

42 2 
56 6 
45 5 
54 4 
45 5 

53 3 
52 2 
49 9 
51 1 

49 9 

°23 3 
52 2 

°28 8 
37 7 
16 6 
28 8 
48 8 

°13 3 
24 4 
31 1 
29 9 
40 0 
33 3 

°18 8 
38 8 
27 7 
34 4 
27 7 

35 5 
27 7 
26 6 
33 3 

30 0 

36 6 
44 4 

°32 2 
76 6 
32 2 
37 7 
48 8 

°9 9 
19 9 
26 6 
42 2 
59 9 
80 0 

°21 1 
36 6 
36 6 
42 2 
49 9 

30 0 
44 4 
39 9 
41 1 

38 8 

°37 7 
62 2 

42 2 
33 3 
75 5 
43 3 
64 4 

50 0 
64 4 
38 8 
40 0 
51 1 
44 4 

62 2 
45 5 
44 4 
37 7 
44 4 

°67 7 
17 7 
52 2 
44 4 

45 5 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten iaar vnnr interview > 1 maand clean. 
2.. Percentage berekend over cliënten met kinderen. 

evenn vaak een partner, maar Surinamers en vooral buiten-
landerss wonen vaker al een jaar samen. Nederlanders en 
Molukkerss wonen ongeveer even vaak al eenjaar samen als 
gemiddeld,, Marokkanen wonen aanzienlijk minder vaak al 
eenn jaar samen. Dit komt doordat Marokkanen gemiddeld 
veell  jonger zijn. Ouderen hebben ongeveer even vaak een 
vastee relatie als jongeren, maar ouderen wonen wel vaker 
all  een jaar samen dan jongeren. 

Veell  cliënten hebben kinderen, namelijk 38% van de 
cliënten.. Dit is veel, in die zin dat men zoveel cliënten met 
kinderenn niet zou verwachten, maar veel minder dan bij de 
algemenee bevolking. In bijlage 9.1 in Driessen (1992) is een 
vergelijkingg gemaakt tussen het kindertal van cliënten en 
leeftijdscohortenn van de Nederlandse vrouwelijke bevolking. 
Vrouwelijkee cliënten hebben rond het 25ste jaar even vaak 
kinderenn als Nederlandse vrouwen (circa 25%), maar iets 
minderr vaak meer dan één kind (3% versus 8%). Rond het 
30stee blijf t het percentage vrouwelijke cliënten met kinderen 
mett 43% sterk achter bij de Nederlandse vrouwen (61%). 
Hett verschil met betrekking tot meer dan een kind is in deze 
leeftijdsgroepp ook verder opgelopen: cliënten 12% meer dan 
eenn kind, Nederlandse vrouwen 38%. Interessant is dat rond 
hett 35ste een gedeelte van de achterstand weer wordt inge-
lopen.. Vrouwelijke cliënten van rond de 35 jaar hebben 
evenn vaak een kind als Nederlandse vrouwen (69%), maar 

nogg steeds minder vaak meer dan een kind (31% versus 
62%).. Rond het 40ste jaar is er weer een verschil met 
betrekkingg tot al dan niet kinderen, maar dit verschil is 
gematigdd (85% versus 73%), terwijl het verschil met 
betrekkingg tot meer dan een kind iets is ingelopen (70% 
versuss 55%). Veel van de 'kinderachterstand' van vrouwe-
lijk ee methadoncliënten wordt derhalve op latere leeftijd 
alsnogg ingehaald. Wel blijf t het percentage met kinderen en 
mett meer dan een kind onder dat van de algemene bevol-
king. . 

17%% van de cliënten heeft de kinderen thuis (45% van 
cliëntenn met kinderen). Meestal betreft het in dat geval een 
cliëntt met een vaste relatie (77% van cliënten met kinderen 
thuis),, maar in 23% van de gevallen betreft het een een-
oudergezin.. 55% van de cliënten met kinderen heeft de 
kinderenn niet thuis. Een kwart van hen ziet de kinderen 
nooitt meer en 13% sporadisch (minder dan 1 keer per 
maand).. 63% van hen ziet de kinderen eens per maand of 
meer.. Deze cliënten zien hun kinderen vrij vaak, namelijk 
gemiddeldd eens in de drie dagen. Dit gemiddelde is hoog 
omdatt 19% de kinderen bijna dagelijks ziet. 

Voorall  Surinamers, maar ook buitenlanders hebben vaak 
kinderen.. Nederlanders en Marokkanen hebben minder vaak 
kinderenn dan gemiddeld. Met de leeftijd loopt het percen-
tagee met kinderen sterk op, maar dat is evident. Vrouwen 
hebbenn hun kinderen vaker thuis dan mannen. Verder zijn 
err geen verschillen tussen de groepen. Het is niet zo dat 
ouderenn vaker de kinderen thuis hebben. Dat zou men 
verwachtenn omdat ouderen vaker een vaste relatie hebben. 
Hett blijkt dat onregelmatige methadongebruikers (0-3 
maandenn regelmatig methadon het jaar voor het interview) 

-- Vmr t I r i n H p r p n t t i n i t ; n p h K p n H p f i e n i p t Hi i iHpTi i V 

waaromm dit zo is. Het is mogelijk dat de kinderen een 
belemmeringg vormen om regelmatig methadon op te gaan 
halen. . 

SocialeSociale contacten 

Volgenss het gangbare beeld is een druggebruiker iemand die 
iederr contact met zijn familie verloren heeft en die zich 
uitsluitendd nog beweegt in de scene. Het blijkt dat in ieder 
gevall  voor de methadoncliënten buiten de vier grote steden 
ditt beeld onjuist is. Hierboven bleek al dat veel cliënten nog 
bijj  hun ouders thuis wonen (15%). Maar ook de cliënten die 
niett meer thuis wonen hebben frequent contact met hun 
familie.. Slechts 6% heeft geen contact meer met zijn ouders 
enn van 6% van de cliënten zijn de ouders overleden. Ook 
6%% heeft wel contact, maar heeft het jaar voor het interview 
dee ouders niet gezien. Van degenen die nog ouders hebben 
heeftt 88% het jaar voor het interview zijn ouders gezien. 
5%% van hen zag de ouders het jaar voor het interview een 
keer,, 9% 2-5 keer en 86% meer dan 5 keer. Gemiddeld 
zagenn de cliënten hun ouders 153 keer. Dit gemiddelde is 
hoogg omdat 27% van alle cliënten de ouders (bijna) dage-
lijk ss ziet (meer dan 300 keer per jaar). Er zijn nogal wat 
cliëntenn die niet thuis wonen, maar wel hun ouders dagelijks 
zien.. Voor de cliënten die hun ouders niet dagelijks zien ligt 
hett gemiddeld aantal contacten met de ouders nog hoog, 
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Tabell  13.24. Contacten met familie en aantal druggebruikers onder 
degenenn met wie de cliënten optrekken. 

Tabe!!  13.25. Waardering voor de sociale situatie met een rapportcijfer 
doorr de cliënten. Percentages. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 
deldee berekend 

600 0 

494 4 
328 8 

601 1 

469 9 
363 3 

603 3 
603 3 

597 7 

597 7 

namelijkk 46 keer per jaar. 
Hett contact met broers en zussen ligt in dezelfde orde 

vann grootte en wordt hier verder niet besproken. Wel is het 
volgendee interessant. 91% van de cliënten heeft het jaar 
voorr het interview contact gehad met ouders en/of broers 
enn zussen. Dit is 93% van degenen die of ouders of broers/-
zussenn hebben. 65% van de cliënten had het jaar voor het 
intervieww 5 keer of vaker met ouders en/of broers en zussen 
contact.. Van degenen met ouders en/of broers en zussen is 
ditt 71%. 

Hett merendeel van de cliënten trekt voornamelijk met 
collegaa druggebruikers op, maar niet alle interactiepartners 
vann de cliënten zijn druggebruikers. Bij 58% van de cliënten 
wass tenminste de helft van degenen met wie ze optrekken 
ookk druggebruiker. Een forse minderheid (28%) trekt 
nauwelijkss met druggebruikers op. Dit is niet onaan-
nemelijk.. Sommige cliënten klagen over het gedwongen 
contactt met andere cliënten bij de methadonverstrekking (zie 
tabell  8.10). 

rapportcijferr afg.jaar afg.2 weken 

11 3 4 
22 2 2 
33 4 4 
44 6 6 
55 16 13 
66 21 19 
77 23 23 
88 18 20 
99 5 5 
100 3 4 

gemiddeldd 6.2 6.3 

WaarderingWaardering voor de sociale situatie 

Zoalss bij gezondheid en psychische gezondheid is aan de 
cliëntenn gevraagd zichzelf een rapportcijfer te geven voor 
hunn maatschappelijk functioneren. Het idee achter deze 
vraagg is dat methadoncliënten inzicht hebben in hun 
maatschappelijkk functioneren. Als een persoon zijn 
gezondheidd en psychische gezondheid kan beoordelen, dan 
moett hij ook in staat geacht worden zijn relatie met de 
maatschappijj  te beoordelen. Eventuele moeilijkheden met 
hett begrijpen van de omschrijving 'functioneren in de 
maatschappij'' werden voorkomen door de vraag te plaatsen 
naa vragen over de sociale situatie en daarnaar te verwijzen. 
Wegenss het ongebruikelijke karakter van de vraag volgt hier 
dee precieze formulering: 'We hebben het gehad over crimi-
naliteit,, werk, opleiding, je contacten met je familie en over 
dee mensen waarmee je omgaat. Dat alles bij elkaar wordt 
jee functioneren in de maatschappij genoemd. Zou ji j jezelf 
daarvoorr weer een rapportcijfer kunnen geven?' Boven de 
schaall  met cijfer 1 tot en met 10 stond: ' mijn functioneren 
inn de maatschappij van het jaar voor het interview vind ik:'. 
Bijj  ' 1' stond 'zeer slecht', bij '10' 'uitstekend'. Speciale 
moeilijkhedenn met deze vraag zijn niet opgetreden. 

Dee cliënten geven zichzelf voor het functioneren het 
afgelopenn jaar gemiddeld een 6.2, een lager cijfer dan voor 
gezondheidd (6.9) en psychische gezondheid (6.6). 31 % vindt 
hett maatschappelijk functioneren onvoldoende. Bij gezond-
heidd is dit 19%, bij psychische gezondheid 26%. 8% vindt 
hett maatschappelijk functioneren uitstekend (9 of 10). Bij 
gezondheidd is dit 13%, psychische gezondheid 14%. Kenne-
lij kk vinden de cliënten hun maatschappelijk functioneren hun 
grootstee probleem. 

Datt deze negatievere opinie over het maatschappelijk 
functionerenn gebaseerd is op feitelijke omstandigheden blijkt 
uitt tabel 13.26. Over het algemeen negatief gewaardeerde 
omstandighedenn in de sociale situatie, zoals criminaliteit, 
detentiee en werkloosheid leiden tot een negatievere beoor-
delingg van het maatschappelijk functioneren door de cliënt 
zelf.. Criminaliteit gaat overigens niet altijd samen met een 
lagerr rapportcijfer voor maatschappelijk functioneren. Dief-
stal,, heling en drugsdealen gaan gepaard met een lager 
cijfer.. Bij fraude, geweld/mishandeling en inbraak is het 
verschill  niet significant. Inbraak gaat zelfs samen met een 

Familie Familie 
OudersOuders jaar v. int. gezien 

jaa 83 %  % 
geenn contact meer 6% 
neee 6% 
overledenn 6% 

Alss contact ouders, keren per jaar 153 keer 
aantall  keren exclusief dagelijks 46 keer 

BroersBroers of zussen afg. jr  gezien 
jaa 80% 
geenn contact meer 9% 
nee e 
geenn broers/zussen of overleden 

Alss contact brs./zssn, keren per jaar 
aantall  keren exclusief dagelijks 

Jaarr v. int. contact ouders of brs/zsn 
Afg.. jr. 5 x of meer cont. oud/brs/zsn 

MensenMensen met wie de cliënt optrekt zijn 
druggebruiker druggebruiker 
JaarJaar v. interv. 

allemaal l 
bijnaa allemaal 
ongeveerr de helft 
minderr dan de helft 
(bijna)) niemand 

121 1 

8% % 
3% % 

keer r 
500 keer 

91% % 
65% % 

14% % 
28% % 
16% % 
14% % 
28% % 

1414 dagen v. interv. 
allemaall  14% 
bijnaa allemaal 23% 
ongeveerr de helft 14% 
minderr dan de helft 15% 
(bijna)) niemand 34% 
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Tabell  13.26. Waardering voorde sociale situatie met een rapportcijfer, 
afhankelijkk van omstandigheden in de sociale situatie. 

rapportcijferrapportcijfer indien 

niett van 
toepassing g 

van n 
toepassing g 

CriminaliteitCriminaliteit jaar v. inierv. 
diefstal l 
inbraak k 
heling g 
dealenn drugs 
fraude e 
geweld/mishandeling g 

Detentie/arrestatie Detentie/arrestatie 
afg.jaarr gedetineerd 
afg.jaarr opgepakt/gearresteerd 

Prostitutie Prostitutie 
afg.jaarr prostitutie 
afg.22 weken prostitutie 

Beroep,Beroep, opleiding 
heeftt een beroep 
heeftt opleiding afgemaakt 
afg.jaarr opleid, gevolgd 
opleidingg afg.jaar was: 
cursuscursus zonder arbeidsmarktw. 
cursuscursus met arbeidsmarktwaarde 
regulieree opleiding 

Beroepsarbeid Beroepsarbeid 
Jaarv.. interv. gewerkt 
Werktt op moment interview 
ditt werk is voor 
1-100 uur 
11-2 00 uu r 
21-3 00 uu r 
>> 3 0 uu r 

HeeftHeeft uitkering 

6.4 4 
6.1 1 
6.3 3 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 

6.3 3 
6.5 5 

6.2 2 
6.2 2 

5.8 8 
6.1 1 
6.1 1 

5.8 8 
6.0 0 

7.3 3 

=5.8 8 
6.4 4 

=5.7 7 
=5.8 8 
5.9 9 
6.0 0 

'5.7 7 
'5.9 9 

5.6 6 
5.4 4 

°6.4 4 
°6.4 4 
°6.6 6 

5.9 9 
6.6 6 
6.9 9 

°6.6 6 
°7.0 0 

°4.7 7 
"6.8 8 
°6.5 5 
°7.4 4 

°5.9 9 

00 Verschil significant: p < .05. 

ietss hogere waardering voor de maatschappelijke situatie. 
Hett is merkwaardig dat ernstigere misdrijven zoals inbraak 
enn met name geweld/mishandeling niet (of nauwelijks) tot 
eenn lagere waardering leiden, terwijl minder ernstige 
misdrijven,, zoals heling of drugsdealen dat wel doen. 

Ookk de cliënten die het jaar voor het interview gede-
tineerdd zijn geweest waarderen hun maatschappelijk func-
tionerenn lager dan degenen die niet gedetineerd zijn 
geweest.. Hetzelfde geldt voor prostitutie, maar door de 
kleinee aantallen is dit verschil niet significant. 

Hett is niet zo dat alleen gebeurtenissen in het jaar voor 
hett interview van invloed zijn op de maatschappelijke waar-
dering.. Ook zaken die wat verder weg liggen zijn vari 
invloed.. Cliënten die een beroep hebben, geven zichzelf een 
hogerr cijfer dan cliënten zonder beroep en hetzelfde geldt 
voorr cliënten die (destijds) hun opleiding hebben afgemaakt. 
Alss de cliënt een opleiding volgt dan leidt dat tot een hogere 
maatschappelijkee waardering, maar als de opleiding een cur-
suss zonder arbeidsmarktwaarde is, dan blijf t de maatschap-
pelijkee waardering laag. 

Werkk is bij uitstek geschikt om een positief oordeel over 

Tabell  13.27. Waardering voor de sociale situatie met een rapportcijfer 
doorr de cliënten. 

gemiddeldgemiddeld rapportcijfer 

afg.jaarr afg.2 wkn 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
266 30 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
3 - 5 j r r 
6 -88 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

6.1 1 
6.6 6 

6.1 1 
6.1 1 
5.8 8 
6.5 5 
6.6 6 

6.3 3 
5.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 
6.3 3 

5.7 7 
6.5 5 
6.3 3 
6.2 2 
6.1 1 

6.7 7 
6.9 9 
5.7 7 
6.1 1 

6.2 2 
6.6 6 

6.2 2 
6.3 3 
5.8 8 
6.4 4 
6.5 5 

6.8 8 
5.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.4 4 
6.4 4 

5.9 9 
6.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 

6.5 5 
7.0 0 
5.8 8 
6.2 2 

Allen n 6.2 2 6.3 3 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en jaar voor interview > 1 maand clean. 

hett maatschappelijk functioneren te bevorderen. De cliënten 
diee op het moment van het interview werken geven zichzelf 
eenn 7 en als ze meer dan 30 uur werken zelfs een 7.4. 
Bijzonderr opvallend is dat degenen die op het moment van 
intervieww 1-10 uur werken zichzelf een zeer laag cijfer 
geven.. Het zou kunnen dat deze cliënten hun baantje voor 
1-100 uur per week als minderwaardig beschouwen en als 
eenn definitief bewijs voor hun onvermogen goed maat-
schappelijkk te functioneren. Het kan ook een toevalstreffer 
zijn,, want het zijn maar 6 cliënten. Een uitkering blijkt 
tenslottee niet bevorderlijk voor de waardering van het 
maatschappelijkk functioneren. De cliënten die het zonder 
kunnenn stellen geven zichzelf een 7.3, de cliënten met een 
uitkeringg een 5.9. 

Eenn relatie met het totale inkomen doet zich niet voor. 
Well  blijkt dat de cliënten die meer geld met werk verdienen 
eenn veel positiever beeld van hun maatschappelijk functio-
nerenn hebben (r = .21; p < .000). Ook blijkt dat de waar-
deringg voor het eigen maatschappelijk functioneren sterk 
stijgtt van 5.5 naar 6.9 naarmate minder interactiepartners 
ookk druggebruiker zijn (r = .30; p < .000). Contact met 
ouderss en broers/zussen heeft een zwak (niet significant) 
effectt op de waardering. 

Vrouwenn waarderen hun maatschappelijke situatie hoger 
dann mannen. Verschillen tussen de overige categorieën zijn 
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err niet, met één belangrijke uitzondering: onregelmatige me-
thadongebruikerss geven zichzelf een veel hoger cijfer dan 
regelmatigee methadongebruikers. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is het functioneren van de cliënten in de 
maatschappijj  beschreven. Enerzijds is ingegaan op crimina-
liteit,, dat wil zeggen op gedragingen waarmee de regels in 
dee maatschappij worden overtreden. Anderzijds is ingegaan 
opp beroepsarbeid, huisvesting, relaties en sociaal contact 
mett mensen buiten de scene, dat wil zeggen op gedragingen 
diee wijzen op een zekere conformiteit aan maatschappelijke 
regels.. Men is niet verplicht om zich aan deze regels te 
houden,, maar conform gedrag wijst, evenals de afwezigheid 
vann criminaliteit, op integratie in de maatschappij. 

Vergelekenn met de criminaliteit onder Amsterdamse 
heroïneverslaafdenn valt de criminaliteit onder methadoncli-
ëntenn buiten de vier grote steden mee. 50% zegt het jaar 
voorr het interview niet crimineel actief te zijn geweest en 
78%% zegt de 14 dagen voor het interview niets crimineels 
ondernomenn te hebben. De frequentie van de criminaliteit 
iss wel hoog. Eenvoudige diefstal komt het meest voor, 
gevolgdd door dealen en heling. Inbraak, fraude en geweld 
komenn vrij weinig voor, tasjesroof praktisch nooit. 
Uitgezonderdd dealen en eenvoudige diefstal geldt voor de 
overigee misdrijven maar zelden dat men zich tot specialist 
ontwikkelt,, dat wil zeggen dat men zich vooral toelegt op 
éénn delictsoort. 

Veell  van het criminele gedrag heeft zich al vóór het 
beginn van de verslaving ontwikkeld. Men is het vroegst 
begonnenn met diefstal, inbraak en geweld/mishandeling, 
namelijkk op het achtiende tot twintigste jaar. De oorsprong 
vann deze drie delicten staat meestal los van de verslavings-
carrière.. De overige delicten zijn ongeveer in de helft van 
dee gevallen begonnen na de methadonverstrekking. Alleen 
tasjesrooff  blijkt een typisch verslaafden-delict. Slechts 
enkelee cliënten deden dit al voor het begin van de metha-
don.. Opvallend is tenslotte dat vrij veel cliënten (7% van 
allee cliënten) zich al vijfjaar voor het begin van de metha-
donn bezig hield met drugsdealen. In deze gevallen is men 
waarschijnlijkk via de drugshandel verslaafd geraakt. Volgens 
hulpverlenerss zou dit vooral bij jonge Marokkanen voor-
komen. . 

Vann de bevolkingsgroepen blijken de Nederlanders het 
crimineelstt te zijn. Zij hebben veruit het uitgebreidste 
criminelee repertoire. Bij buitenlanders en Surinamers liggen 
dee cijfers lager. Marokkanen en Molukkers zijn het minst 
crimineel. . 

Ruimm de helft van de cliënten blijkt het jaar voor het 
intervieww te zijn opgepakt of gearresteerd en bijna twee-
derdee (64%) van de cliënten heeft ooit in de gevangenis (of 
eenn jeugdinrichting) gezeten. Een nachtje cel is hierbij niet 
meegeteld,, voorarrest wel. Deze cliënten hebben gemiddeld 
genomenn bijzonder lang in detentie doorgebracht. 14% van 
allee cliënten ging voor zijn achtiende voor het eerst naar een 
strafinrichting.. Men heeft ook vaak in de gevangenis geze-
ten:: gemiddeld bijna 4 keer. Dat de criminele carrière voor 

eenn deel los staat van de verslavingscarrière blijkt hieruit dat 
veell  cliënten lang voor het begin van de methadonverstrek-
kingg al gedetineerd raakten. 

Mannenn zijn vaker en langer gedetineerd geweest en 
vakerr opgepakt dan vrouwen en de verschillen zijn groot. 
Mannenn zijn vaker crimineel actief dan vrouwen, maar bij 
crimineell  gedrag zijn de verschillen beslist niet zo groot als 
bijj  detentie. Misschien bevoordeelt het juridisch systeem 
vrouwen.. Dat is niet onmogelijk. Verder is het mogelijk dat 
mannenn meer risico's nemen. 

Hett gangbare beeld van de vrouwelijke verslaafde is dat 
vann de straatprostituee. Dat dit beeld buiten de 4 grote 
stedenn maar een klein gedeelte van de werkelijkheid dekt, 
blijk tt hieruit dat slechts 40% van de vrouwelijke cliënten 
ooitt aan prostitutie heeft gedaan, het jaar voor het interview 
17%% en de 14 dagen voor het interview 9%. Meestal heeft 
dee prostitutie een incidenteel karakter. Bij mannelijke me-
thadoncliëntenn is prostitutie een betrekkelijke zeldzaamheid. 
55 % heeft het ooit gedaan en 1 % het jaar voor het interview. 
Nederlandsee vrouwelijke cliënten doen vaker aan prostitutie 
dann buitenlandse vrouwelijke cliënten. Meestal wordt er van 
uitgegaann dat bijna alle buitenlandse vrouwelijke heroine-
verslaafdenn prostituees zijn. 

Hett opleidingsniveau van de cliënten is bijzonder laag. 
Mett deze oververtegenwoordiging van de lagere opleidingen 
staann de cliënten er op de arbeidsmarkt ongunstig voor. 
Juistt in de lagere niveaus is het aanbodoverschot op de 
arbeidsmarktt groot. Ondanks het lage opleidingsniveau 
hebbenn bijna alle cliënten werkervaring en deze werkerva-
ringg is vaak behoorlijk. 69% heeft meer dan 2 jaar werk-
ervaring.. Dit werk was bijna altijd wit. Zwart werk komt 
voor,, maar slechts 5% heeft alleen 'zwarte' werkervaring. 
Hett jaar voor het interview heeft 47% van de cliënten 
gewerkt.. Veel beroepsarbeid blijkt een tijdelijke aange-
legenheidd te zijn, want op het moment van het interview 
werktt maar 20%. 

Err wordt weinig gewerkt door Nederlanders en Marok-
kanen.. Met de leeftijd neemt het percentage dat het jaar 
voorr het interview gewerkt heeft scherp af van 52% onder 
dee jongsten (< 23 jaar) tot 28% onder de oudsten (> 40 
jaar).. Verrassend is de samenhang tussen de regelmaat van 
dee methadonverstrekking en werk. Cliënten die onregel-
matigg methadon gebruiken, hebben het jaar voor het inter-
vieww vaker gewerkt, namelijk in 63 % van de gevallen. Van 
dee regelmatige methadongebruikers heeft het jaar voor het 
intervieww slechts 43% gewerkt. Ook blijken onregelmatige 
methadongebruikerss meer uren gewerkt te hebben en op het 
momentt van interview vaker te werken dan regelmatige me-
thadongebruikers.. Methadon zou de verslaafde in staat 
stellenn een geregeld leven op te bouwen, zo mogelijk met 
werk.. Hier blijkt dat degenen die onregelmatig methadon 
gebruikenn er beter in slagen beroepsarbeid uit te oefenen. 
Ditt zou samen kunnen hangen met het feit dat cliënten die 
werkenn minder methadon nodig hebben, omdat zij met hun 
inkomstenn op de zwarte markt terecht kunnen. 

Dee belangrijkste inkomensbron, in die zin dat de meeste 
cliëntenn hieruit inkomen krijgen, is een uitkering (76% van 
allee cliënten, gemiddeld f 1133). Na inkomen uit een 
uitkeringg zijn de inkomensbronnen werk en criminaliteit/-
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prostitutiee ongeveer even belangrijk. 21% van de cliënten 
heeftt inkomen uit beroepsarbeid (gemiddeld/ 1750) en 22% 
uitt criminaliteit en/of prostitutie (gemiddeld ƒ1927). Het 
totalee netto inkomen (exclusief incidenteel) van de cliënten 
iss met deze verschillende inkomensbronnen fors: ƒ1654 
nettoo per maand. Het is duidelijk dat veel van de cliënten, 
gegevenn hun lage opleidingsniveau, met een 'normaal' 
bestaann nooit dergelijke hoge netto inkomens zouden halen. 

Hett merendeel van de cliënten buiten de vier grote steden 
heeftt momenteel een vast adres, 9% heeft momenteel geen 
vastee woonplaats. Ook van degenen die nu wel een vast 
adress hebben is een deel toch min of meer zwervend. 17% 
vann de cliënten kent een instabiele huisvestingssituatie. 

Dee helft van de cliënten heeft een vaste partner. Meestal 
woontt men samen met de partner. 36% van alle cliënten 
woontt samen, 13% heeft een partner maar woont niet 
samen.. De relaties van de cliënten zijn over het algemeen 
duurzaam.. Samenwonende cliënten zijn gemiddeld 5.5 jaar 
bijj  elkaar. Veel cliënten hebben kinderen, namelijk 38%. 
Ditt is veel, in die zin dat men zoveel cliënten met kinderen 
niett zou verwachten, maar veel minder dan bij de algemene 
bevolking.. Veel van de 'kinderachterstand * van vrouwelijke 
methadoncliëntenn wordt op latere leeftijd alsnog ingehaald. 

Dee cliënten hebben zeer veel contact met hun familie. 
711 % van de cliënten had het jaar voor het interview 5 keer 
off  vaker contact met familieleden. Voor de rest trekt het 
merendeell  van de cliënten met collega druggebruikers op, 
maarr er is een forse minderheid die nauwelijks met drugge-
bruikerss optrekt (28%). 

Dee cliënten geven zichzelf voor het maatschappelijk 
functionerenn een rapportcijfer van gemiddeld 6.2, een veel 

lagerr cijfer dan voor gezondheid (6.9) en psychische 
gezondheidd (6.6). 31% vindt het maatschappelijk functio-
nerenn onvoldoende. Kennelijk vinden de cliënten hun maat-
schappelijkk functioneren hun grootste probleem. Het blijkt 
datt deze negatievere opinie over het maatschappelijk 
functionerenn gebaseerd is op feitelijke omstandigheden. 
Overr het algemeen negatief gewaardeerde omstandigheden 
inn de sociale situatie, zoals criminaliteit, detentie en 
werkloosheidd leiden tot een negatievere beoordeling van het 
maatschappelijkk functioneren door de cliënt zelf. Werk is 
bijj  uitstek geschikt om een positief oordeel over het 
maatschappelijkk functioneren te bevorderen. 

Hoee al deze gegevens geïnterpreteerd moeten worden 
hangtt af van het referentiekader dat men kiest. Als men 
uitgaatt van het beeld van de straat-junk in een grote stad, 
dann zijn de methadoncliënten buiten de vier grote steden 
voorr een deel oppassende burgers: de helft is niet crimineel 
actief,, de helft werkt tenminste een deel van het jaar, 83% 
vann de vrouwelijke cliënten doet niet aan prostitutie, 83% 
vann de cliënten heeft stabiele huisvesting, de helft een vaste 
partner,, 38% heeft kinderen, 28% trekt nauwelijks op met 
mensenn uit de scene en een ruime meerderheid ziet de 
familiee zeer vaak. Als men een ander referentiepunt kiest 
enn zich afvraagt in hoeverre deze groep nog deelneemt aan 
dee maatschappij, dan kan gesteld worden dat het hier een 
problematischee groep betreft met veel criminaliteit, weinig 
participatiee op de arbeidsmarkt (80% zonder werk), vaak 
zonderr huisvesting, veel prostitutie en met weinig banden 
mett de maatschappij in hun dagelijkse contacten, uitge-
zonderdd het contact met familieleden. Kortom een groep die 
voorr een gedeelte al buiten de maatschappij staat. 
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HOOFDSTUKK  14 

METHADONCLIËNTEN ::  METHADON , HULPVERLENIN G 
ENN DE SITUATI E VAN DE CLIËNTE N 

Inn de voorgaande hoofdstukken is eerst de methadonver-
strekkingg en de hulpverlening aan de cliënten beschreven. 
Vervolgenss is ingegaan op druggebruik door de cliënten en 
opp hun medische, psychische en sociale situatie. Bij de 
beschrijvingg van druggebruik en de situatie van de cliënt is 
onderzochtt of cliënten die het jaar voor het interview 
regelmatigg methadon gebruikten verschillen van de cliënten 
diee het jaar voor het interview onregelmatig methadon 
gebruikten.. Dit bleek nauwelijks het geval te zijn. 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan of de cliënten, die hulp-
verleningg krijgen, wel verschillen van de cliënten die geen 
gebruikk maken van de hulpverlening. Daarop aansluitend 
wordtt onderzocht of cliënten die èn regelmatig methadon 
gebruikenn èn hulpverlening krijgen, verschillen van de 
cliëntenn die onregelmatig methadon gebruiken en/of geen 
hulpverleningg gebruiken. Of de situatie van de cliënten ten 
gevolgee van de methadon en/of hulpverlening verbeterd of 
verslechterdd is, kan met deze gegevens niet worden nage-
gaan.. De situatie van de cliënten vóórdat met regelmatig 
methadongebruikk en/of hulpverlening is begonnen, is 
immerss niet bekend. Om die reden wordt hier niet ge-
sprokenn over het effect van methadon en/of hulpverlening. 

All ee samenhangen tussen methadongebruik en hulpver-
leningg enerzijds en de situatie van de cliënt anderzijds 
kunnenn in principe veroorzaakt zijn door verschillen tussen 
dee cliënten die al bestonden vóór de mefhadonverstrekking 
off  hulpverlening. Vaak zal een cliënt juist regelmatig metha-
donn gaan gebruiken of een beroep doen op de hulpverle-
ning,, omdat hij er slecht aan toe is. Het blijkt bijvoorbeeld 
datt cliënten die veel hulpverlening krijgen vaker ziek zijn. 
Zijj  zijn niet van de hulpverlening ziek geworden, maar zij 
krijgenn meer hulpverlening omdat ze ziek zijn. Dergelijke 
samenhangenn (meer hulpverlening gaat samen met een 
slechteree situatie) doen zich ook bij de psychische en sociale 
situatiee voor. Hierdoor zijn de hier volgende tabellen 
moeilijkk te interpreteren. 

Tabell  14.1 geeft een overzicht van de variabelen die in 
ditt hoofdstuk gebruikt worden. Cliënten die korter dan een 
jaarr geleden met methadon zijn begonnen, zijn buiten 
beschouwingg gelaten. Hetzelfde geldt voor cliënten die het 
jaarr voor het interview een maand (of langer) clean zijn 
geweest.. Aangezien de redenen voor de cleane periode 
heterogeenn zijn (vakantie, gevangenis, afkickpoging) zijn 
dezee cliënten niet goed in te delen op de variabele regelmaat 
vann het methadongebruik. Regelmaat van de methadonver-

Tabell  14.1. Regelmaat van de methadonverstrekking en frequentie van 
dee hulpverlening het jaar voor interv.. Exclusief cliënten die 
hett jaar voor interview een maand of langer clean zijn 
geweestt en exclusief cliënten die gedurende het jaar voor 
intervieww met methadon zijn begonnen (N = 444 
methadone!!  iën ten). 

RegelmaatRegelmaat methadon afg. jaar 
0-100 maanden regelmatig (onregelmatig) 
11-122 maanden re 

AlleAlle hulpverlening 

gelmatigg (regelmatig) 

incl.incl. maatschappelijk werk, 
medischemedische begeleiding, externe begeleiding. 
informeleinformele begeleiding 
00 keer(geen) 
11 -13 keer (weinig) 
144 - 200 keer(vee 1) ) 

RegelmaatRegelmaat methadon èn hulpverlening 
Methadon n 
Onregelmatigg & 
Onregelmatigg & 
Onregelmatigg & 
Regelmatigg & 
Regelmatigg & 
Regelmatigg & 

Hulpverlening g 
Geen n 
Weinig Weinig 
Veel l 
Geen n 
Weinig g 
Veel l 

N N 

113 3 
331 1 

153 3 
159 9 
132 2 

44 4 
39 9 
29 9 

109 9 
119 9 
103 3 

% % 

26 6 
75 5 

35 5 
36 6 
30 0 

10 0 
9 9 
7 7 

25 5 
27 7 
23 3 

strekkingg wordt geïndiceerd door het aantal maanden dat de 
cliëntt het jaar voor het interview regelmatig (5 dagen per 
weekk of meer) methadon gebruikte. Dit is een continue 
variabele,, maar bij combinaties met hulpverlening (onderin 
tabell  14.1) is een tweedeling aangebracht, omdat er anders 
teveell  combinaties met hulpverlening ontstaan. De grens is 
gelegdd bij 10 maanden regelmatig. 

Dee frequentie van hulpverlening en begeleiding is op 
tweee manieren gemeten (zie hoofdstuk 9). Enerzijds is aan 
dee cliënten gevraagd hoe vaak zij het jaar voor het interview 
opp de instelling geweest zijn voor gerichte begeleiding. Het 
gaatt hier om begeleiding in strikte zin, exclusief maatschap-
pelijkk werk, medische begeleiding en dergelijke. Anderzijds 
iss aan de cliënten gevraagd alle vormen van hulpverlening 
diee zij krijgen te noemen. Hier worden dus activiteiten 
buitenn de instelling, zoals reclassering of informele hulp en 
zakenn als maatschappelijk werk en medische begeleiding 
meegeteld.. Veel meer cliënten hebben hulpverlening gehad 
dann gerichte begeleiding. In de hiervolgende tabellen wordt 
daaromm alleen verslag gedaan van de samenhangen met 
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Tabell  14.2. Methadonverstrekking, hulpverlening en druggebruik. 

GemiddeldeGemiddelde frequentie van druggebruik 

KerenKeren jaar voor interv. Keren afgel. 2 wkn 

her o o 

'°24 3 3 

190 0 

°21 5 5 

206 6 
188 8 

°26 1 1 

259 9 
196 6 
197 7 
188 8 
185 5 

coc a a 

93 3 
73 3 

86 6 
77 7 
70 0 

107 7 
85 5 
82 2 
77 7 
75 5 
67 7 

drugs ' ' 

°48 8 
84 4 

r57 7 
69 9 

101 1 

27 7 
68 8 
51 1 
69 9 
70 0 

115 5 

her o o 

7 7 
7 7 

7 7 
7 7 
7 7 

7 7 
7 7 
8 8 
7 7 
7 7 
7 7 

coc a a 

3 3 
3 3 

2 2 
3 3 
3 3 

3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
3 3 
3 3 

drugs ' ' 

°2 2 
3 3 

'2 '2 
3 3 
4 4 

1 1 
2 2 
2 2 
3 3 
3 3 
4 4 

RegelmaatRegelmaat Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 

Regelm.MRegelm.M eth. & Hulpverlening 
onregell  m. & geen 
onregell  m. & weinig 
onregell  m. & veel 
regell  m. & geen 
regell  m. & weinig 
regell  m. & veel 

Allen n 203 3 78 8 75 5 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. ' In regressieanalyse significant. 1. Alle drugs exclusief methadon cannabis, alcohol, cocaïne, heroïne. 

hulpverlening.. De samenhangen met gerichte begeleiding 
zijnn wel geanalyseerd. Deze analyseresultaten geven echter 
geenn andere inzichten dan de relaties met hulpverlening. 

Bijj  de hiervolgende analyses is eerst bekeken of regel-
maatt van methad ongebruik en intensiteit van de hulpver-
leningg significant samenhangen met variabelen die de situa-
tiee van de cliënt beschrijven, zoals druggebruik, ziekte, 
psychischee klachten en dergelijke. Vervolgens is met behulp 
vann regressieanalyse nagezocht of deze samenhang ook blijf t 
bestaann als constant wordt gehouden op intensiteit van de 
hulpverlening,, respectievelijk op regelmaat van de metha-
donverstrekking.. Intensiteit van de hulpverlening hangt 
bijvoorbeeldd significant samen met heroïnegebruik: hoe 
meerr hulpverlening, hoe minder heroïnegebruik. Uit de 
regressieanalysee blijkt echter dat dit geen zelfstandig 
verbandd is. Wanneer constant wordt gehouden op de regel-
maatt van de methadonverstrekking valt de samenhang weg. 
Uitt regressieanalyses kan ook blijken dat een bepaalde 
combinatiee van regelmaat methadonverstrekking en hulpver-
leningg een onevenredig hoge (of lage) score heeft, dat wil 
zeggenn veel hoger (of lager) dan men op grond van de 
afzonderlijkee samenhangen zou verwachten. In dat geval 
wordtt gesproken van een interactie-effect. Dit is nagezocht 
mett zogenaamde 'dummy-variabelen'. 

Methadon,Methadon, hulpverlening en druggebruik 

Inn tabel 14.2 is de samenhang tussen druggebruik, metha-
dongebruikk en hulpverlening weergegeven. De tabel ver-
meldtt het gemiddelde aantal keren dat drugs gebruikt zijn. 
Zoalss al in hoofdstuk 10 bleek, gaat regelmatig methadon-
gebruikk samen met een lagere frequentie van het gebruik 
vann heroïne het jaar voor het interview. Ook het cocaïne-
gebruikk ligt onder regelmatige methadongebruikers iets 

lager,, maar dit verschil is niet significant. Voor een 
gedeeltee wordt dit lagere heroïne en cocaïnegebruik gecom-
penseerdd door een hoger gebruik van andere drugs (amfeta-
minen,, tranquilizers, slaapmiddelen, snuifmiddelen, xtc, 
halucinogenen). . 

Veell  hulpverlening gaat ook samen met een lager hero-
ïnegebruik.. Een zelfstandige samenhang is dit echter niet, 
wantt onder constanthouding van de regelmaat van metha-
donverstrekkingg verdwijnt de samenhang tussen hulpver-
leningg en heroïnegebruik. Ook hier blijkt het lagere heroïne-
enn cocaïnegebruik (bij veel hulpverlening) gecompenseerd 
tee worden door een hoger gebruik van andere drugs. 

Uitt de combinaties van methadongebruik enhulpverlening 
blijktt dat de cliënten die regelmatig methadon gebruiken en 
veell  hulpverlening krijgen minder heroïne en cocaïne ge-
bruikenn dan de andere cliënten. Ook deze cliënten gebruiken 
meerr andere drugs, maar dit is net niet significant (p = .07). 
Cliëntenn die onregelmatig methadon gebruiken en geen hulp-
verleningg krijgen, gebruiken meer heroïne en cocaïne en 
minderr andere drugs. 

Mett polydruggebruik hangt methadongebruik en hulpver-
leningg niet samen (niet in de tabel opgenomen; polydrug-
gebruikk gemeten door aantal verschillende drugs jaar voor 
hett interview en 14 dagen voor het interview en door dagen 
144 dagen voor het interview met meer dan één drug, zie 
hoofdstukk 10). 

Samenvattend:: regelmatige methadongebruikers en de 
cliëntenn die èn regelmatig methadon gebruiken èn veel hulp-
verleningg krijgen gebruiken minder heroïne en cocaïne. 
Dezee cliënten compenseren hun geringere heroine- en co-
caïneconsumptiee echter door vaker andere drugs te gebrui-
ken.. Een rol kan hierbij spelen dat regelmatige methadoncli-
entenn geen geld hebben om de dure heroïne en cocaïne te 
kopen.. Het hogere gebruik van de (goedkopere) andere 
drugss wijst daarop. Verder kan er van zelfselectie sprake 
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Tabell  14.3. Methadonverstrekking, hulpverlening en medische situatie, jaar voor interview. 

%% ziek excl. griep 
e.d. . 

%% opgn. zie-
kenhuis s 

%% ernstig 
letsel l 

%% bijna 
overdosis s 

gemidd.. rapport-
cijferr gezondh. 

RegelmaatRegelmaat Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 

veel l 

ReRe ge lm. Meth 
onregelm m 
onregelm m 
onregelm. . 
regelm. . 
regelm. . 
regelm. . 

& & 
& & 
& & 
& & 
& & 
& & 

.. & Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 
geen n 
weinig g 

veel l 

26 6 
24 4 

19 9 
23 3 
32 2 

21 1 
34 4 
25 5 
18 8 
20 0 
34 4 

8 8 
12 2 

°5 5 
12 2 
17 7 

2 2 
10 0 
16 6 
7 7 

12 2 
17 7 

9 9 
11 1 

°6 6 
13 3 
14 4 

6 6 
16 6 
6 6 
6 6 

13 3 
16 6 

8 8 
7 7 

n n 
1 1 
9 9 

'13 3 
3 3 
8 8 
4 4 
9 9 
9 9 

7.0 0 
6.8 8 

7.0 0 
6.7 7 
6.8 8 

7.2 2 
6.8 8 
6.8 8 
7.0 0 
6.7 7 
6.9 9 

Allen n 24 4 11 1 6.9 9 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. ' In regressieanalyse significant. ' Interactie-effect significant. 

zijn:: juist degenen die veel andere drugs gebruiken zouden 
opp de methadonverstrekking afkomen. Hulpverlening heeft 
geenn zelfstandig (los van methadonverstrekking) effect op 
hett druggebruik. 

Melhadonverstrekking,Melhadonverstrekking, hulpverlening en 
dede medische situatie 

Inn tabel 14.3 zijn enkele indicatoren voor gezondheid 
gerelateerdd aan regelmaat van de methadonverstrekking en 
hulpverlening.. Methadonverstrekking hangt niet samen met 
ziekte,, ziekenhuisopname, het oplopen van ernstig letsel, het 
krijgenn van een bijna-overdosis en de beoordeling van de 
gezondheidd door de cliënt. Wat de hulpverlening betreft 
blijk tt dat meer hulpverlening samengaat met meer ziekte, 
meerr ziekenhuisopname, meer letsel, iets meer overdoses 
enn een iets lagere waardering voor de gezondheid (dit laatste 
niett significant). 

Uitt de combinaties van hulpverlening en methadonver-
strekkingg blijkt dat de cliënten die veel hulpverlening 
krijgenn en regelmatig methadon gebruiken vaak ziek zijn 
geweestt het jaar voor het interview, terwijl cliënten die 
onregelmatigg methadon gebruiken en die geen hulpverlening 
hebbenn gehad vaker een bijna-overdosis hadden (significante 
interactie-effecten).. Verder is vooral opvallend dat deze 
cliëntenn (onregelmatig methadon en geen enkele hulpver-
lening)) zeer zelden opgenomen zijn in een ziekenhuis. Ook 
dee regelmatige methadongebruikers die geen enkele hulpver-
leningg krijgen, belanden maar zelden in het ziekenhuis. 
Dezee twee groepen zijn ook vrij weinig ziek. 

Dee samenhang tussen hulpverlening en de medische 
situatiee wijst er op dat zieke cliënten meer hulpverlening 
krijgenn en vaker door de hulpverleners van de methadon-
verstrekkendee instelling worden doorverwezen. Dat ligt voor 
dee hand, want medische hulpverlening is inbegrepen bij 
hulpverlening. . 

Tabell  14.4 geeft enkele gegevens over seropositiviteit en 
preventiee tegen aids. Seropositieven blijken meer hulpver-
leningg te krijgen. Dat ligt voor de hand. Daarnaast blijkt dat 
regelmatigee methadongebruikers vaker spuiten dan onregel-
matigee methadongebruikers. Preventieve maatregelen tegen 
aidss blijken slechts eenmaal samen te hangen met methadon-
gebruikk en hulpverlening. Uit de regressieanalyse blijkt dat 
regelmatigee methadongebruikers iets vaker beide preventieve 
maatregelenn (schone spuiten èn condooms) nemen. Het is 
eenn zwak effect wat ook hieruit blijkt dat de afzonderlijke 
preventievee maatregelen niet samenhangen met methadon-
gebruik.. Voor het gebruik van schone naalden, condooms 
off  beide doet de intensiteit van de hulpverlening niet ter 
zake. . 

Methadon,Methadon, hulpverlening en de psychische situatie 

Bijj  de psychische gezondheid van de cliënten ligt de 
samenhangg met methadonverstrekking en hulpverlening 
ongeveerr hetzelfde als bij de medische gezondheid. Een 
samenhangg tussen methadongebruik en de psychische situatie 
iss er niet. De samenhang tussen hulpverlening en psychische 
situatiee is terug te voeren op het feit dat psychisch 
ongezondee cliënten meer hulpverlening krijgen. Het aantal 
psychischee klachten is bij cliënten die veel hulpverlening 
krijgenn hoger dan bij cliënten die geen hulpverlening 
gebruikenn (zie tabel 14.5). Ook het aantal suïcidepogingen 
enn het rapportcijfer voor de geestelijke gezondheid ligt bij 
cliëntenn die veel hulpverlening krijgen hoger, respectievelijk 
lager.. Bij de combinatie van hulpverlening en methadon-
gebruikk blijkt de groep die wel regelmatig methadon 
gebruikt,, maar geen gebruik maakt van enige vorm van 
hulpverlening,, psychisch zeer gezond te zijn: men heeft 
weinigg psychischeklachten, doet nauwelijks suïcidepogingen 
enn men waardeert de psychische gezondheid dan ook hoog. 
Verderr doen zich twee interactie-effecten voor: de groep die 
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Tabell  14.4. Methadonverstrekking, hulpverlening en seropositiviteit en preventie tegen aids. 

Regelmaat Regelmaat Methadon Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 

Regelm.Regelm. Meth 
onregelm. . 
onregelm. . 
onregelm. . 
regelm. . 
regelm. . 
regelm. . 

& & 
& & 
& & 
& & 
& & 
& & 

.. & Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 
geen n 
weinig g 
veel l 

%% seropo-
sitief f 

8 8 
5 5 

°3 3 
3 3 

11 1 

5 5 
8 8 

12 2 
2 2 
1 1 

11 1 

%% spuiters 

°37 7 
49 9 

40 0 
51 1 
46 6 

29 9 
42 2 
41 1 
44 4 
54 4 
47 7 

% % altijd d schone e 
naalden n 

80 0 
72 2 

77 7 
67 7 
77 7 

83 3 
76 6 
81 1 
76 6 
65 5 
76 6 

% % altijd d 
condoom m 

35 5 
47 7 

44 4 
44 4 
43 3 

41 1 
29 9 
36 6 
46 6 
49 9 
46 6 

%% èn condoomm èn 
schonee naalden 

r51 1 
56 6 

58 8 
56 6 
49 9 

57 7 
49 9 
45 5 
59 9 
58 8 
51 1 

Allen n 46 6 73 3 44 4 55 5 

Tabell  14.5. Methadonverstrekking, hulpverlening en psychische klachten. 

gemidd.. aantal 
psych.. klachten 

afg.. jaar 

idem m 
afg.. 2 
weken n 

1.5 5 
1.4 4 

°1.2 2 
1.5 5 
1.7 7 

"1.5 5 
1.4 4 
1.6 6 
1.0 0 
1.5 5 
'1.8 8 

gemidd d 
schaal l 

.. score 
psych. . 

klachten n 

.01 1 

.02 2 

ro-.08 8 
.02 2 
.13 3 

°.03 3 
-.03 3 
.03 3 

-.13 3 
.03 3 
.16 6 

% % zelfmoord d 
poging g afgjr r 

4 4 
3 3 

°1 1 
2 2 
8 8 

°0 0 
5 5 
8 8 
1 1 
1 1 

'8 8 

rapportcijf. . 
geest,, gezondh. 

6.7 7 
6.7 7 

6.9 9 
6.7 7 
6.5 5 

6.6 6 
6.8 8 
6.6 6 
7.1 1 
6.6 6 
6.4 4 

Regelmaat Regelmaat Methadon Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 

Regelm.Regelm. Meth 
onregelm. . 
onregelm. . 
onregelm. . 
regelm. . 
regelm. . 
regelm. . 

& & 
& & 
& & 
& & 
& & 
& & 

.. & Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 
geen n 
weinig g 
veel l 

2.2 2 
2.1 1 

'1.7 7 
2.3 3 
2.5 5 

=2.0 0 
2.3 3 
2.4 4 
1.6 6 
2.3 3 
2.5 5 

Allen n 2.2 2 1.4 4 .02 2 6.7 7 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. ' In regressieanalyse significant. ' Interactie-effect significant. 

regelmatigg methadon gebruikt en veel hulpverlening krijgt 
kenmerktt zich door extra veel psychische klachten de 14 
dagenn voor het interview en door extra veel suïcidepogingen 
hett jaar voor het interview. 

Uitt de bijlage in Driessen (1992) blijkt dat degenen die 
veell  hulpverlening krijgen van alle psychische klachten meer 
lastt hebben. De groep die onregelmatig methadon gebruikt 
enn veel hulpverlening krijgt kenmerkt zich door veel depres-
siess en weinig oncontroleerbare angsten. 

Methadongebruik,Methadongebruik, hulpverlening en sociale siluatie 

Regelmatigg methadongebruik blijkt samen te gaan met iets 
minderr criminaliteit, geïndiceerd door het percentage dat het 
jaarr voor het interview en de 14 dagen voor het interview 
crimineell  actief is geweest en het aantal verschillende 

delictenn dat men heeft gepleegd. Deze samenhangen zijn 
echterr niet significant. Wel blijkt dat regelmatige methadon-
gebruikerss minder vaak het jaar voor het interview in de 
gevangenisgevangenis hebbenn gezeten. Hulpverlening blijkt zich vooral 
tee richten op cliënten die crimineel actief zijn. Omdat 
reclasseringg meegeteld is bij de hulpverlening is dit niet 
verwonderlijk.. Degenen die regelmatig methadon gebruiken 
enn veel hulpverlening krijgen zijn het jaar voor het inter-
vieww minder vaak gedetineerd geweest dan andere cliënten. 
Verderr blijken onregelmatige methadongebruikers, die hulp-
verleningg krijgen (veel of weinig) vaker crimineel actief te 
zijn.. Uit de bijlage in Driessen (1992) blijkt tenslotte dat de 
cliëntenn die veel hulpverlening krijgen zich vaker bezig-
houdenn met inbraak en heling. Bij de andere delicten is er 
geenn verband met de intensiteit van de hulpverlening. 

Tabell  14.7 geeft zes andere indicatoren voor het sociale 
functionerenn van de cliënten. Het volgen van een opleiding 
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Tabell  14.6. Methadonverstrekking, hulpverlening en criminaliteit. 

RegelmaatRegelmaat Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 

Regelm.Regelm. Meth,& Hulpv 
onregelm.&&  geen 
onregelm.&&  weinig 
onregelm.&&  veel 
regelm.. & geen 
regelm.. & weinig 
regelm.. & veel 

afg g 
crim. . 

% % 
.jr.. met 
activit. . 

52 2 
44 4 

°37 7 
52 2 
49 9 

34 4 
68 8 
56 6 
37 7 
47 7 
'47 7 

gemidd. . 
aantal l 

versch. . 
misdr. . 

.86 6 

.72 2 

ro.57 7 
.85 5 
.85 5 

°.51 1 
1.16 6 
1.01 1 
.60 0 
.75 5 
.80 0 

afg g 
% % 

22 wkn. 
mett crim. 

activit. . 

25 5 
17 7 

16 6 
20 0 
22 2 

18 8 
33 3 
24 4 
15 5 
15 5 
21 1 

gemidd d 

misdr. . 

aantal l 
versch. . 
22 wkn 

.29 9 

.20 0 

.19 9 

.22 2 

.28 8 

.20 0 

.36 6 

.33 3 

.19 9 

.17 7 

.26 6 

afg g 
gev v 

% % 
} *

ang. . 

°24 4 
11 1 

13 3 
12 2 
19 9 

"13 3 
18 8 
47 7 
12 2 
10 0 
11 1 

% % 
gearrest. . 

afg g . jr . . 

40 0 
44 4 

'40 0 
44 4 
46 6 

30 0 
37 7 
60 0 
44 4 
47 7 
'42 2 

% % 
afg.. 2 wkn. 

gearr. . 

8 8 
6 6 

7 7 
6 6 
7 7 

10 0 
7 7 
7 7 
7 7 
5 5 
6 6 

Allen n 

Tabell  14.7. 

466 .75 19 .23 14 43 7 

Methadonverstrekking,, hulpverlening en opleiding, werk, sociaal contact met druggebruikers en rapportcijfer sociaal functioneren. 

%% afg. jr. % afg. jr. gemidd. aant. % werkt % alle kermissen gemid. rapport-
opleidingg werk uren werk nu druggebr. cijf. maats, funct. 

RegelmaatRegelmaat Methadon 
onregelmatig g 
regelmatig g 

AlleAlle Hulpverlening 
geen n 
weinig g 
veel l 

Regelm.Regelm. Meth. & Hulpverlening 
onregelm.. & geen 
onregelm.. & weinig 
onregelm.. & veel 
regelm.. & geen 
regelm.. & weinig 
regelm.. & veel 

12 2 
15 5 

16 6 
15 5 
12 2 

11 1 
13 3 
12 2 
19 9 
16 6 
12 2 

ro54 4 
43 3 

°53 3 
48 8 
36 6 

°65 5 
53 3 
37 7 
48 8 
46 6 
36 6 

°33.7 7 
30.8 8 

°33.9 9 
29.9 9 
30.6 6 

°34.3 3 
34.2 2 
31.4 4 
33.7 7 
28.3 3 
30.4 4 

24 4 
18 8 

ro29 9 
18 8 
12 2 

1038 8 
14 4 
15 5 
25 5 
19 9 
11 1 

38 8 
42 2 

36 6 
45 5 
43 3 

35 5 
41 1 
39 9 
37 7 
46 6 
44 4 

'6.5 5 
6.2 2 

°6.6 6 
6.2 2 
5.9 9 

"7.1 1 
6.6 6 
5.4 4 
6.4 4 
6.1 1 
6.1 1 

Allen n 15 5 46 6 31.7 7 20 0 41 1 6.3 3 

°° Verschil significant: p < .05. ' In regressieanalyse significant. ' Interactie-effect significant. 

hangtt niet samen met methadongebruik of hulpverlening. 
Deelnamee op de arbeidsmarkt wel. Onregelmatige metha-
dongebruikerss en degenen die geen hulpverlening krijgen 
werkenn aanzienlijk vaker en als ze werken, werken ze ook 
meerr uren. De arbeidsparticipatie is vooral hoog bij de 
cliëntenn die èn onregelmatig methadon gebruiken èn geen 
hulpverleningg gebruiken. 

Hett rapportcijfer voor het maatschappelijk functioneren 
iss bij deze groep ook hoog (7.1). Er is tenslotte geen 
samenhangg tussen methadon of hulpverlening en het aantal 
kennissenn dat de cliënt buiten de scene heeft. Voor 41% van 
dee cliënten geldt dat (bijna) alle mensen waarmee zij 
optrekkenn ook druggebruiker zijn. Dit percentage ligt voor 
regelmatigee methadongebruikers of cliënten die veel hulp-
verleningg krijgen niet veel anders. 

Conclusie Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is de samenhang onderzocht tussen metha-
dongebruikk en hulpverlening enerzijds en de situatie van de 
cliëntt anderzijds. In de inleiding bij dit hoofdstuk is er op 
ingegaann dat de besproken gegevens moeilijk te interprete-
renn zijn. Als regelmatig methadongebruik of intensieve 
begeleidingg samengaat met een slechtere situatie van de 
cliëntt kan dat betekenen dat vooral cliënten in een slechte 
situatiee een beroep doen op methadon en hulpverlening. Dit 
blijk tt bijvoorbeeld duidelijk uit het feit dat cliënten die veel 
hulpverleningg krijgen vaker ziek zijn en vaker psychische 
klachtenn hebben. 

Ondankss deze beperking zijn de volgende bevindingen 
opmerkelijk: : 
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Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann samen met minder gebruik van heroïne, maar deze 
afnamee in het heroïnegebruik wordt gecompenseerd door 
eenn toename van het gebruik van andere middelen. 
Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann niet samen met een afname van twee typische ver-
slavingsziekten,, namelijkbijna-overdosis en ernstig letsel 
doorr ongeval. 
Regelmatigee methadongebruikers spuiten vaker dan on-
regelmatigee gebruikers. 
Regelmatigg methadongebruik gaat niet samen met minder 
crimineell  gedrag. 
Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann samen met een veel lagere participatie op de 
arbeidsmarkt. . 

-- Regelmatig methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann niet samen met een geringere betrokkenheid van de 
cliëntt bij de scene. 
Dee conclusie lijk t te zijn dat methadonverstrekking en 

hulpverleningg voor een belangrijk deel gericht zijn op het 
zwakstee deel van de verslaafde populatie. Cliënten die 
maatschappelijkk reïntegreren (of nog niet gedesintegreerd 
zijn),, maken minder gebruik van methadon en hulpver-
lening.. Dit blijkt uit het feit dat degenen die werken minder 
regelmatigg methadon en minder hulpverlening gebruiken. 

Hett is de vraag of de methadonverstrekkende instellingen 
zichh moeten schikken in deze historisch gegroeide rol, 
waarbijj  de nadruk ligt op het bieden van een vangnet voor 
problematischee gevallen. 
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HOOFDSTUKK  15 

METHADONCLIENTE NN NA TWEE JAAR: MORTALITEIT , 
ABSTINENTIE ,, TERUGVAL EN STABIEL GEBRUIK 

Inn dit en in de volgende hoofdstukken zal nagegaan worden 
hoee de situatie van de methadoncliënten zich na twee jaar 
heeftt ontwikkeld (zie hoofdstuk 6 over de dataverzameling 
naa twee jaar). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op mortali-
teit,, abstinentie en terugval en de rol van factoren die absti-
nentiee en terugval beïnvloeden. In hoofdstuk 16 en 17 
komenn respectievelijk de situatie van de abstinenten en van 
dee 'terugvallers', degenen die na een lange cleane periode 
weerr drugs gebruiken, op het tijdstip van het tweede 
intervieww aan de orde. In hoofdstuk 18 wordt ingegaan op 
degenenn die na twee a tweeënhalf jaar nog methadon en/of 
drugss gebruiken. De respons bij deze follow-up (91 %) is in 
hoofdstukk 6 al aan de orde geweest. 

Mortaliteit Mortaliteit 

Zoalss bij de bespreking van de respons al is vermeld, 
blekenn 9 cliënten te zijn overleden. Tabel 15.1. geeft een 
overzichtt van de doodsoorzaken en het aantal maanden 
tussenn het eerste interview en de overlijdensdatum. Twee 
cliëntenn zijn overleden aan aids. Twee aan de complicaties 
rondd levercirrose. Het merendeel van deze cliënten (6) is 
overledenn aan chronische aandoeningen. Bij 3 cliënten (suï-
cide,, vermoord, overdosis) is dit niet het geval. Overdosis 
komtt betrekkelijk weinig voor als doodsoorzaak (lx). 

Hett is opvallend dat gedurende de eerste 12 maanden na 
hett eerste interview slechts één cliënt overleden is, na 12 
tott 25 maanden zijn 7 cliënten overleden. Het is op het 
eerstee gezicht niet helemaal duidelijk hoe dit mogelijk is. 
Hoogstwaarschijnlijkk zijn chronisch zieke cliënten in de 
steekproeff  op t, ondervertegenwoordigd geweest. Als de 
belangrijkstee doodsoorzaak voor methadoncliënten chro-
nischee aandoeningen zijn (dit blijkt uit de tabel) en als bij 
dee interviews in 1991 chronisch zieken maar zelden ge-
ïnterviewdd zijn, dan betekent dit dat het totale aantal 
overledenn cliënten tussen eerste en tweede interview een 
onderschattingg geeft van het mortaliteitscijfer van deze 
groepp per jaar. Een betere schatting voor het sterftecijfer 
perr jaar is het aantal overleden cliënten tussen 12 en 24 
maandenn na het eerste interview. Dit zijn 6 cliënten, wat 
neerkomtt op precies 1% mortaliteit per jaar. Er wordt 
daarbijj  uitgegaan van een 'startgroep' van 599 cliënten, 
namelijkk 631 minus 6 dubbele interviews en minus 26 volle-
digg anonieme interviews, waarover uiteraard op t2 geen 

Tabell  15.1. Maanden tussen eerste interview en overlijdensdatum en 
doodsoorzaakk van de overleden methadoncliënten. 

maanden n 
sindss inter-
vieww t, 

5 5 

14 4 

15 5 

15 5 

18 8 

19 9 

24 4 

25 5 

onbekend d 

doodsoorzaak k 

overmatigg alcoholgebruik 

doodd aangetroffen in huis, waarschijnlijk overdosis 

levercirrose,, open wonden 

verzwakt,, abces door spuiten 

suïcide e 

hepatitiss B, levercirrose, hartstilstand 

aids,, hartstilstand 

vermoord d 

aids s 

enkell  gegeven bekend is. Meestal wordt een hoger overlij-
denspercentagee voor drug vers! aafden aangehouden, namelij k 
1.22 a 2.2 % (vgl. Swierstra 1990). Vergeleken met de alge-
menee bevolking in deze leeftijdscategorie is dit sterftecijfer 
overigenss ongeveer 10 maal hoger: mannen 20 - 44 jaar, 
1992,, 0.7 tot 1.9 per duizend; vrouwen 0.3 tot 1.3 (CBS 
1994).. Voor de volledigheid geeft tabel 15.2 het percentage 
overledenn cliënten per achtergrondcategorie. 

Doorr de geringe aantallen zijn de cijfers slechts indicatief 
(enn de verschillen tussen groepen zijn dan ook niet signifi-
cant).. Verschil tussen mannen en vrouwen in overlij-
densrisicoo is er niet. Opvallend is dat geen enkele van de 
allochtonee of buitenlandse cliënten overleden is. Ook uit 
anderee analyses bleek al dat vooral de Nederlandse en (in 
ietss mindere mate) de buitenlandse cliënten veel problemen 
hebben.. Van de 98 cliënten onder de 25 jaar is niemand 
overledenn en hetzelfde geldt voor de 41 cliënten van 40 jaar 
enn ouder. Ook van de 94 cliënten die tijdens het eerste in-
tervieww nog maar kort methadon kregen (minder dan twee 
jaar)) is niemand overleden. 

Inn de interviews is nagegaan of er tekenen waren tijdens 
hett eerste interview, die zouden kunnen wijzen op een fatale 
afloopp binnen vrij korte tijd. Dit blijkt, behoudens voor de 
handd liggende medische zaken als seropositiviteit of lever-
cirrose,, niet het geval. De overleden cliënten kenmerken 
zichh over het algemeen door een problematische situatie, 
maarr dit is niet altijd het geval. Hieronder volgt een korte 
case-beschrijvingg van de negen overleden patiënten. 
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Tabell  15.2. Percentage overleden cliënten per categorie. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin./Antill. . 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

<< 23 jaar 
233 - 25 jaar 
26 -300 jaar 
31 -355 jaar 
366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

jarenn methadn 
00 - 2 jaar 
33 - 5 jaar 
66 - 8 jaar 
99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

allenn (N = 599) 

%% overleden 

1.47 7 
1.29 9 

1.80 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

2.05 5 
0.96 6 
3.44 4 

0 0 

0 0 
0.88 8 
2.24 4 
1.70 0 
1.90 0 

1.50 0 

%% op t. 

75.7 7 
24.2 2 

79.4 4 
5.4 4 
1.9 9 
5.2 2 
5.4 4 

5.2 2 
10.3 3 
31.1 1 
33.1 1 
13.8 8 
5.5 5 

14.9 9 
17.9 9 
21.2 2 
28.0 0 
15.6 6 

100.0 0 

Verschill  tussen groepen niet significant. 

DeDe afzonderlijke gevallen 

Nederlandsee man, 39 jaar, zonder partner, afgelopen jaar 
55 adressen. Spuit circa twee keer per week heroïne en twee 
keerr per week cocaïne, daarnaast zeer fors alcoholgebruik. 
Sindss 9 jaar methadon, afgelopen jaar niet continu. Meldt 
dee volgende kwalen: levercirrose, hepatitis B, maagklach-
ten,, hoofdpijn, astma, ernstig bloedverlies. Weinig psychi-
schee klachten, behalve zeer frequent geheugenverlies. 
Overledenn 5 maanden na het eerste interview aan overmatig 
alcoholgebruik. . 

Nederlandsee vrouw, 28 jaar, woont niet samen, vast 
adres.. Matig druggebruik. Sinds 12 jaar methadon, afge-
lopenn jaar niet continu. Geen ziekte. Afgelopen jaar 
tweemaall  bijna overdosis, daarvoor 11 keer. Vrij veel psy-
chischee klachten, maar niet continu. Geen zelfmoord-
pogingen.. Werkt 25 uur per week als schoonmaakster. 
Doodd aangetroffen in huis 14 maanden na het eerste inter-
view,, waarschijnlijk overdosis. 

Nederlandsee man, 36 jaar, met partner, maar niet 
samenwonend,, 3 adressen afgelopen jaar. Vrij veel drugge-
bruikk en vrij veel alcohol. Sinds 10 jaar methadon, 
afgelopenn jaar regelmatig. Spuit incidenteel cocaïne. Meldt 
geenn kwalen, maar wel dat hij onlangs is neergestoken. 
Geenn bijna-overdoses. Onder behandeling geweest van 
psycholoogg en psychiater. Geen psychische klachten, wel 
geheugenverlies.. Geen werk. Overleden 15 maanden na het 
eerstee interview aan levercirrose en open wonden. 

Nederlandsee man, 37 jaar, woont met partner en drie 
thuiswonendethuiswonende kinderen. Woont sinds negen jaar op hetzelfde 
adres.. Spuit dagelijks heroïne en gebruikt dagelijks zeer veel 
alcohol.. Sinds 18 jaar methadon, afgelopen jaar continu. 
Opgenomenn voor gebroken been, verder geen ziekte. Geen 
bijna-overdoses.. Weinig psychische klachten, wel dagelijks 
grotee onrust. Zelfmoordpoging 10 jaar geleden. Werkt full-
time.. Overleden 15 maanden na het eerste interview door 

verzwakkingg en abces door spuiten. 
Nederlandsee man, 32 jaar, zonder partner, 7 adressen 

afgelopenn jaar, woont op kamers. Veel heroïnegebruik, 
verderr zeer incidenteel middelengebruik (2 x per jaar 
cocaïne).. Sinds 14 jaar methadon, afgelopen jaar regel-
matig.. Niet ziek geweest, geen ziekenhuis, geen kwalen. 
Afgelopenn jaar geen bijna-overdoses, daarvoor 7 keer. 
Uitstekendee gezondheid volgens eigen zeggen. Zeer veel 
psychischee problematiek, afgelopen jaar een suïcidepoging, 
daarvoorr 7 keer. Overleden 18 maanden na het eerste inter-
vieww door suïcide. 

Nederlandsee vrouw, 26 jaar, leeft op straat en heeft op 
eenn camping een tent. Ze zegt toch 'samen te wonen' met 
eenn partner sinds zes jaar. Groot druggebruikster, vooral 
veell  heroïne, benzodiazepinen en alcohol. Ze spuit de 
heroïne.. Afgelopen jaar eenmaal bij na-overdosis. Sinds 6 
jaarr krijgt ze methadon, die ze de afgelopen tijd onre-
gelmatigg gebruikt heeft. Ze vermeldt haar leverziekte en 
verderr baarmoederhalskanker. Ze is suïcidaal en heeft zeer 
veell  psychische klachten. Overleden 19 maanden na het 
eerstee interview aan hepatitis B, levercirrose, hartstilstand 
enn verbranding. 

Nederlandsee man, 27 jaar, zonder partner, met een vast 
adress (bij ouders). Geen polydruggebruiker, alleen dagelijks 
heroïne.. Geen spuiter. Sinds 8 jaar methadon, afgelopen 
jaarr onregelmatig. Vermeldt dat hij seropositief is en verder 
ziekenhuisopnamee voor blinde darm en lever. Geen psy-
chischee klachten, niet suïcidaal, geen overdoses, werkt 40 
uurr per week. Overleden 24 maanden na het eerste inter-
vieww aan aids en hartstilstand. 

Nederlandsee man, 31 jaar, woont samen en heeft twee 
thuiswonendee kinderen. Sinds driejaar vast adres. Gebruikt 
alleenn om de dag heroïne, verder geen drugs, spuit niet. 
Sindss drie jaar methadon, afgelopen jaar niet regelmatig. 
Geenn ziekte of kwalen, geen bijna-overdoses. Veel onrust 
enn drie weken depressief, verder geen psychische klachten. 
Eénn zelfmoordpoging, driejaar geleden. Afgelopen jaar niet 
crimineel.. Niet betrokken bij drugshandel. Overleden 25 
maandenn na het eerste interview door moord. 

Nederlandsee man, 28 jaar, woont sinds 5 jaar samen, één 
adress afgelopen jaar. Alleen heroïnegebruik, dagelijks, spuit 
niet.. Sinds zes jaar methadon, afgelopen jaar het halve jaar 
geenn methadon. 12 weken ziekenhuis voor longontsteking. 
Zegtt dat hij niet seropositief is. Geen psychische klachten. 
Werktt 40 uur als buschauffeur. Overleden na onbekende tijd 
aann aids. 

SamenvattingSamenvatting mortaliteit 

Vann de 599 onderzochte cliënten zijn er na twee a tweeen-
halfjaarr 9 overleden. Dit is 1.5%. Waarschijnlijk is dit een 
onderschattingdoorr ondervertegenwoordiging van chronisch 
ziekenn in de oorspronkelijke steekproef. Daarmee rekening 
houdendd kan beter worden uitgegaan van het aantal overle-
denenn tussen één en twee jaar na het eerste interview. Dit 
zijnn er 6. Dit komt neer op een mortaliteitscijfer van 1 % 
perr jaar. In overzichtsstudies wordt een hoger cijfer 
genoemdd (1,2 a 2,2%). De belangrijkste doodsoorzaak 
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wordtt gevormd door chronische aandoeningen (61%). Over-
dosiss komt opvallend weinig voor als doodsoorzaak (lx). 

AbstinentieAbstinentie en terugval 

Iss overlijden de slechtst denkbare afloop van de methadon-
verstrekking,, de beste uitkomst is abstinentie. Abstinent of 
cleann wil hier zeggen dat de cliënt niets gebruikt behalve 
alcoholl  en/of cannabis. In een enkel geval zal een cliënt zo 
frequentt en hevig cannabis of alcohol gebruiken, dat men 
niett zonder meer van 'clean' kan spreken, maar hier wil 
cleann zeggen het niet-gebruiken van harddrugs. Ook dege-
nenn die zijn teruggevallen, dat wil zeggen de respondenten 
diee een periode clean zijn geweest maar tijdens het tweede 
intervieww toch weer gebruiken, worden nader onderzocht. 

Cleanee perioden komen in het leven van de verslaafde 
vrijj  vaak voor. Het merendeel van de cliënten bleek in 1991 
sindss het begin van het heroïnegebruik een cleane periode 
doorgemaaktt te hebben (79%). Bij 21% van alle cliënten 
duurdee de laatste cleane periode zelfs eenjaar of langer. In 
hett jaar voor het tweede interview had 32% van alle cliën-
tenn een cleane periode doorgemaakt, bij 20% duurde deze 
33 maanden of langer. 

DuurDuur van de abstinentie 

Tijdenss het tweede interview blijken 61 cliënten clean te 
zijn.. Zij gebruikten de twee weken voor het interview geen 
methadonn en geen drugs (exclusief alcohol en cannabis). 
Tabell  15.3 geeft de duur van de cleane periode weer voor 
dee cliënten die sinds minstens twee weken gestopt zijn met 
druggebruik. . 

Watt betreft het gebruik van cannabis, verdovende 
middelenn en alcohol blijkt dat van de 61 cleane cliënten er 
55 (8%) de 14 dagen vóór het interview iedere dag cannabis 
hebbenn gebruikt en 3 (5 %) gebruikten de 14 dagen voor het 
intervieww iedere dag meer dan 10 glazen alcohol. Er is ook 
nagegaann of er cliënten zijn die volledig clean zijn, met 
uitzonderingg van het gebruik (zonder recept) van tranquil-
lizerss of slaapmiddelen. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Uitt tabel 15.3 blijkt dat het merendeel van de abstinente 
cliëntenn al langer dan een halfjaar clean is (67%). De 
prognosee voor deze cliënten is vrij gunstig, hoewel men 
zichh hier geen overdreven voorstellingen van moet maken. 
Vri jj  veel cliënten maken lange cleane perioden door, maar 
vallenn na verloop van tijd toch weer terug. 

Hett feitelijke percentage abstinenten ligt echter nog iets 
hoger.. Ondervertegenwoordiging van cleane respondenten 
kann optreden ten gevolge van de moeilijkheden die het met 
zichh mee brengt om abstinente cliënten op te sporen. 
Bekendd is immers dat abstinente cliënten soms niets meer 
tee maken willen hebben met de hulpverlening of met andere 
zaken,, die hen herinneren aan hun vroegere bestaan en men 
associeertt de interviewer soms ook met de hulpverleners. 
Datt leidt tot onderschatting van het aantal abstinenten in de 
responscategorie.. Om deze reden is in dit onderzoek dan 
ookk een hoge respons nagestreefd. 

Tabell  15.3. Duurr van de cleane periode bij cliënten die tijdens het 
tweedee interview clean waren. 

>> 14 dagen 
clean n 

duurr van de cleane periode 

tott 1 mnd 
meerr dan 1 mnd'tot 3 mnd 
meerr dan 3 mnd tot 6 mnd 
meerr dan 6 mnd tot 12 mnd 
meerr dan 12 mnd tot 24 mnd 
meerr dan 24 mnd 

5 5 
6 6 
9 9 

28 8 
8 8 
5 5 

8.2 2 
9.8 8 

14.8 8 
45.9 9 
13.1 1 
8.2 2 

allen n 61 1 100.0 0 

Ondankss de extra inspanningen die geleverd zijn om de 
responss zo hoog mogelijk te krijgen, blijkt dat het 
percentagee cleane cliënten in de non-responsgroep hoger is 
dann in de responsgroep. De non-respons bestaat uit 52 cliën-
tenn (exclusief overleden of t, anoniem) en 12 cliënten die 
naarr het buitenland zijn vertrokken. Van 27 van de 52 cliën-
tenn die nog in Nederland verbleven, is door de hulpverle-
nerss (of in een enkel geval door goede bekenden) aange-
gevenn of de cliënt op dat moment abstinent was of niet. 6 
vann deze 27 cliënten zijn volgens de hulpverlening zeker 
cleann (22.2%), 3 cliënten zijn waarschijnlijk clean (11.1 
%).. Als van deze laatste categorie veiligheidshalve de helft 
wordtt genomen (5.05 %), dan is van deze groep samen 
27.3%% clean. Dit cijfer kan geëxtrapoleerd worden naar de 
helee non-responsgroep van 52, plus de 12 
buitenlandgangers.. Dit komt neer op 17 cleane cliënten. Van 
dee responsgroep zijn 61 cliënten clean. Van de totale groep 
derhalvee 61 + 17 = 78 cliënten. Dit is 13.0% van de doel-
groepp (respons + non-respons) van 599 cliënten (zie hoofd-
stukk 6). Per jaar komt dit neer op 6 a 7%, wat niet ongun-
stigg genoemd kan worden. Bij een criterium van tenminste 
33 maanden clean is 10.7% clean (vergelijk tabel 15.3), dit 
iss 5 a 6% per jaar. Pas na 6 maanden clean begint het 
terugvalrisicoo redelijk klein te worden. Met dat criterium 
iss 8.7% clean, dit is circa 4% per jaar. 

Omdatt veel cliënten regelmatig afkickpogingen onder-
nemenn en er vaak voor een lange periode in slagen om clean 
tee blijven, maar dan toch weer terugvallen, is het criterium 
'minstenss 14 dagen clean op moment van tweede interview' 
zwak.. Als een strenger criterium wordt toegepast en een 
cliëntt pas clean wordt genoemd als hij tenminste 3 maanden 
geenn drugs gebruikt heeft, dan blijken 50 cliënten clean te 
zijn.. Bij deze telling zijn cliënten die op het moment van het 
intervieww in de gevangenis verbleven of die tijdens een 
verblijff  in de gevangenis afkickten en recent zijn vrijge-
komen,, meegeteld. Maar voor een realistische beschrijving 
vann de weg naar abstinentie is het beter de analyse te 
beperkenn tot degenen die niet onder dwang clean zijn 
gewordenn en gebleven. Zodoende blijven er 39 abstinenten 
over.. 11 van de 50 meer dan drie maanden cleane cliënten 
verblevenn in de gevangenis of waren recent vrijgekomen. 

Ditt is 7.4% van de responsgroep. Voor de totale ' start -
groep'' van 599 cliënten ligt dit percentage op 8.4% (uit-
gaandee van de berekeningen hierboven). Iets hoger, omdat 
cleanee cliënten in de non-responsgroep oververtegen-
woordigdd zijn. 
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Tabell  15.4. Reden voor abstinentie bij cliënten die terug zijn gevallen en bij cliënten die op het moment van het tweede interview clean waren, aantallen 
enn percentages. 

redenn voor laatste 
cleanee periode 

gevangenis s 

afkickpoging g 

ziekte/ziekenhuis s 

rustigee periode 

anders s 

allen n 

18 8 

25 5 

2 2 

2 2 

2 2 

49 9 

terugvalterugval na . 

>>  3 mnd 
clean n 

nn % 

36.7 7 

51,0 0 

4.1 1 

4.1 1 

4.1 1 

9.3 3 

>> 3 mnd cl. 

n n 

. . 

25 5 

2 2 

2 2 

2 2 

31 1 

excl.. i 
gevang.. ; 

%%  ; 

__ : 

80.66 ! 

6.55 i 

6.55 = 

6.55 1 

5.99 ! 

> > 

n n 

16 6 

33 3 

2 2 

3 3 

7 7 

61 1 

144 dgn 

% % 

26.2 2 

54.1 1 

3.3 3 

4.9 9 

11.5 5 

11.8 8 

clean clean 

> > 

n n 

15 5 

29 9 

2 2 

3 3 

7 7 

56 6 

op op 

1 1 

h h 

mnd d 

% % 

26.8 8 

51.8 8 

3.6 6 

5.4 4 

12.5 5 

10.6 6 

> > 
excl. . 

n n 

. . 

29 9 

2 2 

3 3 

5 5 

39 9 

33 mnd 
gevang. . 

% % 

. . 

74.4 4 

5.1 1 

7.7 7 

12.8 8 

7.4 4 

Geenn significant verschil in de redenen om at te kicken. 

OpgegevenOpgegeven reden van de abstinentie 

Tabell  15.4 geeft de reden voor abstinentie voor de verschil-
lendee definities van 'clean' weer. In de linkerhelft van de 
tabell  zijn ook de cliënten opgenomen die in het jaar vóór 
hett tweede interview tenminste drie maanden clean waren 
maarr op het moment van het interview weer gebruikten. Het 
iss opmerkelijk dat van de cliënten die terug zijn gevallen 
eenn groot aantal (37%) niet vrijwilli g is afgekickt, maar in 
dee gevangenis. 

Meestall  is men clean vanwege een afkickpoging (afhan-
kelijkk van het criterium voor abstinentie tussen de 50 en 
75%).. Verder blijkt verblijf in de gevangenis vaak een 
redenn voor abstinentie te zijn. Er zijn geen verschillen 
tussenn degenen die al !an°er clean zim en de°enen die 14 
dagenn clean zijn. De reden waarom men clean is geworden 
heeftt op de duur van de cleane periode dan ook geen 
invloedd (niet in tabel opgenomen). 

Inn dit onderzoek wordt het strenge criterium voor absti-
nentie,, drie maanden clean exclusief clean door verblijf in 
dee gevangenis aangehouden. Naast de abstinenten tijdens het 
tweedee interview volgens deze criteria, worden ook de 
'terugvallers'' die minstens drie maanden clean waren maar 
diee op het moment van het interview weer gebruikten, 
besproken.. Zij zijn een heel eind gekomen met hun afkick-
poging,, maar zij zijn toch weer teruggevallen. Grote over-
eenkomstt tussen deze terugvallers en de abstinenten zou 
eropp kunnen wijzen dat ook een groot deel van de absti-
nentenn zal terugvallen. 

Omm de relatie met de grootste groep niet uit het oog te 
verliezen,, wordt ook steeds het percentage van cliënten die 
niett clean zijn en ook niet zijn teruggevallen vermeld. Dit 
iss steeds de overgrote meerderheid (87%). Tabel 15.5 geeft 
eenn overzicht van de drie groepen, die in de volgende 
tabellenn in dit hoofdstuk steeds gecontrasteerd worden. 

EerdereEerdere afkickpogingen 

Tabell  15.6 toont de duur van en het aantal afkickpogingen 
datt men in het jaar voor het eerste interview heeft onder-
nomenn in relatie tot terugval, abstinentie en stabiel gebruik 

Tabell  15.5 Overzicht van de drie onderscheiden groepen. 

groep p 

terugvall  na > 3 maanden clean, exclusief 
gevangenis s 

abstinentt > 3 maanden, exclusief gevangenis 

nochh terugval, noch abstinentie 

31 1 

39 9 

456 6 

5.9 9 

7.4 4 

86.7 7 

Totaal l 526 6 100.0 0 

(nochh abstinentie, noch terugval). 12% van de cliënten die 
inn het jaar vóór het eerste interview (toen ze weer gebruik-
ten)) 9-12 maanden clean waren, zijn tijdens het tweede in-
tervieww abstinent en 8% van de cliënten die in dezelfde 
periodee 6 - 9 maanden clean waren. Een verhoudingsgewijs 
groott aantal van de cliënten die erin slaagden om in het jaar 
vóórr het eerste interview 6 - 12 maanden abstinent te zijn 
iss eenjaar later, tijdens het tweede interview dus sinds drie 
maandenn clean. Dit betekent niet dat men ervan uit kan gaan 
datt de cliënten die tijdens het tweede interview abstinent zijn 
ditt ook blijven: immers, het merendeel van de cliënten die 
inn de periode vóór het eerste interview 9 - 12 maanden 
cleann waren, zijn tijdens het tweede interview gewoon ge-
bruikerss (84%). 

Ondankss deze kanttekeningen kan men ervan uitgaan dat 
cliëntenn die langere afkickpogingen achter de rug hebben, 
ruimee ervaring hebben met de situatie na het afkicken en 
mett de problemen die dan kunnen ontstaan. Daarom slagen 
zee er beter in abstinent te blijven. In de groep cliënten die 
voorr een korte duur clean waren, zijn er minder absti-
nenten.. Geen van de zojuist genoemde verschillen is overi-
genss significant. 

Naastt de lengte van de cleane periode kan het aantal 
afkickpogingenn een effect op abstinentie hebben. Van de 
cliëntenn die in het jaar vóór het eerste interview veel 
afkickpogingenn achter de rug hebben is een tamelijk groot 
aantall  tijdens het tweede interview abstinent: 11% van 
degenenn die tussen 7 en 12 afkickpogingen hebben onder-
nomenn en 30% van degenen met 13 tot 18 afkickpogingen. 
Voorr beide groepen samen is het 15%. Nog meer afkick-
pogingenn hebben echter geen gunstige invloed op abstinen-
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Tabell  15.6. Abstinentie en terugval afhankelijk van de duur van de 
laatstee cleane periode en van het aantal afkickpogingen in 
hett jaar voor het eerste interview (percentages). 

Tabell  15.7. Abstinentie en terugval afhankelijk van sekse, etniciteit, 
leeftijdd en jaren methadongebruik. 

terug--
val l 

naa 3 
mndn n 

abstinent t 
>> 3 

maanden n 

nochh te-
rugval l 

nochh ab-
stinent t 

duurr laatste cleane periode in jaar voor eerste interview 

niett clean geweest 
-- 1 maand 
11 - 3 maanden 
3 -66 maanden 
6 -99 maanden 
99 -12 maanden 

aantall  afkickpogin 

geen n 
1-3 3 
4-6 6 
7-12 2 
13-18 8 
meerr dan 18 

5.9 9 
7.9 9 
8.0 0 
5.7 7 
0.0 0 
4.0 0 

7.3 3 
5.1 1 
7.4 4 
5.3 3 
0.0 0 
5.9 9 

6.8 8 
6.2 2 
5.3 3 
4.3 3 
7.7 7 

12.1 1 

6.5 5 
5.8 8 
9.9 9 

10.5 5 
30.0 0 
5.9 9 

87.3 3 
85.8 8 
86.7 7 
90.0 0 
92.3 3 
83.9 9 

86.2 2 
89.2 2 
82.7 7 
86.2 2 
70.0 0 
88.3 3 

118 8 
113 3 
75 5 
70 0 
26 6 

120 0 

118 8 
251 1 
80 0 
38 8 
10 0 
17 7 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.7 7 526 6 

Verschilsignificant:: **  p< .01, * p <.05, + p< .10. 

tie:: het percentage abstinente cliënten is in de groep met 
meerr dan 18 afkickpogingen klein (6%). 

Hett effect van het aantal afkickpogingen op abstinentie 
iss sterker dan het effect van de duur van de cleane periode. 
Terugvall  blijkt niet samen te hangen met eerdere afkick-
pogingen. . 

SocialeSociale achtergrond en abstinentie 

Inn de volgende paragrafen wordt nagegaan welke kenmerken 
vann de leefsituatie van de respondenten samengaan met absti-
nentiee en terugval. Tabel 15.7 geeft de verschillen in sekse, 
leeftijdd en etniciteit weer. De verschillen tussen de groepen 
zijnn nooit groot en zelden significant. Tussen mannen en 
vrouwenn zijn er geen verschillen. De afkomst van de 
cliëntenn blijkt wel significante verschillen op te leveren. Wat 
mett name opvalt is het vrij lage percentage abstinente 
Nederlanders.. Nederlanders zijn ook niet vaak 
teruggevallen,, ze bleven gewoon gebruiken. Bij de andere 
nationaliteitenn — met uitzondering van Marokkanen en 
Turkenn — zijn er meer cliënten abstinent geworden of 
teruggevallen.. Maar niemand van de Marokkanen en Turken 
iss volgens het toegepaste criterium voor abstinentie 
afgekicktt en niemand van hen is teruggevallen. Opvallend 
iss dat vooral Molukkers en Indonesiërs vaak abstinent zijn 
gewordenn (21%) en ook vaak vergeefse afkickpogingen 
hebbenn ondernomen (12%). 

Overr het verband tussen leeftijd en methadongebruik zijn 
tweee hypothesen bekend: enerzijds kan men verwachten dat 
jongeree mensen er vaker in slagen om abstinent te worden 
(zijj  zijn immers minder lang verslaafd), anderzijds gaat men 
ervann uit dat men met toenemende leeftijd eerder afkickt — 
ouderee verslaafden zouden de verslaving vrij vaak vaarwel 

terug--
val l 

abstin. . nochh terugv 
nochh abstin. 

achtergrond d 

sekse sekse 
man n 

afkomst afkomst 
Nederland* * 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Moluk. . 

buitenland d 

leeftijd leeftijd 
<233 jaar 

23-255 jaar 

26-300 jaar 

31-355 jaar 

36-400 jaar 

>> 40 jaar 

5.7 7 

6.5 5 

5.2 2 

6.9 9 

0.0 0 

11.8 8 

11.1 1 

7.7 7 

8.2 2 

7.5 5 

3.9 9 

1.4 4 

13.9 9 

7.5 5 

7.3 3 

5.9 9 

10.3 3 

0.0 0 

20.6 6 

14.8 8 

3.8 8 

8.2 2 

7.5 5 

7.2 2 

11.0 0 

2.8 8 

86.8 8 

86.3 3 

88.9 9 

82.8 8 

100.0 0 

67.6 6 

74.1 1 

88.5 5 

83.7 7 

85.0 0 

89.0 0 

87.7 7 

83.3 3 

401 1 

124 4 

424 4 

29 9 

9 9 

34 4 

26 6 

26 6 

49 9 

160 0 

182 2 

72 2 

36 6 

totaal l 5.9 9 7.4 4 86.7 7 526 6 

Verschilsignificant:: ** p < .01, * p < .05, -f p < .10. 

zeggen.zeggen. Deze laatste verwachting wordt de 'maturing out' 
hypothesee genoemd. Als men beide hypothesen combineert 
kann men verwachten dat gebruikers van middelbare leeftijd 
dee laagste kans hebben om af te kicken. Tabel 15.7 laat 
echterr zien dat tussen de leeftijdsgroepen nauwelijks ver-
schillenn bestaan met betrekking tot afkick en terugval. 

Eénn groep kenmerkt zich door een opvallend laag absti-
nentiepercentagee (en tegelijkertijd door het hoogste 
percentagee teruggevallenen): de groep van 40 jaar of ouder. 
Hett percentage abstinenten in deze groep is nog geen 3%. 
Daarentegenn heeft de groep van 36 - 40 jaar, cliënten van 
middelbaree leeftijd, het hoogste percentage abstinenten 
(11%).. In de jongste groep, jonger dan 23 jaar, is het 
percentagepercentage abstinenten laag en het percentage teruggeval-
lenenn hoog. Het is dus niet zo dat jongeren er vaker in 
slagenn om af te kicken. Ze proberen het wel, maar vallen 
weerr terug. De 'maturing-out' hypothese en de hypothese 
datt jongeren makkelijker abstinent worden kunnen dus beide 
niett bevestigd worden. 

Methadongebruik Methadongebruik 

Inn het volgende wordt ingegaan op het effect van methadon-
gebruikk op abstinentie en terugval. In tabel 15.8 is het 
aantall  jaren dat men methadon gebruikte weergegeven in 
relatiee tot abstinentie en terugval. De tabel laat zien dat na 
66 tot 8 jaar methadongebruik het percentage abstinenten het 
hoogstt is (13%). Als men langer methadon gebruikt, 9 jaren 
off  meer, worden de kansen op abstinentie duidelijk kleiner. 
Slechtss 5% van deze groep is tijdens het tweede interview 
abstinent.. Ook dit is geen bevestiging voor de maturing-out 
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jarenn me-
thadon n 
(opp t,) 

0-- 2 
33 - 5 
6-- 8 
9-- 12 
>> 12 

terug--
val l 

% % 
11.6 6 
3.4 4 
5.4 4 
4.5 5 
7.5 5 

abstinen--
tie e 

% % 
8.7 7 
6.8 8 

12.5 5 
4.5 5 
6.4 4 

noch h terugv v 
nochh abst. 

% % 
79.7 7 
89.8 8 
82.1 1 
91.0 0 
86.2 2 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.7 7 

Tabell  15.8. Abstinentie en terugval afhankelijk van aantal jaren metha-
dongebruik. . 

69 9 
88 8 

112 2 
156 6 
94 4 

526 6 

Verschill  tussen groepen niet significant. 

hypothese.. Volgens deze hypothese zou men immers ver-
wachtenn dat er in de groep waar al lang methadon wordt ge-
bruiktt meer abstinenten zijn. De terugval is echter het 
hoogstt bij cliënten die pas kort methadon gebruiken. 

Omdatt het verband tussen de duur van methadongebruik 
enn abstinentie niet onafhankelijk is van de leeftijd van de 
cliëntenn is in een variantie-analyse nagegaan of het effect 
vann de duur van het methadongebruik op abstinentie veran-
dertt als er voor leeftijd gecontroleerd wordt. De duur van 
hett gebruik van methadon blijkt een sterker effect te hebben 
opp abstinentie dan de leeftijd. Of men abstinent wordt of 
niet,, heeft dus eerder met het gebruikspatroon te maken, 
dann met de leeftijd van een cliënt. 

Behalvee het aantal jaren dat men methadon gebruikt, kan 
menn verwachten dat ook andere factoren rondom methadon-
gebruikk van belang zijn voor de kans om af te kicken, 
bijvoorbeeldd de regelmaat van het gebruik van methadon. 
Omdatt regelmatig gebruik van methadon meer stabiliteit en 
pjstt in het leven van de cliënten brengt kan verwacht 
wordenn dat regelmatig methadongebruik aan abstinentie 
voorafgaat.. Tabel 15.9 geeft dit weer. 

Inn de groep cliënten die minder dan 10 maanden metha-
donn gebruikten het jaar voor het eerste interview is het 
percentagepercentage abstinenten en terugvallers echter hoger dan in 
dee groep die meer dan 10 maanden methadon gebruikte. 
Onregelmatigg methadongebruik leidt dus tot een grotere 
kanss op abstinentie (significant verschil). Deze bevinding 
iss tegen de verwachting in: men zou verwachten dat door 
regelmatigg methadongebruik een verslaafde in staat is om 
tott rust te komen en geleidelijk een ander levenspatroon te 
ontwikkelen.. Het blijkt echter dat abstinenten juist 
onregelmatigg methadon hebben gebruikt. De cliënten in 
kwestiee zijn in het jaar voor het eerste interview vaak al 
voorr een korte periode clean geweest, met onregelmatig me-
thadongebruikk als gevolg (vergelijk tabel 15.6). 

Watt de regelmaat van het methadongebruik in de twee 
wekenn die vooraf gingen aan het eerste interview betreft, 
blijk tt ten eerste dat het overgrote deel van de cliënten 
regelmatigg methadon heeft gebruikt: 89% van alle cliënten 
heeftt in de twee weken voor het eerste interview alle dagen 
methadonn gebruikt. Van de cliënten die in die periode 0 tot 
77 dagen methadon hebben gebruikt zijn veel personen absti-
nentt (bijna 12%). Ook hier komt naar voren dat onregel-
matigg gebruik van methadon juist vaker voorkomt bij 
diegenenn die tijdens het tweede interview abstinent zijn. 
Dezee verschillen zijn echter niet significant. 

Tabell  15.9. Abstinentie en terugval afhankelijk van methadongebruik in 
hett jaar voor het eerste interview. 

terug g 
-val l 

% % 

absti--
nent t 

% % 

noch h 
terugv v 

nochh abst 
% % n n 

regelmatigg methadongebruik (maanden in het 
jaarr voor het eerste interview)* 

minderr dan 10 maanden 

10-122 maanden 

regelmatigg methadongebruik (dagen in de 
tweee weken voor het eerste intrv.) 

00 - 7 dagen 

88 - 13 dagen 

allee dagen 

dosiss methadon (in het jaar voor het eerste 
interview)* * 

11 - 35 mg 

366 - 60 mg 

meerr dan 60 mg 

7.99 11.0 

5.00 5.8 

genn in de 
 ) 

5.99 11.8 

11.55 3.8 

5.66 7.3 

hett eerste 

7.55 9.9 

2.66 3.4 

0.00 0.0 

81.1 1 

89.3 3 

82.4 4 

84.6 6 

87.2 2 

82.6 6 

94.0 0 

100.0 0 

164 4 

363 3 

34 4 

26 6 

467 7 

253 3 

116 6 

19 9 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.7 7 526 6 

Verschill  significant: **  p < ,01, * p < .05, + p < .10. 

Inn de groep cliënten die een lage dosis methadon kreeg 
zijnn er iets meer abstinenten en cliënten die zijn terug-
gevallenn dan in de groep die een hogere dosis methadon 
kreeg.. Dit verschil is significant. Een dosis van meer dan 
800 milligram kan therapeutisch gezien pas als enigszins 
'hoog'' worden omschreven. Een dergelijke dosis bleek 
echterr bij slechts 6 cliënten voor te komen. Te weinig om 
eenn aparte categorie te vormen. 

Uitt deze gegevens blijkt dat abstinente cliënten al langer 
minderr methadon gebruikten en kennelijk hun verslaving al 
enigszinss onder controle hadden. Cleane perioden, 
onregelmatigg gebruik van methadon en een vrij lage dosis 
vormenn een aanloop tot abstinentie. 

Druggebruik Druggebruik 

Dee vraag is of een afkickpoging in de aanloop tot abstine-
ntiee ook samengaat met minder gebruik van heroïne of 
cocaïne.. Tabel 15.10 geeft het patroon van het gebruik van 
heroïnee en cocaïne tijdens het eerste interview weer. De 
bevindingenn zijn verrassend: in de groep cliënten die een 
lagerr heroïnegebruik had dan het groepsgemiddelde van 208 
keerr per jaar (berekend voor respondenten die minimaal één 
keerr hebben gebruikt) zijn er nauwelijks méér abstinenten 
dann in de groep cliënten die in het jaar voor het eerste inter-
vieww meer heroïne gebruikten. Van de groep die tijdens en 
voorr het eerste interview helemaal geen heroïne gebruikte 
(eventueell  wel andere drugs) is slechts 3% abstinent gewor-
den.. Opvallend is verder dat onder de cliënten die in het 
jaarr voor het eerste interview geen cocaïne gebruikten veel 
personenn zitten die tijdens het tweede interview abstinent 
zijnn (ruim 10%). Bij alcoholgebruik zien we significante 
verschillen.. Onder de groep cliënten die in het jaar voor het 
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Tabell  15.10. Abstinentie en terugval afhankelijk van gebruik van drugs 
hett jaar voor het eerste interview (aantal keren per jaar). 

Vervolgg tabel 15.10. 

heroïnee - niet 

<< 208 keer 

>> 208 keer 

cocaïnee - niet 

<< 100 keer 

>> 100 keer 

heroïnerokenn - niet 

<< 185 keer 

>> 185 keer 

heroïnee spuiten - niet 

<< 171 keer 

>> 171 keer 

cocaïnee snuiven - niet 

<< 33 keer 

>> 33 keer 

cocaïnee chinezen - n. 

<< 81 keer 

>> 81 keer 

cocaïnee spuiten - niet 

<< 81 keer 

>> 81 keer 

cannabiss - niet 

<< 206 keer 

>> 206 keer 

amfetaminee - niet 

<< 81 keer 

>> 81 keer 

tranquillizerss - niet 

<< 120 keer 

>> 120 keer 

allen n 

terug--
val l 

% % 

11.8 8 

6.2 2 

4.7 7 

6.2 2 

5.8 8 

5.8 8 

7.5 5 

6.6 6 

4.2 2 

6.2 2 

6.3 3 

3.9 9 

6.2 2 

6.0 0 

0.0 0 

7.3 3 

4.1 1 

6.9 9 

5.9 9 

5.7 7 

6.4 4 

6.3 3 

6.8 8 

4.6 6 

6.0 0 

4.9 9 

5.6 6 

6.5 5 

3.4 4 

4.9 9 

5.9 9 

absti--
nentie e 

% % 
2.9 9 

8.1 1 

7.3 3 

10.3 3 

6.2 2 

6.6 6 

4.3 3 

8.2 2 

7.9 9 

7.9 9 

5.3 3 

7.7 7 

6.9 9 

9.1 1 

13.6 6 

9.1 1 

5.4 4 

8.1 1 

8.0 0 

5.7 7 

6.4 4 

7.7 7 

7.7 7 

6.7 7 

7.8 8 

3.3 3 

11.1 1 

8.5 5 

4.5 5 

2.4 4 

7.4 4 

noch h 
terugval l 

noch h 
abstin.. % 

85.3 3 

85.8 8 

87.9 9 

83.6 6 

88.0 0 

87.6 6 

88.3 3 

85.2 2 

87.8 8 

85.8 8 

88.4 4 

88.5 5 

86.9 9 

84.5 5 

86.3 3 

83.5 5 

90.5 5 

84.5 5 

86.1 1 

88.7 7 

87.2 2 

85.9 9 

85.4 4 

88.7 7 

86.2 2 

91.8 8 

83.3 3 

84.9 9 

92.0 0 

92.6 6 

86.7 7 

n n 

34 4 

260 0 

232 2 

146 6 

259 9 

121 1 

94 4 

243 3 

189 9 

353 3 

95 5 

78 8 

438 8 

66 6 

22 2 

219 9 

221 1 

86 6 

373 3 

106 6 

47 7 

42 2 

191 1 

194 4 

448 8 

61 1 

18 8 

398 8 

88 8 

41 1 

526 6 

eerstee interview meer dan 140 keer meer dan 10 glazen op 
eenn dag hadden gedronken komen opvallend veel cliënten 
voorr die tijdens het tweede interview clean zijn (15.8%). 
Voorr de andere drugs komt geen effect naar voren. 

Opp basis van deze bevindingen kan men concluderen dat 
err geen geleidelijke overgang van minder heroïne of andere 
drugss naar abstinentie is. Abstinentie blijkt geen 
consequentiee van een periode van minder gebruik. Vooraf 
aann abstinentie gaat niet zo zeer een gewijzigd patroon van 
druggebruik,, maar wel stevig alcoholgebruik. 

Hulpverlening Hulpverlening 

Watt betreft de rol van de hulpverlening voor de kans op ab-
stinentiee is een aantal factoren onderzocht. Tabel 15.11 

slaapmiddelenn - niet 

<< 122 keer 

>> 122 keer 

snuifmiddelenn - niet 

<< 63 keer 

>> 63 keer 

XTCC - niet 

<< 11 keer 

>> 11 keer 

hallucinogenenn - niet 

<< 14 keer 

>> 14 keer 

>> 10 gl.alc 1 dg - nt* 

<< 140 keer 

>> 140 keer 

allen n 

terug--
val l 

% % 
6.1 1 

4.3 3 

4.8 8 

5.9 9 

0.0 0 

0.0 0 

6.2 2 

0.0 0 

0.0 0 

5.8 8 

8.0 0 

0.0 0 

6.2 2 

6.9 9 

1.8 8 

5.9 9 

absti--
nentie e 

% % 
7.9 9 

4.3 3 

9.1 1 

7.5 5 

0.0 0 

0.0 0 

7.4 4 

10.5 5 

0.0 0 

7.6 6 

6.0 0 

0.0 0 

5.7 7 

8.9 9 

15.8 8 

7.4 4 

noch h 
terug g 
noch h 

abst.. % 

85.9 9 

91.3 3 

86.1 1 

86.6 6 

100.0 0 

100.0 0 

86.5 5 

89.5 5 

100.0 0 

86.5 5 

88.0 0 

100.0 0 

88.1 1 

84.2 2 

82.5 5 

86.7 7 

n n 

391 1 

92 2 

44 4 

523 3 

3 3 

1 1 

503 3 

19 9 

5 5 

497 7 

25 5 

5 5 

369 9 

101 1 

57 7 

526 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

geeftt de waardering voor de hulpverlening tijdens het eerste 
intervieww en het verband met latere abstinentie weer: hoe 
goedd de cliënten in de tijd voor het eerste interview volgens 
eigenn perceptie bij de hulpverleners terecht konden, of ze 
gerichtee begeleiding hadden en in hoeverre aanloop bij de 
instellingg een rol speelt. 

Ookk hier zijn er nauwelijks effecten. Of men vindt dat 
menn beslist bij de hulpverlener terecht kan of juist niet 
maaktt voor abstinentie niet uit. Hetzelfde geldt voor gerich-
tee begeleiding, een vaste begeleider en het gegeven dat de 
verstrekkerr ook de begeleider is. Wel spelen de plannen die 
menn heeft voor de toekomst een rol, hoewel dit verband niet 
significantt is. In de groep die zo snel mogelijk wil afkicken 
zijnn er meer abstinenten dan in de andere groepen, die 
alleenn maar op den duur willen afkicken of zeggen dat het 
'niett zo nodig hoeft'. 

Hett rapportcijfer dat de respondenten aan metha-
donverstrekkingg en begeleiding geven (niet in tabel 
opgenomen)) verschilt nauwelijks tussen de abstinenten en 
dee rest. Abstinenten geven de methadonverstrekking een 
gemiddeldee van 6.5, voor degenen die zijn blijven gebruiken 
iss dit gemiddelde 6.6. De begeleiding geven de abstinenten 
eenn 6.5, voor degenen die gewoon zijn blijven gebruiken is 
ditt 6.3. De terugvallers hebben dezelfde gemiddelden als de 
abstinentenn en verschillen dus ook niet van degenen die zijn 
blijvenn gebruiken zonder een cleane periode. 

Inn tabel 15.12 is weergegeven hoeveel verschillende 
vormenn van begeleiding en therapie door de cliënten werden 
gecombineerdd in relatie tot abstinentie. Van degenen die 
meerr verschillende begeleidingsvormen gebruikten is een 
ietss hoger percentage abstinent. 12% is abstinent na gebruik 
vann 3 vormen en van degenen die 4 en meer begeleidings-
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Tabell  15.11. Abstinentie en terugval afhankelijk vanhulpverlening tijdens 
hett eerste interview. 

Tabell  15.12. Abstinentie en terugval afhankelijk van soorten therapie 
voorr het eerste interview. 

terug--
val l 

absti-- noch te-
nentiee rugv. 

nochh ab-
%% stin. % 

terechtterecht bij hulpverlener: 
beslist t 
enigszins s 
nauwelijks s 
nooit t 

gerichtegerichte begeleiding: 
nee e 
ja ja 

soortsoort begeleiding: 
vast t 
wisselend d 
steedss iemand anders 

verstrekking: verstrekking: 
verst,, zonder begeleiding 
verstrekkerr is (meestal) 
-- begeleider 
-- een ander 

aanloopaanloop ook voor koffie: 
nee e 
ja a 

plannenplannen om af te kicken: 
zoo snel mogelijk 

opp den duur 
hoeftt niet zo nodig 

7.7 7 
4.1 1 
2.6 6 
4.4 4 

6.0 0 
5.5 5 

5.3 3 
4.6 6 

10.6 6 

10.5 5 

4.8 8 
5.9 9 

5.7 7 
6.5 5 

7.3 3 
4.6 6 
6.4 4 

8.6 6 
6.6 6 
7.9 9 
7.1 1 

7.0 0 
7.6 6 

8.1 1 
9.1 1 
4.3 3 

2.6 6 

9.5 5 
8.1 1 

7.8 8 
6.5 5 

11.3 3 
5.9 9 
5.5 5 

83.8 8 
89.3 3 
89.5 5 
88.5 5 

87.0 0 
86.9 9 

86.5 5 
86.4 4 
85.1 1 

86.8 8 

85.7 7 
86.0 0 

86.6 6 
87.0 0 

81.5 5 
89.5 5 
88.1 1 

234 4 
121 1 
38 8 

113 3 

284 4 
238 8 

431 1 
22 2 
47 7 

38 8 

63 3 
393 3 

372 2 
154 4 

151 1 
239 9 
109 9 

allen n 5.7 7 7.4 4 86.7 7 526 6 

Verschillenn tussen groepen niet significant. 

vormenn combineerden is 10% abstinent tijdens het tweede 
interview.. Dit aantal verschillende soorten van begeleiding 
heeftt geen significant effect op abstinentie. 

Inn tabel 15.13 zijn de verschillende vormen van begelei-
dingg en therapie weergegeven. Gebruik van medische bege-
leidingg gaat significant samen met meer abstinentie. Veel 
cliëntenn die aan medische begeleidingsvormen in het jaar 
voorr het eerste interview hebben deelgenomen zijn tijdens 
hett tweede interview abstinent. Ten aanzien van de andere 
begeleidingsvormenn blijken de verschillen niet significant. 
Dee aantallen cliënten die een bepaalde therapie gebruikten 
zijnn echter vaak bijzonder klein, zoals men in de laatste 
kolomm kan zien. Daarom zijn de effecten moeilijk aan-
toonbaar,, maar er is ook geen verband met abstinentie als 
menn het soort begeleiding achterwege laat en alleen nagaat 
off  er een effect is van al dan niet krijgen van begeleiding. 

aantall  soorten 
begeleidings--
vormenn ge-
bruikt t 

terug--
vat t 

abstinen--
tie e 

nochh terug-
vall  noch 

abstin. . 
% % n n 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

44 of meer 

5.4 4 

2.7 7 

10.7 7 

9.3 3 

6.7 7 

6.7 7 

7.1 1 

8.8 8 

11.6 6 

10.0 0 

87.9 9 

90.2 2 

80.5 5 

79.1 1 

83.3 3 

166 6 

184 4 

103 3 

43 3 

30 0 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.7 7 526 6 

Verschillenn tussen groepen niet significant. 

Tabell  15.13. Abstinentie en terugval afhankelijk van verschillende 
begeleidingsvormenn in het jaar voor het eerste interview. 

terug--
val l 

absti--
nentie e 

noch h 
terugv. . 

nochh ab 
begeleidingsvorm m 

maatschappelijkk werk ja 
nee e 

medischh + ja 
nee e 

psychiatrischh ja 
nee e 

sociaal-psychiatrischh ja 
nee e 

psychotherapeutisch h 

gezinstherapie e 

gesprekstherapie e 

activiteitentherapie e 

creatievee therapie 

acupunctuur r 

reclassering g 

individueel l 

anderee begeleiding 

j a a 
nee e 
ja a 
nee e 

ja a 
nee e 

ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 
ja a 
nee e 

ja ja 
nee e 

5.0 0 
6.8 8 
4.7 7 
6.3 3 
6.7 7 
5.9 9 

25.0 0 
5.6 6 

12.5 5 
5.8 8 

30.0 0 
5.5 5 

15.2 2 
5.3 3 
5.9 9 
5.9 9 

12.5 5 
5.7 7 

10.0 0 
5.8 8 
6.7 7 
5.8 8 
8.0 0 
5.7 7 

15.8 8 
5.3 3 

8.3 3 
6.8 8 

11.2 2 
6.5 5 
6.7 7 
7.5 5 
0.0 0 
7.6 6 
0.0 0 
7.6 6 
0.0 0 
7.5 5 
6.1 1 
7.5 5 
8.8 8 
7.4 4 
0.0 0 
7.7 7 

20.0 0 
7.2 2 
9.3 3 
6.9 9 
8.0 0 
7.4 4 
5.3 3 
7.6 6 

86.8 8 
86.4 4 
84.1 1 
87.2 2 
86.7 7 
86.6 6 
75.0 0 
86.8 8 
87.5 5 
86.6 6 
70.0 0 
86.9 9 
78.8 8 
87.1 1 
85.3 3 
86.7 7 
87.5 5 
86.6 6 
70.0 0 
86.9 9 
84.0 0 
87.2 2 
84.0 0 
86.9 9 
78.9 9 
87.1 1 

allen n 5.9 9 7.4 4 

n n 

242 2 
280 0 
107 7 
415 5 
30 0 

493 3 
8 8 

514 4 
8 8 

514 4 
10 0 

516 6 
33 3 

490 0 
34 4 

489 9 
16 6 

506 6 

10 0 
512 2 
75 5 

446 6 
50 0 

473 3 
38 8 

472 2 

86.77 526 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

MedischeMedische situatie 

WoonplaatsWoonplaats en omvang instelling 

Tenslottee is het effect van de omvang van instelling en de 
woonplaatss van de cliënten onderzocht (zie tabel 15.14). In 
kleineree instellingen zijn er meer abstinenten dan in grotere 
instellingen,, en in middelgrote woonplaatsen (tussen 60.000 
enn 100.000 inwoners) meer dan in kleinere of grotere plaat-
sen.. Deze verschillen tussen de groepen zijn niet significant. 

Hieronderr wordt nagegaan in hoeverre de lichamelijke 
gezondheidd tijdens het eerste interview van invloed is op ab-
stinentie.. Tabel 15.15 en tabel 15.16 geven de bevindingen 
weer.. Behalve indicatoren voor lichamelijke gezondheid is 
ookk het voorkomen van bijna-overdoses en de frequentie 
hiervann opgenomen. Uit tabel 15.15 blijkt dat ziekte vóór 
hett eerste interview geen effect heeft op abstinentie tijdens 
hett tweede interview. Ook wat betreft opname in het zieken-
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Tabell  15.14. Abstinentie en terugval afhankelijk van type instelling en 
woonplaats. . 

terug-- absti- noch 
vall  nentie terugval 

noch h 
%% % abstin. % n 

Tabell  15.16. Abstinentie en terugval afhankelijk van letsel, kwalen en 
ervarenn gezondheid tijdens het eerste interview. 

omvangomvang instelling 
11 - 30 cliënten 
31-1000 cliënten 
1000 - 250 cliënten 

omvang omvang 
woonplaats woonplaats 
>>  100.000 
600 - 100.000 
<< 60.000 

0.0 0 
7.4 4 
4.7 7 

5.9 9 
8.5 5 
3.6 6 

12.5 5 
9.3 3 
5.1 1 

6.2 2 
11.7 7 
7.3 3 

87.5 5 
83.3 3 
90.1 1 

87.9 9 
79.8 8 
89.1 1 

16 6 
257 7 
253 3 

322 2 
94 4 

110 0 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.7 7 526 6 

Geenn significant verschil tussen de groepen. 

Tabell  15.15. Abstinentie en terugval afhankelijk van ziekte en overdoses 
vóórr het eerste interview. 

terug--
val l 

absti-- noch 
nentiee terugv. 

noch h 
abstin. . 

ziekte ziekte 
jaarr vóór t, ziek geweest 7.7 

niett ziek 4.3 
aantall  dagen ziek (gem.) (60.3) 

ziekteziekte excl. griep, e.d. 
jaarr vóór t{ ziek geweest 9.4 

niett ziek 4.8 
aantall  dagen ziek (gem.) (81.2) 

ziekenhuis ziekenhuis 
jaarr vóór t, opgenomen 9.1 

niett in ziekenhuis 4,5 
***  aantal dagen ziekenh. (gem.) (44.3) 

bijna-overdosis bijna-overdosis 
jaarr vóór t, overdosis 0.0 

geenn overdosis 6.1 
aantall  keren (gem.) 

6.11 86.3 
8.66 87.1 

(35.6)) (40.4) 

248 8 
278 8 

7.88 82.8 128 
7.33 87.9 398 

(49.8)) (67.9) 

7.66 83.3 
5.55 90.1 

(12.6)) (18.9) 

66 6 
292 2 

5.00 95.0 40 
7.77 86.2 196 

(1-5)) (1.7) 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.77 526 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

huiss en het al dan niet hebben gehad van een bijna-overdosis 
inn het jaar voor het eerste interview blijken er geen verschil-
lenn voor te komen. Opvallend is dat abstinenten veel minder 
langg ziek waren en minder lang in het ziekenhuis bleven dan 
terugvallerss of degenen die noch abstinent noch teruggeval-
lenn zijn. Abstinenten bleven gemiddeld maar 13 dagen in 
hett ziekenhuis tegenover 44 dagen voor de terugvallers en 
199 dagen voor degenen die noch terug zijn gevallen noch 
abstinentt zijn. Ziekte en opname in een ziekenhuis verstoren 
vaakk afkickpogingen, zo lijk t uit de tabel naar voren te 
komen:: veel dagen in het ziekenhuis gaat samen met terug-
val. . 

Uitt 15.16 blijkt verder dat er geen effect is van letsel 
doorr ongeval op abstinentie. Vrij veel abstinenten blijken 
inn het jaar voor het eerste interview een ongeval te hebben 

letselletsel door ongeval 
jaarr vóór t, ongeval 
geenn ongeval 

oorzaakoorzaak hiervan 
stoned d 
agressiee (zelf) 
agressiee (anderen) 
anders s 

kwalen kwalen 
heeftt kwalen 
geenn kwalen 
kwaall  van vóór 

methadongebr.+ + 
kwaall  begon na 

methadongebruik k 

rapportcijferrapportcijfer gezondheid 
tijdenss eerste interview 

allen n 

terug g 
val l 

% % 

6.5 5 
5.8 8 

0.0 0 
0.0 0 

40.0 0 
6.3 3 

7.2 2 
5.6 6 

7.8 8 

4.1 1 

6.8 8 

5.9 9 

abstinent t 
ie e 

% % 

11.3 3 
6.9 9 

7.7 7 
25.0 0 
0.0 0 
9.4 4 

5.4 4 
8.0 0 

2.0 0 

10.2 2 

7.2 2 

7.4 4 

noch h 
terugv v 

noch h 
abstin. . 

% % 

82.2 2 
87.3 3 

92.3 3 
75.0 0 
60.0 0 
84.4 4 

87.4 4 
86.4 4 

90.2 2 

85.7 7 

6.9 9 

86.7 7 

n n 

62 2 
464 4 

13 3 
12 2 
5 5 

32 2 

111 1 
414 4 

51 1 

49 9 

526 6 

526 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

meegemaakt,, significant is dit verschil echter niet. Wat de 
oorzaakk van het aangedane letsel betreft, blijkt dat bij 
agressiee door de respondent zelf veel abstinentie voorkomt. 
Bijj  agressie door anderen komen opvallend veel terugvallers 
voor,, maar in beide gevallen gaat het om weinig respon-
denten. . 

Hett blijkt dat 10% van de cliënten die pas na het gebruik 
vann methadon last kregen van een bepaalde kwaal abstinent 
iss geworden, terwijl maar 2% van de cliënten die al vóór 
hunn gebruik van methadon een kwaal hadden abstinent 
werd.. Kwalen die na het begin van het methadongebruik 
ontstaan,, blijken abstinentie positief te beïnvloeden. Kwalen 
diee dateren van vóór het methadongebruik zullen over het 
algemeenn ernstiger zijn en kunnen een rol gespeeld hebben 
bijj  het ontstaan van de verslaving. 

Hett rapportcijfer voor de ervaren gezondheid tijdens het 
eerstee interview verschilt niet significant tussen abstinenten, 
terugvallerss en stabielen. 

PsychischePsychische situatie 

Dee bevindingen voor psychische gezondheid zijn in tabel 
15.177 weergegeven. De tabel laat zien dat aan abstinentie 
geenn periode van grote psychische stabiliteit voorafgaat. 
Hoewell  in de groep cliënten zonder bepaalde psychische 
klachtenn het percentage abstinenten vaak hoger is dan in de 
groepp cliënten met deze klachten, zijn de verschillen toch 
tamelijkk klein en ook niet significant. Het rapportcijfer voor 
dee ervaren psychische gezondheid verschilt niet tussen de 
driee groepen. 

Concluderend:: er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat 
eenn betere geestelijke gezondheid tijdens of vóór het eerste 
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Tabell  15.17. Abstinentie en terugval afhankelijk van psychische gezond-
heidd tijdens het eerste interview. 

Tabell  15.19. Abstinentie en terugval afhankelijk van sociale contacten 
mett de scene in het jaar voor het eerste interview. 

psychischee klachten 

onrustt ja 
nee e 

depressiee ja 
nee e 

geheugenverliess ja 
nee e 

agressiee ja 
nee e 

angstt ja 
nee e 

neigingg tot suïcide ja 

nee e 

pogingg suïcide ja 

nee e 

hallucinatiee ja 
nee e 

minstenss 1 klacht ja 
nee e 

rapportcijferrapportcijfer geestelijke 
gezondheid gezondheid 

Verschillenn tussen de 

Tabell  15.18. Abstinentie 
tijdenss het 

terug--
val l 

% % 

5.8 8 
6.0 0 

6.0 0 
5.7 7 

5.3 3 
6.1 1 

5.2 2 
6.1 1 

6.1 1 
5.8 8 

5.0 0 

6.1 1 

10.0 0 
5.7 7 

3.5 5 
6.0 0 

5.3 3 
9.0 0 

6.8 8 

groepenn niet 

absti--
nentie e 

% % 

6.4 4 
9.3 3 

8.9 9 
5.2 2 

4.6 6 
8.5 5 

7.8 8 
7.3 3 

8.7 7 
7.1 1 

9.0 0 

7.0 0 

15.0 0 
7.1 1 

3.5 5 
7.7 7 

7.6 6 
6.7 7 

6.7 7 

significant. . 

enn terugval afhankelijk 
eerstee interview. 

terug--
val l 

% % 

absti--
nentie e 

% % 

noch h 
terugval l 
n.. abst. 

% % 

87.8 8 
84.6 6 

85.1 1 
89.1 1 

90.1 1 
85.3 3 

87.1 1 
86.6 6 

85.2 2 
87.1 1 

86.0 0 

86.9 9 

75.0 0 
87.2 2 

93.1 1 
86.3 3 

87.2 2 
84.3 3 

6.6 6 

vann de sociale 

nochh te-
rugval l 

nochh ab-
stin. . 

% % 

n n 

344 4 
182 2 

315 5 
211 1 

151 1 
375 5 

116 6 
410 0 

115 5 
411 1 

100 0 

426 6 

20 0 
506 6 

29 9 
297 7 

438 8 
89 9 

526 6 

situatie e 

n n 

interactiepartnerss zijn 
ookk druggebruiker 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

bijnaa niemand 

allen n 

terug--
val l 

% % 
4.5 5 

5.6 6 

6.6 6 

4.3 3 

8.4 4 

5.9 9 

Verschill  tussen groepen niet signi 

absti--
nentie e 

% % 
6.0 0 

6.3 3 

7.9 9 

8.7 7 

8.4 4 

7.4 4 

ficant. . 

Tabell  15.20. Abstinentie en terugval afhankelijk 
mett de scene 

interactiepartnerss zijn 
ookk druggebruiker 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

bijnaa niemand 

allen n 

Verschill  tussen groepen 

noch h 
terugval l 

noch h 
abst.. % 

89.6 6 

88.0 0 

85.5 5 

87.0 0 

83.2 2 

86.6 6 

vann sociale 

n n 

67 7 

142 2 

76 6 

69 9 

143 3 

526 6 

contacten n 
dee twee weken voor het eerste interview. 

terug--
val l 

% % 
4.2 2 

3.6 6 

7.6 6 

5.3 3 

8.7 7 

5.9 9 

niett sign 

intervieww tot abstinentie leidt 

absti--
nentie e 

% % 
5.6 6 

7.1 1 

6.1 1 

5.3 3 

9.9 9 

7.4 4 

ficant. . 

noch h 
terugval l 

nochh ab. 

% % 
90.3 3 

89.3 3 

86.4 4 

89.3 3 

81.4 4 

86.6 6 

n n 

72 2 

112 2 

66 6 

75 5 

172 2 

526 6 

woonsituatiee tijdens het eerste interview 

bijj  ouders 9.1 
eigenn woning 5.4 
bijj  vrienden 4.2 
niett vast 3.2 
opp kamers 6.9 
bijj  parmer inwonend 0.0 

werklooss tijdens het eerste interview 

nee e 
ja a 

4.9 9 
7.4 4 

werklooss tijdens beide interviews + 

nee e 
ja a 

6.8 8 
4.9 9 

partnerr tijdens het eerste interview* 

nee e 

ja ja 

6.4 4 
5.4 4 

4.1 1 
8.1 1 
8.3 3 
6.5 5 
9.6 6 
0.0 0 

7.2 2 
7.9 9 

9.2 2 
5.3 3 

9.8 8 
5.0 0 

86.8 8 
86.5 5 
87.5 5 
90.3 3 
83.6 6 

100.0 0 

87.9 9 
84.7 7 

84.0 0 
89.9 9 

83.8 8 
89.6 6 

295 5 
24 4 
31 1 
73 3 
10 0 

307 7 
215 5 

294 4 
227 7 

266 6 
260 0 

allen n 5.9 9 7.4 4 86.6 6 526 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p p < .05, + p < .10. 

Vervolgenss is onderzocht of aspecten van de levenssituatie 
vann de cliënten tijdens de periode vóór het eerste interview 
vann invloed zijn op abstinentie. Ook het verband tussen de 
opvoedingssituatiee van de cliënten en abstinentie is in kaart 
gebracht.. Tabel 15.18 geeft de relatie van woon- en werk-
situatiee met abstinentie en terugval weer. Woonsituatie heeft 
geenn effect op abstinentie. Ook arbeidsparticipatie tijdens 
hett eerste interview heeft geen invloed en er is ook geen 
significantt effect op terugval. Wel blijkt dat bij de cliënten 
diee tijdens beide interviews werkloos zijn minder abstinentie 
voorkomtt dan in de groep die op één van beide tijdstippen 
werkt.. Dit komt overeen met de bekende feiten over 
werkloosheid:: negatieve gevolgen treden pas na een 
langdurigee werkloosheid op. Er is verder geen effect van 
hett krijgen van een nieuwe baan, inkomen, aantal gewerkte 
urenn of het soort werk (niet in tabel opgenomen). 

Inn tabel 15.18 is het effect opgenomen van het hebben 
vann een partner op abstinentie. Het is opmerkelijk dat het 
hebbenn van een partner tijdens het eerste interview niet als 
stimulanss werkt om af te kicken. Integendeel: in de groep 
diee geen partner tijdens het eerste interview had zijn er sig-
nificantt meer abstinenten dan in de groep cliënten mèt 
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Tabell  15.21. Abstinentie en terugval afhankelijk van contacten met fami-
liee in het jaar voor het eerste interview. 

contactenn met 
familie e 

geen n 

11 - 55 keer 

566 - 155 keer 

1566 - 450 keer 

>> 450 keer 

allen n 

terug--
val l 

% % 

8.0 0 

2.5 5 

9.4 4 

3.3 3 

9.4 4 

5.9 9 

absti--
nentie e 

% % 

8.0 0 

6.3 3 

8.2 2 

6.6 6 

7.3 3 

7.4 4 

nochh te-
rugg v. 

nochh abst. 

% % 
84.0 0 

91.3 3 

82.4 4 

90.1 1 

83.3 3 

86.6 6 

n n 

25 5 

80 0 

85 5 

91 1 

96 6 

526 6 

Verschill  tussen groepen niet significant. 

partner.. Het hebben van een partner stabiliseert kennelijk 
dee situatie zoals ze is en is geen incentive om deze te 
veranderen.. Relaties zijn dus niet in staat om afkicken 
gunstigg te beïnvloeden. In een variantie-analyse is nage-
zocht,, of het effect van het hebben van een partner sekse-
afhankelijkk is, maar dit is niet het geval. Zowel voor 
mannenn als voor vrouwen geldt dat het effect van de partner 
opp abstinentie negatief is. 

Doorr de kleine aantallen is het niet mogelijk om tot een 
uitspraakk te komen over de effecten op abstinentie en terug-
vall  van een nieuwe relatie, dus een relatie die tussen de 
tweee interviews werd begonnen. Van de 39 abstinenten 
hebbenn er 23 op het moment van het tweede interview een 
vastee partner. Bij 15 van dezen gaat het om een nieuwe 
relatie.. Hiervan zijn 9 relaties na de abstinentie begonnen 
enn 6 ervoor. 

Dee sociale omgeving wordt, behalve door de partner, ook 
bepaaldd door contacten met bekenden en met de familie. 
Daaromm is onderzocht of de hoeveelheid contact met de 
scenee een effect heeft op abstinentie. Tabel 15.19 en 15.20 
latenn de resultaten zien met betrekking tot de contacten met 
mede-druggebruikers.. De tabellen laten geen significante 
verschillenn zien, maar duidelijk is dat degenen die niet met 
mede-druggebruikerss optrekken een iets grotere kans hebben 
opp abstinentie en ook op terugval. Verslaafden zonder 
contactenn in de scene ondernemen vaker een poging en dan 
gaatt het ook vaker mis, wat tot uiting komt in terugval. 

Tabell  15.21 geeft de contacten met de familie in het jaar 
voorr het eerste interview in relatie tot abstinentie tijdens het 
tweedee interview. Het aantal contacten is het aantal keer dat 
dee cliënt in het jaar voor het eerste interview contact heeft 
gehadd met ouders, broers en zussen. De frequentie van con-
tactt met familie blijkt geen effect te hebben op abstinentie. 

Criminaliteit Criminaliteit 

Uitt tabel 15.22 blijkt dat abstinentie niet wordt vooraf-
gegaann door minder criminaliteit en evenmin gaat meer 
criminaliteitt vooraf aan terugval. In de groep cliënten die 
gedealdd hebben komen zelfs opvallend veel abstinenten voor 
enn dit verschil is significant. Dealende verslaafden hebben 
doorgaanss meer controle over hun situatie, anders kunnen 

Tabell  15.22. Abstinentie en terugval afhankelijk van crimineel gedrag 
eerstee interview en rapportcijfer maatschappelijk functione-
renn eerste interview. 

diefstal l 

inbraak k 

dealen* * 

fraude e 

geweld d 

heling g 

nee e 
ja a 

nee e 

ja ja 

nee e 

ja ja 

nee e 

ja a 

nee e 
ja a 

nee e 
ja a 

rapportcijferrapportcijfer maat-
schsch app e lijk fun et ion. 

allen n 

terug--
val l 

% % 

7.2 2 
3.4 4 

6.0 0 
4.8 8 

6.8 8 
1.2 2 

6.2 2 
2.4 4 

5.8 8 
7.7 7 

5.5 5 
8.6 6 

6.7 7 

5.9 9 

abstinen--
tie e 

% % 

8.7 7 
5.0 0 

7.6 6 
4.8 8 

6.3 3 
13.3 3 

7.2 2 
9.5 5 

7.2 2 
11.5 5 

8.1 1 
2.9 9 

6.3 3 

7.4 4 

noch h 
terugval l 

noch h 
abst.. % 

84.2 2 
91.6 6 

86.4 4 
90.5 5 

86.9 9 
85.5 5 

86.6 6 
88.1 1 

87.0 0 
80.8 8 

86.4 4 
88.6 6 

6.0 0 

86.7 7 

n n 

347 7 
179 9 

484 4 
42 2 

443 3 
83 3 

484 4 
42 2 

500 0 
26 6 

456 6 
70 0 

526 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

zee niet functioneren als dealer. Hierdoor slagen ze er ken-
nelijkk ook beter in abstinent te raken. Vooral opvallend is 
datt het percentage terugval onder de dealers zeer laag is 
(1%,, allen 6%). Vergeefse pogingen om af te kicken komen 
onderr dealers kennelijk nauwelijks voor. Dat wijst ook op 
beheersingg van de eigen situatie. Verder valt nog het grote 
percentagee abstinenten op onder degenen die een gewelds-
misdrijff  hebben gepleegd. Abstinenten zijn daarentegen 
zeldzaamm onder de cliënten die als heler actief waren. 

Hett cijfer dat respondenten zichzelf geven voor het 
maatschappelijkk functioneren blijkt niet significant te ver-
schillenn tussen de drie groepen. Wel valt op dat met name 
terugvallerss zichzelf een hoog cijfer geven in vergelijking 
mett abstinenten en degenen die geen cleane periode hebben 
meegemaakt.. De abstinenten lijken wat ontevredener over 
hunn maatschappelijk functioneren dan terugvallers en dit kan 
mogelijkk samenhangen met de drang die leidt tot abstinentie. 

Opvoeding Opvoeding 

Aann de cliënten zijn een aantal vragen over hun opvoe-
dingssituatiee gesteld. Tabel 15.23 geeft het percentage absti-
nentenn per categorie weer. De tabel laat zien dat de opvoe-
dingssituatiee van de cliënten geen aantoonbaar effect heeft 
opp latere abstinentie. 

IngrijpendeIngrijpende gebeurtenissen 

Inn de vragenlijst van het tweede interview is aan de respon-
dentenn gevraagd of er in het jaar na het eerste interview in 
hunn leven iets belangrijks of speciaals is gebeurd. Bij het 
onderzoekk naar een mogelijk verband met abstinentie is er 
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Tabell  15.23. Abstinentie en terugval afhankelijk van opvoedingssitu-
atie. . 

terug-- absti- noch ab-
vall  nentie stin. noch 

terugval l 
%% % % n 

allen n 5.9 9 7.4 4 

Verschill  tussen groepen niet significant. 

Tabell  15.24. Abstinentie en terug 
beurteniss in het 

gebeurteniss meegemaakt+ 
nee e 

ja a 

allen n 

jaar r 
vall  afhankelijk van 

86.7 7 

eenn belan 
naa het eerste interview. 

terug--
val l 

% % 

6.4 4 
5.7 7 

6.0 0 

absti--
nent t 

% % 

3.2 2 
7.6 6 

5.4 4 

noch h 
terugv, , 

noch h 
abs.. % 

90.4 4 
86.8 8 

88.5 5 

526 6 

grijkk ge-

n n 

250 0 
265 5 

515 5 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

alleenn rekening gehouden met gebeurtenissen in het eerste 
jaarr na het eerste interview. Anders zou het onduidelijk zijn 
off  de gebeurtenis voor of na de abstinentie is voorgevallen. 
Dee cliënten die al langer dan een jaar clean zijn, zijn niet 
inn de analyse opgenomen, omdat in dat geval de bijzondere 
gebeurteniss na het begin van de abstinentie kan hebben 
plaatsgevonden.. Dit zijn 11 abstinenten. 

Rondd 53% van de respondenten zegt dat ze in het jaar na 
hett eerste interview iets ingrijpends hebben meegemaakt. 
Vann de cleane respondenten heeft — afhankelijk van het 
criteriumm — zelfs 73% van de respondenten (14 dagen 
clean)) en rond 81 % (minstens 3 maanden clean ten gevolge 
vann een afkickpoging) in deze periode iets belangrijks 
ervaren.. Tabel 15.24 geeft de verbanden tussen gebeurtenis 

Tabell  15.25. Logistische regressie voor de condities die abstinentie 
beïnvloeden. . 

regressie--
coëfficiënt t 

gebeurteniss meegemaakt (0 = nee, 1 =ja) 1.37** 

begeleidingg (0 , 1 - 51, >51 x) 1.10** 

mndd geen gebruik van methadon (voor eerste inter- .12** 

view) ) 

Nederlandsee nationaliteit (0 = nee, 1 =ja) -1.40** 

vastee relatie op t, (0 = nee, 1 = ja) -.63 

omvangg plaats (1 = middelgrote stad) .36 

seksee (0 = man, 1= vrouw) .29 

plannenn om af te kicken (1 = hoeft niet zo nodig, .16 

2== op den duur, 3= snel) 

duurr mefhadongebruik (in jaren) -.02 

aantall  cleane periodes vóór eerste interview .01 

schattingg van verklaarde variantie in % 18.5 

Effectt significant: ** : p < .01, * p < .05. 

enn abstinentie. 
Inn de groep die een belangrijke belevenis heeft meege-

maaktt zijn er meer abstinenten dan in de groep die iets 
dergelijkss niet heeft beleefd. Dit effect is significant. Heeft 
menn een belangrijke gebeurtenis meegemaakt dan is de kans 
groterr dat men op den duur abstinent wordt. Het is opmer-
kelijk,, dat zo'n gebeurtenis onafhankelijk van de emotionele 
betekeniss een effect op abstinentie heeft. Het kan dus om 
belevenissenn gaan die als positief maar ook als negatief 
'y^T'd'3""  fi^'^rar*  ^^nn^li'k rraat het meer om de intensiteit 
vann een belevenis dan om de positieve of negatieve emotio-
nelee lading. 

SamengesteldeSamengestelde effecten 

Afsluitendd is onderzocht, welke van de hier besproken 
factorenn van belang is, als gecontroleerd wordt voor de 
anderee effecten in een multivariate analyse (zie tabel 15.25). 
Hett sterkste effect heeft een ingrijpende gebeurtenis. De 
kanss op abstinentie wordt 1.4 keer groter als men zo'n 
ervaringg heeft. Ook de frequentie waarmee men begeleiding 
heeftt gebruikt blijkt van belang voor het abstinent worden. 
Regelmatigg methadongebruik werkt averechts. Hoe meer 
maandenn men geen methadon heeft gebruikt voor het eerste 
interview,, des te groter is de kans dat men na twee a 
tweeënhalff  jaar abstinent is. Zoals al gemeld is, is dit een 
effectt van korte cleane perioden (vgl. tabel 15.6). Wanneer 
menn een Nederlandse afkomst heeft, is de kans op abstine-
ntiee (significant) kleiner dan wanneer men van andere 
afkomstt is. De kans op abstinentie wordt kleiner als men 
eenn vaste partner heeft. Dit effect is niet significant. Het on-
gunstigee effect van het hebben van een partner ligt in de 
stabiliseringg van de situatie zoals ze is. Er is dan geen 
motivatiee meer om iets te veranderen. Uit de logistische 
regressieanalysee blijkt, dat het een stabiel effect is, ook als 
menn met andere condities rekening houdt heeft het hebben 

opgevoedopgevoed bij: 
beidee ouders 
eenn ouder 
stiefouders s 
pleeggezin n 
inrichting g 

druggebruikdruggebruik ouders 
nooit t 
hasj j 
cocaïne e 
slaapmiddelen n 
kalmerendee midd. 
anderee drugs 

drankgebruikdrankgebruik ouders 
nooit t 
doodenkelee keer 
aff  en toe 
maandelijks s 
wekelijks s 
dagelijks s 

ooitooit mishandeld 
nee e 

ja ja 

ooitooit misbruikt 
nee e 

ja a 

6.8 8 
6.8 8 
0.0 0 
0.0 0 
6.7 7 

6.3 3 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 0 

5.0 0 
6.9 9 
2.1 1 

20.0 0 
4.2 2 

10.9 9 

6.9 9 
3.3 3 

6.2 2 
5.4 4 

6.5 5 
10.8 8 
8.3 3 
7.7 7 

13.3 3 

7.0 0 
20.0 0 
0.0 0 

14.3 3 
20.0 0 
0.0 0 

8.6 6 
1.7 7 
6.4 4 
0.0 0 
8.3 3 
9.6 6 

6.6 6 
9.9 9 

6.8 8 
13.0 0 

86.7 7 
82.4 4 
91.7 7 
92.3 3 
80.0 0 

86.7 7 
80.0 0 

100.0 0 
85.7 7 
80.0 0 

100.0 0 

86.4 4 
91.4 4 
91.5 5 
80.0 0 
87.5 5 
79.5 5 

86.5 5 
86.8 8 

87.0 0 
81.6 6 

367 7 
74 4 
24 4 
13 3 
15 5 

473 3 
10 0 
1 1 
7 7 
5 5 
5 5 

262 2 
58 8 
47 7 
11 1 
48 8 
73 3 

408 8 
91 1 

454 4 
37 7 

127 7 



vann een partner een ongunstig effect. Het aantal cleane 
periodess daarentegen heeft nagenoeg geen invloed. Dit geldt 
ookk voor het aantal jaren dat men methadon gebruikt. Nadat 
rekeningg wordt gehouden met andere condities heeft ook 
geslachtt geen invloed meer op abstinentie, wel wijst de 
coëfficiëntt in de richting van een grotere kans op abstinentie 
voorr vrouwen. Ook het gunstige effect van de omvang van 
eenn stad is niet significant. Tot slot zijn de plannen om af 
tee kicken niet meer relevant als er met de andere condities 
rekeningg wordt gehouden. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Opp basis van de analyses kan geconcludeerd worden dat er 
geenn kenmerken van persoon of sociale situatie zijn die 
doorslaggevendd zijn voor de kans op abstinentie. De gevon-
denn verschillen zijn klein. De volgende condities hebben 
invloedd op abstinentie: 
-- Nederlanders hebben een kleinere kans op abstinentie. 

Dezee bevinding bevestigt het al eerder vermelde resultaat 
datt Nederlandse verslaafden problematischer zijn dan 
cliëntenn met een andere afkomst. 

-- Abstinente cliënten hebben in het jaar voor het eerste in-
tervieww meer pogingen tot afkicken ondernomen. 

-- Het gebruik van methadon heeft een effect op afkickpo-
gingenn en op abstinentie. Hoe langer men methadon ge-
bruikt,, hoe minder vaak men erin slaagt om een afkick-
pogingg te ondernemen en hoe minder vaak men deze kan 
volhouden. . 

-- Ook de regelmaat van methadongebruik heeft een effect: 

cliëntenn die tijdens het tweede interview abstinent waren, 
gebruiktenn twee jaar tevoren vaker geen of onregelmatig 
methadonn dan anderen. Ook kregen ze een lagere dosis. 
Hett is echter niet zo dat men voor de abstinentie minder 
heroïnee of andere drugs gebruikt. Veel abstinenten 
hebbenn twee jaar eerder (in het jaar voor het eerste inter-
view)) zelfs meer heroïne gebruikt dan niet abstinenten. 
Ookk gaat zwaar alcoholgebruik soms vooraf aan abstine-
ntie. . 

-- Gebruik van begeleiding blijkt een gunstig effect op absti-
nentiee te hebben. Hoe meer begeleiding men gehad heeft 
voorr het eerste interview, des te groter is de kans dat 
menn twee jaar later abstinent is. 

-- Met betrekking tot werk blijkt dat blijvende werkloosheid 
ietss vaker samen gaat met blijvend gebruik. Maar het 
hebbenn van werk heeft nauwelijks invloed op abstinentie. 

-- Een stabiele partnerrelatie is geen stimulans om af te 
kicken.. Gunstig werkt daarentegen een ingrijpende ge-
beurtenis,, onafhankelijk van de emotionele betekenis. 

-- Dealende verslaafden slagen er eerder in om abstinent te 
raken.. Wanneer dealers eenmaal een poging wagen om 
cleann te worden, dan is de kans op succes vrij groot. 
ZeldenZelden vallen zij terug in hun oude gewoonten. 

Afsluitend:: Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat abstine-
ntiee een gevolg is van een langere periode (reeds vóór het 
eerstee interview) van een geleidelijk gewijzigd levens-
patroon.. Abstinente cliënten hebben voor hun cleane periode 
niett minder heroïne gebruikt of minder criminele delicten 
gepleegd.. Wel blijken ze, in aanloop op de abstinentie, 
meerr begeleiding en minder methadon te gebruiken. 
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HOOFDSTUKK  16 

METHADONCLIENTE NN NA TWEE JAAR: VERANDERIN G IN DE 
SITUATI EE VAN DE ABSTINENTEN 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de leefsituatie 
vann de abstinenten veranderd is. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen,, dat zij er op vooruit zijn gegaan, maar op 
welkee gebieden zijn zij er dan vooral op vooruitgegaan? 
Psychisch,, sociaal of qua gezondheid? En zijn alle absti-
nentenn er op vooruit gegaan of zijn er ook gevallen, waarbij 
err nauwelijks sprake is van vooruitgang. 

Omm een beeld te krijgen van de situatieverandering van 
dee abstinenten ten gevolge van de abstinentie wordt de 
situatiee op vier verschillende gebieden, namelijk drugge-
bruik,, medische, psychische en sociale situatie, bekeken. 
Voorr ieder van deze vier gebieden is een schaal opgesteld, 
zodatt kan worden nagegaan in hoeverre de cliënten er 
tijdenss het tweede interview op vooruit zijn gegaan in verge-
lijkin gg met het eerste interview. Daarnaast is er een 
totaalschaall  gemaakt die de gebieden druggebruik, 
medische,, psychische en sociale situatie samenvoegt en zo 

Tabell  16.1. Druggebruik van de abstinenten twee weken voorafgaand 
aann eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 

»nn q l n p r r i A f n K P P I H r r o p f t imn  Ai 
skiski  Cl l^wl lJW'Wl l Ü V W I U t ^ L l l v en * viv 

u i uu t V i u i l u w j l u h v u i l u w 

cliënten.. Steeds wordt ook nagegaan in hoeverre achter-
grondkenmerkenn van invloed zijn op de optredende verschil-
len. . 

Inn de volgende twee hoofdstukken worden dezelfde 
schalenn gebruikt om na te gaan in hoeverre de situatie van 
dee terugvallers (degenen die na een cleane periode weer 
drugss gebruiken) en van de stabiele gebruikers veranderd 
is. . 

Druggebruik Druggebruik 

Dee schaal die het druggebruik beschrijft, is gebaseerd op het 
gebruikk van vier verschillende drugs en van alcohol: 

-- heroïne, 
-- cocaïne, 
-- benzodiazepinen (in de vragenlijst omschreven als 

slaapmiddelenn en/of tranquillizers zonder recept), 
-- amfetaminen, 
-- alcohol (meer dan 10 glazen op een dag). 

Hett gebruik in de twee weken vóór het interview wordt 
onderzocht.. Vanzelfsprekend is bij abstinenten gebruik van 
heroïne,, cocaïne, benzodiazepinen en amfetaminen in de 
tweee weken voor het tweede interview per definitie uitgeslo-
ten.. De gegevens worden hier volledigheidshalve toch 

heroïne** heroïne** 

cocaïne** cocaïne** 

benzodiazepinenbenzodiazepinen * 

amfetaminen amfetaminen 

alcoh.alcoh. (>10glaz.) 

drugs s 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

t, , 

23.1 1 

23.1 1 

7.7 7 

46.2 2 

66.7 7 

10.3 3 

7.7 7 

15.4 4 

82.1 1 

10.3 3 

0.0 0 

7.7 7 

92.3 3 

2.6 6 

0.0 0 

5.1 1 

66.7 7 

10.3 3 

15.4 4 

7.7 7 

tï ï 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

76.9 9 

10.3 3 

5.1 1 

7.7 7 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

besprokenn in verband met de vergelijkbaarheid met de 
terugvallerss en de stabiele gebruikers, die in de volgende 
hoofdstukkenn aan de orde komen. 

Hett druggebruik is onderverdeeld in 4 categorieën: geen 
enkelee keer gebruikt in de afgelopen twee weken, 1 of 2 
keerr gebruikt, 3 tot 6 keer gebruikt en meer dan 7 keer ge-
bruikt.. In tabel 16.1 zijn de gegevens opgenomen. Vanzelf-
sprekendd komen er significante verschillen tussen de twee 
interviewss naar voren. Wat betreft amfetaminen zien we 
echterr geen significante verschillen tussen de twee inter-
views.. Tijdens het tweede interview is het gebruik welis-
waarr tot 0 gereduceerd, maar al tijdens het eerste interview 
gebruiktee het merendeel van de (toen nog drugs gebruikende 
abstinenten)) geen amfetaminen (ruim 92%). Ook het 
alcoholgebruikk is iets gedaald bij de abstinenten, maar ook 
ditt verschil is niet significant. 
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Tabell  16.2. Druggebruik tijdens het eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 39). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

Tabell  16.4. Achtergrondkenmerken en verandering in druggebruik,per-
centagess (N = 39 abstinenten). 

tijdenss weinig 
problematisch h 

eerstee redelijk 
problematisch h 

inter--
view w 

zeer r 
problematisch h 

12.8 8 

53.8 8 

10.3 3 

5.1 1 0.00 17.9 

15.44 0.0 69.2 

2.66 0.0 12. 

totaal l 76.9 9 23.11 0.0 100.0 

Tabell  16.3. Verandering van het druggebruik tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentagee aantal abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

66.7 7 

28.2 2 

5.1 1 

26 6 

11 1 

2 2 

totaal l 100.0 0 39 9 

Dee scores voor de 5 soorten drugs zijn bij elkaar 
opgeteld.. Zo ontstaat een totaalscore wat betreft drugge-
bruik.. De totaalscores, met waarden tussen de 5 en de 16, 
zijnn teruggebracht tot 3 categorieën. De eerste groep heeft 
dee twee weken voor het betreffende interview niet of 
nauwelijkss de genoemde drugs en alcohol gebruikt, de 
tweedee groep heeft redelijk wat gebruikt en de derde groep 
heeftt veel gebruikt. Door vergelijking van de twee inter-
viewss kan worden nagegaan in hoeverre het totale drugge-
bruikk van de abstinenten is veranderd. 

Hett druggebruik tijdens het tweede interview is bij het 
merendeell  van de abstinenten sterk verminderd (zie tabel 
16.22 en 16.3), dat spreekt voor zich. Tweederde van de 
abstinentenn is er in vergelijking met het eerste interview op 
vooruitt gegaan, maar van alle abstinenten is toch nog 5.1% 
err op achteruit gegaan, wat betreft druggebruik. Het gebruik 
vann grote hoeveelheden alcohol als substituut voor de drugs 
iss hiervoor de verklaring. Deze twee mensen gebruikten 
tijdenss het eerste interview weinig drugs en toenemend 
alcoholgebruikk leidt zo tot een verslechtering van de situatie 
opp drugsgebied. Ook de respondenten die in de tabel onder 
"stabiel""  vallen zijn er wat betreft heroïne, cocaïne, 
amfetaminenn en benzodiazepinen op vooruit gegaan, maar 
doorr stijging van het alcoholgebruik of door een stabiel fors 
alcoholgebruikk in combinatie met een gematigd druggebruik 
opp t,, is de situatie als geheel niet verbeterd. 

Tabell  16.4 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de veranderingen in het druggebruik van de abstinenten. 
Err zijn geen verschillen met betrekking tot sekse, afkomst 
enn het aantal jaren mcthadongebruik. Met een toename van 
dee leeftijd lopen de percentages cliënten die vooruit zijn ge-
gaann terug. Deze verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 
significant.. Hoewel bepaalde categorieën zeer weinig 
cliëntenn bevatten, zodat het beeld vertekend kan zijn, 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

schijntt de 'winst' van abstinentie op latere leeftijd geringer 
tee zijn. 

MedischeMedische situatie 

Eenn tweede schaal geeft de situatie weer met betrekking tot 
dee lichamelijke gezondheid. Er is gekeken in hoeverre de 
medischee situatie van de respondenten in vergelijking met 
hett eerste interview is veranderd. De schaal bevat de 
volgendee aspecten van de lichamelijke gezondheid: 

-- aantal dagen ziek in het jaar voor het interview, 
exclusieff  griep, 

-- aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis in het jaar 
voorr het interview, 

-- letsel opgelopen door een ongeval in het jaar voor het 
interview, , 

-- rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid in de 
tweee weken voor het interview. 

Tabell  16.5 geeft de gegevens over deze verschillende aspec-
tenn van de gezondheid. Ten aanzien van ziekte, opname in 
hett ziekenhuis en letsel door een ongeval zien we geen sig-
nificantee veranderingen. Het aantal dagen dat men ziek is 
geweestt in het jaar voor het interview daalt iets. Wat betreft 
ziekenhuisopnamee en letsel is de situatie nauwelijks 
veranderd.. De geringe verschillen zullen gedeeltelijk 
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Tabell  16.5. Medische situatie van abstinenten het jaar (of twee weken) 
voorr het eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 

Tabell  16.8. Achtergrondkenmerken en veranderingen in de medische 
situatie,, percentages (N = 39 abstinenten). 

dagendagen ziek, excl. griep 

dagendagen in het ziekenhuis 

letselletsel door ongeval 
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0-- 14 

155 -42 

>> 42 

0 0 

11 - 14 

>> 14 

nee e 

ja a 

11 - 5 

6-- 7 

88 - 10 

84.6 6 

7.7 7 

7.7 7 

87.2 2 

7.7 7 

5.1 1 

82.1 1 

17.9 9 

10.4 4 

59.0 0 

30.8 8 

92.3 3 

2.6 6 

5.1 1 

87.2 2 

10.3 3 

2.6 6 

84.6 6 

15.4 4 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  16.6. Medische situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 39). 
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Tabell  16.7. Verandering van de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

pe e rcentage e 

41.0 0 

51.3 3 

7.7 7 

100.0 0 

aantall  abstinenten 

16 6 

20 0 

3 3 

39 9 

samenhangenn met het feit dat gedurende een gedeelte van 
dee periode waarop de cijfers betrekking hebben (het jaar 
voorr interview) een aantal van de abstinenten nog niet absti-
nentt is. 

Hett cijfer dat men zichzelf geeft voor de lichamelijke 
gezondheidd in de twee weken voor het interview is wel sterk 
verbeterdd en dit verschil is significant. Het percentage dat 
zichzelff  een hoog cijfer geeft voor de lichamelijke gezond-
heidd blijkt tijdens het tweede interview opgelopen te zijn van 
31%% naar 75%. 

Dee verschillende onderdelen die op de medische situatie 
betrekkingg hebben zijn samengevoegd, zodat een totaalscore 
ontstaatt die de algehele lichamelijke gezondheid weergeeft. 
Dezee totaalscores zijn teruggebracht tot 3 categorieën. De 
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Verschill significant: ** p < .01, * p < .05, + p < .10. 

eerstee groep heeft op (bijna) alle onderdelen weinig proble
menn met de lichamelijke gezondheid, de tweede groep heeft 
redelijkk wat problemen en de laatste groep heeft veel 
problemenn met de gezondheid. Door de twee interviews met 
elkaarr te vergelijken wordt de situatieverandering beschre
venn van de abstinenten. De tabellen 16.6 en 16.7 geven de 
resultaten. . 

Tijdenss het tweede interview blijken er geen cliënten 
meerr voor te komen van wie de lichamelijke gezondheid als 
"zeerr problematisch" kan worden getypeerd. Een groot deel 
(41%)) is vooruit gegaan terwijl slechts 3 personen er met 
hunn gezondheid op achteruit zijn gegaan. Eén van deze drie 
iss in het jaar voor het tweede interview opgenomen in het 
ziekenhuiss terwijl de andere twee tijdens het tweede inter
vieww een lager cijfer aan de eigen lichamelijke gezondheid 
gavenn (in vergelijking met het eerste interview). Voor iets 
meerr dan de helft van de cliënten heeft het abstinent worden 
niett geleid tot een verbetering en ook niet tot een verslech
teringg van de lichamelijke situatie. 

Tabell 16.8 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering in de fysieke gesteldheid weer. Er blijken 
alleenn significante verschillen te zijn tussen de seksen. 
Vrouwelijkee abstinenten blijken vaker vooruit te gaan, maar 
zee gaan ook vaker achteruit. Mannen zijn veel vaker stabiel 
geblevenn qua gezondheid. Afkomst, leeftijd en het aantal 
jarenn methadongebruik hebben geen invloed op de veran
deringg van de medische situatie. Bij de leeftijd zien we dat 
ouderenn minder vaak vooruit gaan en juist vaak stabiel 
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Tabell  16.9. Psychische situatie van de abstinenten twee weken voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 39). 

Tabell  16.10. Psychische situatie tijdens het eerste interview in vergelij-
kingg met het tweede interview, percentages (N = 39). 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

blijven.. Deze verschillen zijn echter niet significant. 

PsychischePsychische situatie 

Inn deze paragraaf wordt de verandering in de geestelijke 
gezondheidd besproken. Een aantal facetten die de psychische 
situatiee typeren zijn samengenomen: 

aantaJJ keren grote onrust of spanningen in de twee 
wekenn voor het interview, 
aantall  keren depressieve klachten in de twee weken 
voorr het interview, 
aantall  keren geheugenverlies in de twee weken voor 
hett interview, 
aantall  keren oncontroleerbaar agressief gedrag in de 
tweee weken voor het interview, 
aantall  keren oncontroleerbare angsten in de twee 
wekenn voor het interview, 
aanta!!  keren neiging om er een eind aan te maken in 
dee twee weken voor het interview, 
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Tabell  16.11. Verandering van de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

46.1 1 

41.1 1 

12.8 8 

18 8 

16 6 

5 5 

totaal l 100.0 0 39 9 

aantall  keren hallucinaties in de twee weken voor het 
interview, , 
aantall  keren poging tot zelfmoord in het jaar voor het 
interview, , 
rapportcijferr met betrekking tot de geestelijke 
gezondheidd in de twee weken voor het interview. 

Dee gegevens ten aanzien van deze aspecten van de gees-
telijkee gezondheid zijn te vinden in tabel 16.9. Grote on-
rust/spanning,, depressieve klachten en zelfmoordpogingen 
komenn tijdens het tweede interview significant minder voor. 
Ookk het cijfer dat men zichzelf geeft voor de geestelijke 
gezondheidd blijkt tijdens het tweede interview significant te 
zijnn verbeterd. Gaf eerst 23% zichzelf een hoog rapport-
cijferr voor het geestelijk functioneren, bij het tweede inter-
vieww is dat 69%. Ook de andere onderdelen laten een verbe-
teringg zien van de geestelijke gezondheid van de absti-
nenten,, maar deze verschillen zijn niet significant. In een 
naderee analyse, hier niet in tabelvorm weergegeven, is nog 
gekekenn naar het gebruik van medicijnen op recept. Met 
namee het gebruik van kalmerende middelen en slaapmid-
delenn blijkt in de loop der tijd sterk te zijn afgenomen. 

Dee verschillende onderdelen zijn bij elkaar gevoegd tot 
éénn schaal die de geestelijke gezondheid van de cliënten 
beschrijft.. Deze totaalscores zijn weer teruggebracht tot drie 
groepen.. De eerste groep scoort op de afzonderlijke onder-
delenn iedere keer laag en heeft dus weinig problemen met 
dee geestelijke gezondheid. De tweede groep heeft redelijk 
watt problemen en de laatste groep heeft op de meeste onder-
delenn veel problemen. Vergelijking van de situatie van de 
abstinentee cliënten tijdens de twee interviews leidt tot de 
tabellenn 16.10 en 16.11. 

Tijdenss het tweede interview heeft iets meer dan de helft 
vann de abstinenten weinig problemen met de geestelijke 
gezondheid,, dit was vóór de abstinentie slechts 18%. 5% 
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Tabell  16.12. Achtergrondkenmerken en de psychische situatie, percen-
tagess (N = 39 abstinenten). 

Tabell  16.13. Sociale situatie van de abstinenten twee weken (of een jaar) 
voorr het eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 
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heeftt veel problemen met de psychische gezondheid, dit was 
10%.. In totaal blijkt bijna de helft van de abstinenten er op 
vooruitt te zijn gegaan. Vij f personen hebben met het clean 
wordenn te maken gekregen met een toename van de 
problemenn met de psychische gezondheid. Deze cliënten 
haddenn tijdens het eerste interview nauwelijks klachten, 
terwijll  ze bij het tweede interview last hebben van met name 
onrust,, maar ook van oncontroleerbare angsten en depressi-
viteit.. Bij één van deze vijf respondenten zijn de klachten 
niett toegenomen (nog steeds afwezig), maar het cijfer voor 
dee psychische gezondheid is achteruit gegaan. 

Inn de twee weken voor het tweede interview hebben sig-
nificantt minder abstinente respondenten één of meerdere 
klachten,, dan in de twee weken voor het eerste interview. 
Ookk de frequentie van de verschillende klachten blijkt sterk 
tee zijn afgenomen, met uitzondering van geheugenverlies. 
Abstinentee cliënten hebben niet alleen minder verschillende 
klachten,, ze hebben deze klachten ook veel minder vaak. 

Tabell  16.12 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering in de psychische situatie van de absti-
nenten.. Leeftijd blijkt weer een significante invloed te 
hebbenn op de situatieverandering. Laten we de categorieën 
mett slechts 1 persoon weg dan lijken jongeren (23 - 30 jaar) 
ietss vaker vooruit te gaan of stabiel te blijven, terwijl de wat 
ouderee abstinenten vaker achteruit zijn gegaan met de 
geestelijkee gezondheid. Ten aanzien van geslacht, afkomst 
enn het aantal jaren methadongebruik zijn er geen significante 
verschillen. . 

SocialeSociale situatie 

Eenn vierde schaal heeft betrekking op de sociale situatie. 
Verschillendee aspecten van de sociale situatie zijn samen 
genomen: : 

-- aantal lichte delicten gepleegd in de twee weken voor 
hett interview (diefstal en dealen), 

-- aantal zware delicten gepleegd in de twee weken voor 
hett interview (inbraak, tasjesroof, heling, fraude en 
geweldsmisdrijf), , 

-- aantal keren opgepakt in het afgelopen jaar, 
-- aantal uren werk per week de afgelopen twee weken, 
-- momenteel vast adres, 
-- contacten met de scene in de twee weken voor het in-

terview, , 
-- rapportcijfer voor het maatschappelijk functioneren in 

dee twee weken voor het interview. 

Tabell  16.13 geeft de sociale situatie van de abstinenten weer 
tijdenss de twee interviews. Wat betreft het plegen van lichte 
enn zware delicten, het aantal keren opgepakt en contacten 
mett de scene is de situatie van de abstinenten verbeterd. 
Abstinentenn plegen helemaal geen delicten meer, worden 
minderr vaak opgepakt, werken vaker en meer uren en 
hebbenn bijna uitsluitend contact met mensen die niet tot de 
scenee behoren. Ook het cijfer dat men zichzelf geeft voor 
hett maatschappelijk functioneren is significant verbeterd, 
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Tabell  16.14. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 39). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal l 

tijdenss weinig proble-
matisch h 

eerste e 

inter--
view w 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

23.1 1 

43.6 6 

5.1 1 

10.3 3 

15.4 4 

2.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

33.3 3 

59.0 0 

7.7 7 

totaal l 71.8 8 28.2 2 0.0 0 100.0 0 

Tabell  16.15. Verandering van de sociale situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

51.3 3 

38.5 5 

10.3 3 

20 0 

15 5 

4 4 

totaal l 100.0 0 39 9 

bijnaa de helft geeft zichzelf tijdens het tweede interview een 
88 of hoger, dit was 30%. Opvallend is overigens dat het 
percentagee zonder een vast adres iets is gestegen. 

Aspectenn van de sociale situatie die niet in de schaal zijn 
opgenomenn maar die wel nader zijn bekeken zijn de contac-
tenn met de familie, de woonsituatie en de relatie met een 
partner.. Abstinenten hebben vaker contact met de familie, 
maarr de frequentie van dit contact is afgenomen. Deze 
dalingg van de frequentie komt, doordat degenen die na het 
abstinentt worden weer contact opnemen met de familie (en 
zoo zorgen voor een stijging van het percentage dat contact 
heeftt met de familie), dit niet frequent doen. De verschillen 
zijnn echter niet significant. Wat betreft de woonsituatie zien 
wee eveneens geen significante veranderingen, hoewel het 
percentagee dat bij de eigen ouders of in een eigen woning 
woont,, omlaag is gegaan. Tijdens het tweede interview 
wonenn de abstinenten vaker bij vrienden, op kamers en bij 
dee partner. Als men eenmaal abstinent is, blijkt men vaak 
eenn relatie aan te gaan. Het percentage met een vaste relatie 
iss bijna verdubbeld en dit verschil is significant. 

Hett bij elkaar voegen van de verschillende onderdelen 
leidtt tot een totaalscore voor de sociale situatie. Deze 
totaalscoress zijn teruggebracht tot 3 categorieën. De eerste 
groepp bestaat uit degenen met een weinig problematische 
socialee situatie, de tweede groep heeft redelijk wat 
problemenn en de laatste groep heeft grote problemen met 
hett sociale functioneren. De tabellen 16.14 en 16.15 geven 
dee resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van de 
socialee situatie. 

Tijdenss het tweede interview heeft niemand van de absti-
nentenn een zeer problematische sociale situatie. Bijna 
driekwartt heeft weinig problemen met de sociale situatie. 
Ietss meer dan de helft van de abstinenten is er in verge-
lijkin gg met het eerste interview op vooruit gegaan. Er zijn 
vierr respondenten van wie de sociale situatie is achteruit 

Tabell  16.16. Achtergrondkenmerken en de sociale situatie, percentages 
(NN = 39 abstinenten). 

situatie e 

achtergrondkenmerken n voor--
uit t 

stabiel l ach--
teruit t 

sekse+ sekse+ 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jaren jaren 
methad. methad. 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antil l 

Marokko/Turk k 

Indon/Moluk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

311 - 35 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

6 -88 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

60.0 0 

22.2 2 

52.0 0 

66.7 7 

0.0 0 

28.6 6 

75.0 0 

0.0 0 

50.0 0 

75.0 0 

38.5 5 

37.5 5 

100.0 0 

16.7 7 

33.3 3 

50.0 0 

85.7 7 

66.7 7 

30.0 0 

66.7 7 

40.0 0 

33.3 3 

0.0 0 

57.1 1 

0.0 0 

100.0 0 

50.0 0 

25.0 0 

38.5 5 

50.0 0 

0.0 0 

83.3 3 

50.0 0 

35.7 7 

0.0 0 

33.3 3 

10.0 0 

11.1 1 

8.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

14.3 3 

25.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

23.1 1 

12.5 5 

0.0 0 

0.0 0 

16.7 7 

14.3 3 

14.3 3 

0.0 0 

30 0 

9 9 

25 5 

3 3 

0 0 

7 7 

4 4 

1 1 

4 4 

12 2 

13 3 

6 6 

6 6 

14 4 

7 7 

6 6 

totaal l 51.3 3 38.5 5 10.3 3 39 9 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

gegaan.. Eén is opgehouden met werken en heeft meer con-
tactt gekregen met de scene. Een ander is in het jaar voor 
hett tweede interview 5 keer opgepakt en geeft zichzelf 
tijdenss het tweede interview een lager cijfer voor het maat-
schappelijkk functioneren (in vergelijking met het eerste in-
terview).. Een derde is gestopt met werken en het cijfer voor 
hett maatschappelijk functioneren is sterk omlaag gegaan. De 
laatstee respondent van wie de sociale situatie is achteruit 
gegaann heeft tijdens het tweede interview geen vast adres. 

Tabell  16.16 geeft de invloed van verschillende achter-
grondkenmerkenn op de verandering in de sociale situatie. 
Geslachtt heeft een significante invloed op de verandering 
inn de sociale situatie. Mannen gaan vaker vooruit, terwijl 
vrouwenn vaker stabiel blijven. Wat betreft afkomst, leeftijd 
enn het aantal jaren dat men methadon gebruikt is er geen 
effectt op de verandering van de sociale situatie van de absti-
nenten.. Wel lijk t de 'winst' op hogere leeftijd weer iets 
geringer. . 

DeDe totale situatie 

Omm een totaal beeld te krijgen van de situatieverandering 
vann de abstinenten, zijn de vier afzonderlijke schalen (drug-
gebruik,, medische, psychische en sociale situatie) samen-
gevoegd.. Vergelijking van de twee interviews leidt tot de 
tabellenn 16.17 en 16.18. 
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Tabell  16.17. De totale situatie tijdens het eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 39). 

Tabell  16.19. Achtergrondkenmerken en 
situatie,, percentages (N = 

dee verandering van de totale 
399 abstinenten). 

tijdenss weinig pro-
blematisch h 

eerstee redelijk pro-
blematisch h 

inter-- zeer proble-
vieww matisch 

totaal l 

Tabell  16.18. Verandering 
intervieww in 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

tijdenss tweede interview 

weinig g 
probl. . 

20.5 5 

59.0 0 

7.7 7 

87.2 2 

vann de 

redelijk k 
probl. . 

2.6 6 

10.3 3 

0.0 0 

12.8 8 

totalee situatie 

zeer r 
probl. . 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

tijdens s het t 
vergelijkingg met het eerste interview. 

perct t mtage e 

66.7 7 

30.8 8 

2.6 6 

100.0 0 

totaal l 

23.1 1 

69.3 3 

7.7 7 

100.0 0 

tweede e 

aantall  abstinenten 

Dee situatie van degenen die tijdens het tweede 

26 6 

12 2 

1 1 

39 9 

interview w 
abstinentt zijn, is in zijn geheel genomen sterk verbeterd. 
Tijdenss het tweede interview komt onder abstinenten 
niemandd voor die als zeer nrohlematisch zou moeten worden 

achtergrondkenmerken n 

seksesekse+ + 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren metha-
don don 

totaal l 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suri/Ant t 

Mar/Tur r 

Indo/Molu u 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jr 

2 6-- 30 jr 

311 - 35 jr 

366 - 40 jr 

>> 40 jr 

0 - 22 jaar 

3 - 55 jaar 

6 - 88 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

voor--
uit t 

73.3 3 

44.4 4 

64.0 0 

66.7 7 

0.0 0 

71.4 4 

75.0 0 

100.0 0 

75.0 0 

91.7 7 

61.5 5 

37.5 5 

0.0 0 

50.0 0 

50.0 0 

71.4 4 

85.7 7 

66.7 7 

66.7 7 

situatie e 

stabiel l 

26.7 7 

44.4 4 

32.0 0 

33.3 3 

0.0 0 

28.6 6 

25.0 0 

0.0 0 

25.0 0 

8.3 3 

30.8 8 

62.5 5 

10O.0 0 

33.3 3 

50.0 0 

28.6 6 

14.3 3 

33.3 3 

30.8 8 

achter--
uit t 

0.0 0 

11.1 1 

4.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

7.7 7 

0.0 0 

0.0 0 

16.7 7 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

2.6 6 

n n 

30 0 

9 9 

25 5 

3 3 

0 0 

7 7 

4 4 

1 1 

4 4 

12 2 

13 3 

8 8 

1 1 

6 6 

6 6 

14 4 

7 7 

6 6 

39 9 

getypeerd.. 87% heeft weinig problemen. 
Tweederdee is vooruit gegaan, voor de overigen geldt dat 

dee situatie stabiel is gebleven, uigezonderd één abstinente 
cliëntee die er in de loop der tijd, alles bij elkaar genomen, 
opp achteruit is gegaan. Zij is op de schalen druggebruik, 
lichamelijkee gezondheid en geestelijke gezondheid achteruit 
gegaan.. Zij heeft zichzelf voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheidd tijdens het tweede interview een 7 gegeven 
terwijll  dit voor beide onderdelen tijdens het eerste interview 
eenn 8 was. Haar alcoholgebruik is ook flink toegenomen. 

Effectenn van achtergrondkenmerken op de situatieveran-
deringg in zijn geheel zijn opgenomen in tabel 16.19. Alleen 
geslachtt heeft een significante invloed op de 
situatieveranderingg van de abstinenten. Mannen gaan vaker 
vooruit,, in tegenstelling tot vrouwen. Met betrekking tot 
leeftijdd lijk t het erop dat het vooral de jongeren zijn die 
vooruitt gaan terwijl vanaf de leeftijd van 31 jaar abstinentie 
vakerr geen situatieverbetering meebrengt. Dit effect van de 
leeftijdd is echter niet significant. 

Begeleiding Begeleiding 

Inn een nadere analyse is gekeken naar deelname aan hulp-
verleningg en therapeutische begeleiding. Abstinente cliënten 
makenn tijdens het tweede interview meer gebruik van hulp-
verleningg en therapeutische begeleiding dan tijdens het 
eerstee interview. Er wordt significant meer gebruik gemaakt 
vann psychiatrische begeleiding, sociaal-psychiatrische bege-
leiding,, psychotherapie, gesprekstherapie, activiteitenbege-
leidingg en creatieve therapie. Ook het gemiddeld aantal 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

therapieënn is significant gestegen. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Bijj  degenen die tijdens het tweede interview abstinent zijn 
iss het druggebruik vanzelfsprekend flink verminderd. Wel 
iss er een kleine toename van alcoholgebruik, als substituut 
voorr de drugs. Driekwart van de abstinenten heeft tijdens 
hett tweede interview een weinig problematische situatie ten 
aanzienn van druggebruik terwijl van niemand de situatie als 
zeerr problematisch moet worden getypeerd. De leeftijd 
blijk tt de kans op vooruitgang ten aanzien van druggebruik 
tee beïnvloeden, met name jongere mensen gaan iets vaker 
vooruit. . 

Watt de ontwikkeling van de medische situatie van de 
abstinentenn betreft, blijkt dat er geen duidelijke afname is 
vann ziekte, ziekenhuisopname en letsel. Dit komt deels 
doordatt de gegevens betrekking hebben op een periode van 
eenjaar,, zodat de meeste abstinenten niet deze hele periode 
abstinentt waren. Er vindt wel een verbetering van de 
waarderingg van de eigen fysieke gezondheid plaats. Hier-
doorr is er sprake van een duidelijke verbetering van de 
totalee gezondheidssituatie, 41 % is vooruit gegaan en tijdens 
hett tweede interview is er niemand van wie de gezondheid 
alss zeer problematisch moet worden beschouwd. 
Vrouwelijkee abstinenten hebben in vergelijking met mannen 
eenn grotere kans om vooruit te gaan met hun lichamelijke 
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gezondheid. . 
Watt betreft de psychische situatie is er een duidelijke 

dalingg van de klachten te constateren bij de abstinenten. 
Bijnaa de helft is vooruit gegaan, maar opvallend is dat toch 
ookk een aantal cliënten wat is achteruit gegaan. Bij hen 
staann de psychische problemen of los van het druggebruik 
off  met het clean worden zijn deze problemen niet opgelost, 
maarr manifest geworden, doordat de demping van de drugs 
ontbreekt.. Jongere mensen hebben een iets grotere kans op 
vooruitgangg wat betreft de geestelijke gezondheid dan iets 
ouderee abstinenten. 

Tenn aanzien van de sociale situatie blijkt er veel te zijn 
verbeterd.. Er worden geen delicten meer gepleegd, men 

wordtt minder vaak opgepakt, beroepsarbeid neemt toe, con-
tactt met de scene neemt af en de waardering voor het eigen 
maatschappelijkk functioneren verbetert sterk. Van meer dan 
dee helft van de abstinenten is de sociale situatie verbeterd, 
vann niemand is de situatie tijdens het tweede interview zeer 
problematisch.. Mannen blijken wat betreft de sociale situatie 
vakerr vooruitgang te hebben geboekt dan vrouwen. 

Kijk tt men naar de situatieverandering in zijn geheel dan 
blijk tt dat met het abstinent worden de meerderheid voor-
uitgangg heeft geboekt (tweederde), terwijl van slechts 2.6% 
(11 respondent) de situatie is verslechterd. Tijdens het tweede 
intervieww hoeft de situatie van geen van de abstinenten als 
zeerr problematisch te worden getypeerd. 
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HOOFDSTUKK  17 

METHADONC1IENTE NN NA TWEE JAAR: VERANDERIN G IN DE 
SITUATI EE VAN DE TERUGVALLER S 

Ookk van degenen die zijn teruggevallen is nagegaan hoe het 
druggebruik,, de lichamelijke gezondheid, de geestelijke 
gezondheidd en de sociale situatie zich hebben ontwikkeld. 
Terugvallerss zijn degenen die tijdens het tweede interview 
weerr drugs gebruiken maar die daaraan voorafgaand een 
periodee van minstens 3 maanden clean zijn geweest. De 
vraagg is of terugval na een lange cleane periode sterke 
achteruitgangg meebrengt, bijvoorbeeld door teleurstelling, 
enn of men terugvalt op het oorspronkelijke niveau. Per 
onderdeell  is met behulp van de in het vorige hoofdstuk 
besprokenn schalen bekeken in hoeverre de cliënten vooruit 
dann wel achteruit zijn gegaan. 

Druggebruik Druggebruik 

Inn de volgende tabel zijn de veranderingen in druggebruik 
vann df*  tpnjpvallprs WPfropopven Alrnhnlcehni iV b lükt 

tijdenss het tweede interview significant te zijn toegenomen 
inn vergelijking met het eerste interview. Verder komt 
amfetaminegebruikk tijdens het tweede interview onder terug-
vallerss niet meer voor en het gebruik van cocaïne en 
benzodiazepinenn is iets gedaald. Significant zijn deze 
veranderingenn niet. 

Tabell  17.2 en tabel 17.3 vatten de ontwikkeling in het 
druggebruikk samen. Het grootste deel van de groep terug-
vallerss is stabiel gebleven met betrekking tot druggebruik 
(64.5%)) en vaak is dit stabiele druggebruik redelijk proble-
matischh (61 % van alle terugvallers). In een nadere analyse 
iss gekeken naar de invloed van de achtergrondkenmerken 
geslacht,, afkomst, leeftijd en aantal jaren methadongebruik. 
Significantee effecten komen niet naar voren, wel blijkt dat 
dee helft van de vrouwen die zijn teruggevallen er op vooruit 
iss gegaan met betrekking tot druggebruik. Bij de mannen is 
ditt slechts 5%. Door het geringe aantal vrouwen (8) is dit 
effectt niet significant. 

MedischeMedische situatie 

Dee tweede schaal geeft de ontwikkeling van de gezondheid 
weer.. Tabel 17.4 geeft de verschillende indicatoren van de 
lichamelijkee gezondheid. De fysieke gesteldheid van de 
terugvallerss is in de loop der tijd niet veel veranderd. Na 
dee terugval treden er nauwelijks veranderingen op in ziekte, 

Tabell  17.1. Druggebruik van de terugvallers de twee weken voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 31). 

heroïne heroïne 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

cocaïne cocaïne 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 
benzodiazepinen benzodiazepinen 
00 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

amfetaminen amfetaminen 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

alcoholalcohol (> 10 glazen)* 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

25.8 8 29.0 0 

16.1 1 

19.4 4 

38.7 7 

58.1 1 

12.9 9 

16.1 1 

12.9 9 

83.9 9 

?? 1 
 • i 

0.0 0 

12.9 9 

93.5 5 

3.2 2 

0.0 0 

3.2 2 

90.3 3 

3.2 2 

3.2 2 

3.2 2 

9.7 7 

16.1 1 

45.2 2 

74.2 2 

6.5 5 

6.5 5 

12.9 9 

90.3 3 

0.0 0 

0.0 0 

9.7 7 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

71.0 0 

12.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

Verschill significant: ** p < .01, * p < .05, + p < .10. 

ziekenhuisopname,, ongevallen en ervaren gezondheid. 
Dee gezondheidsverandering van de terugvallers is in de 

tabellenn 17.5 en 17.6 samengevat. Het grootste deel van de 
terugvallerss heeft geen verandering met betrekking tot de 
gezondheidd ondergaan (bijna 71%). Opvallend is dat het 
percentagee terugvallers van wie de lichamelijke gezondheid 
iss verbeterd groter is dan het percentage terugvallers van 
wiee de lichamelijke gezondheid is verslechterd. Terugval 
leidtt duidelijk niet tot achteruitgang van de gezondheid. 
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Tabell  17.2. Druggebruik van degenen die zijn teruggevallen tijdens het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaa! 

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

3.2 2 

12.9 9 

0.0 0 

12.9 9 

61.3 3 

3.2 2 

3.2 2 

3.2 2 

0.0 0 

19.4 4 

77.4 4 

3.2 2 

totaal l 16.1 1 77.4 4 6.55 100.0 

Tabell  17.3. Verandering van druggebruik tijdens het tweede interview 
inn vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

percentage e 

16.1 1 

64.5 5 

19.3 3 

aantall  terugvallers 

5 5 

20 0 

6 6 

totaall  100.0 

Tabell  17.4. Medische situatie van terugvallers, percentages (N = 

medischee situatie t. 

31 1 

== 31). 

t* * 

dagendagen ziek, excl. griep 
00 - 14 dagen 

15-422 dagen 

433 of meer dagen 

dagendagen in het ziekenhuis 
geenn enkele dag 

11 - 14 dagen 

155 of meer dagen 

letselletsel door ongeval 
nee e 

ja a 

cijfercijfer lichamel. gezondh. 
11 - 5 

66 - 7 

88 - 10 

(afg,(afg, 2 wkn) 

80.6 6 

6.5 5 

12.9 9 

80.6 6 

9.7 7 

9.7 7 

87.1 1 

12.9 9 

35.5 5 

32.3 3 

32.3 3 

77.4 4 

0.0 0 

22.6 6 

83.9 9 

9.7 7 

6.5 5 

87.1 1 

12.9 9 

32.3 3 

25.8 8 

41.9 9 

Verschillenn tussen de tijdstippen niet significant. 

Tabell  17.5. Medische situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
methett tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelk zeer 
probl.. probl. probl totaal 

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinig g 
problematisch h 

redelijk k 
problematisch h 

zeer r 
problematisch h 

16. . 3.22 0.0 19.4 4 

12.99 51.6 3.2 67.7 

3.22 6.5 3.2 12.9 

Tabell  17.6. Verandering van de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatieverande e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

ring ring percentage e 

22.6 6 

70.9 9 

6.4 4 

100.0 0 

aantall  terugvallers 

7 7 

22 2 

2 2 

31 1 

Slechtss een klein gedeelte van de terugvallers heeft tijdens 
hett tweede interview een zeer problematische gezondheid 
(6.5%)) en bij de helft van hen (3.2%) was dat tijdens het 
eerstee interview ook al zo. Ten aanzien van achtergrondken-
merkenn zijn geen significante veranderingen. Wel blijken 
veell  vrouwen er op vooruit te zijn gegaan (50%). Bij 
mannenn is dit percentage 13% (niet significant). 

PsychischePsychische situatie 

Dee verandering in de geestelijke gezondheid van de terug-
vallerss is weergegeven in tabel 17.7. Significante 
veranderingenn komen niet voor. De geestelijke gezondheid 
blijk tt nauwelijks te zijn veranderd. Wel deed men iets vaker 
eenn zelfmoordpoging, 10% in het jaar voor het tweede in-
tervieww versus 7% voor het eerste interview, maar dit 
verschill  is niet significant. Het ligt voor de hand dat deze 
stijgingg samenhangt met teleurstellingen. Daar staat 
tegenoverr dat het rapportcijfer dat men zichzelf geeft voor 
dee psychische gezondheid in positieve zin veranderd is. 
Kennelijkk waardeert men de eigen geestelijke gezondheid 
hoger,, omdat men het toch maar vol gehouden heeft drie 
maandenn (of langer) clean te blijven. Volgens, niet in de 
tabell  opgenomen, gegevens vindt er ook een lichte daling 
vann het gebruik van slaapmiddelen en kalmerende middelen 
opp recept plaats. Deze daling is echter niet significant. 

Doorr de twee interviews met elkaar te vergelijken komt 
dee situatieverandering naar voren. De tabellen 17.8 en 17.9 
gevenn de resultaten. Het merendeel van de terugvallers heeft 
geenn grote veranderingen doorgemaakt met betrekking tot 
dee geestelijke gezondheid. Van degenen bij wie er wel wat 
iss veranderd zijn er evenveel voor- als achteruit gegaan 
(beidee groepen bijna 20%). Er zijn geen terugvallers die een 
ontwikkelingg van een zeer problematische naar een weinig 
problematischee geestelijke gezondheid of van een weinig 
problematischee naar een zeer problematische geestelijke 
gezondheidd hebben doorgemaakt. Ten aanzien van achter-
grondkenmerkenn zijn er geen significante verschillen. Wel 
komtt weer naar voren dat het percentage vrouwen dat 
vooruitt is gegaan een stuk hoger is dan het percentage 
mannenn dat vooruit is gegaan (respectievelijk 37.5% en 
13%). . 

totaal l 32.33 61.3 6.5 100.0 
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Tabell  17.7. Psychische situatie van terugvallers, percentages (N= 31). 

geestelijkee gezondheid 

Tabell  17.9. Verandering van de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

onrust/spanning onrust/spanning 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

depressievedepressieve klachten 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
geheugenverlies geheugenverlies 
00 keer 
1-22 keer 

33 of meer keer 

oncontroleerbaaroncontroleerbaar agressief gedrag 
00 keer 

1 -22 keer 

33 of meer keer 

oncontroleerbareoncontroleerbare angsten 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

neigingneiging eind aan te maken 
00 keer 

1-22 keer 

33 of meer keer 

hallucinatie hallucinatie 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
ZelfmoordpogingZelfmoordpoging (afgelopen jaar) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer geestelijke gezondheid 
11 -5 

66 -7 

88 - 10 

48.4 4 

12.9 9 

38.7 7 

45.2 2 

12.9 9 

41.9 9 

83.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

87.1 1 

6.5 5 

6.5 5 

83.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

93.5 5 

3.2 2 

3.2 2 

96.8 8 

3.2 2 

0.0 0 

93.5 5 

6.5 5 

32.3 3 

38.7 7 

29.0 0 

51.6 6 

9.7 7 

38.7 7 

51.6 6 

3.2 2 

45.2 2 

87.1 1 

3.2 2 

9.7 7 

90.3 3 

6.5 5 

3.2 2 

77.4 4 

6.5 5 

16.1 1 

96.8 8 

3.2 2 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

90.3 3 

9.7 7 

22.6 6 

38.7 7 

38.7 7 

Verschill  russen de tijdstippen niet significant. 

Tabell  17.8. Psychische situatie tijdens het eerste interview in vergelij-
kingg met het tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal l 

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinigg pro 
blematisch h 

redelijkk pro 
blematisch h 

zeerr proble 
matisch h 

12.9 9 

6.5 5 

0.0 0 

9.7 7 

41.9 9 

12.9 9 

0.0 0 22.6 6 

9.77 58.1 

6.55 19.4 

totaal l 19.4 4 64.55 16.1 100.0 

percentage e aantall  terugvallers 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

19.4 4 

61.3 3 

19.4 4 

6 6 

19 9 

6 6 

totaall  100.0 

Tabell  17.10. Sociale situatie van terugvallers, percentages (N 

socialee situatie t. 

31 1 

== 31). 

h h 

lichtlicht delict gepleegd+ 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

zwaarzwaar delict gepleegd 

00 keer 

11 keer 

22 of meer keer 

opgepaktopgepakt (afgelopen jaar) 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
urenuren gewerkt + 
66 of meer uren 

11 - 5 uren 

geen n 

momenteelmomenteel vast adres* 
ja ja 
nee e 

contactcontact met de scene 
bijnaa allemaal/allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft/bijna niemand 

cijfercijfer maatschappelijk function eren' 
11 -5 

6 - 7 7 

88 - 10 

90.3 3 

3.2 2 

6.5 5 

96.8 8 

0.0 0 

3.2 2 

74.2 2 

25.8 8 

0.0 0 

29.0 0 

0.0 0 

71.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

61.3 3 

16.1 1 

22.6 6 

19.4 4 

48.4 4 

32.3 3 

71.0 0 

19.4 4 

9.7 7 

96.8 8 

0.0 0 

3.2 2 

64.5 5 

25.8 8 

9.7 7 

9.7 7 

3.2 2 

87.1 1 

87.1 1 

12.9 9 

64.5 5 

9.7 7 

25.8 8 

32.3 3 

41.9 9 

25.8 8 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

SocialeSociale situatie 

Tabell  17.10 geeft de veranderingen in de sociale situatie. 
Terugvallerss zijn significant minder gaan werken. In de 
tweee weken voor het tweede interview heeft 87% niet ge-
werkt,, in de twee weken voor het eerste interview was dat 
711 %. Ook het aantal terugvallers dat geen vast adres heeft 
iss significant opgelopen. Tijdens het eerste interview had 
iedereenn een vast adres, tijdens het tweede interview is dat 
87%.. Verder blijken terugvallers tijdens het tweede inter-
vieww significant vaker een licht delict te hebben gepleegd. 

Geenn van de onderdelen duidt op verbetering en om deze 
redenn is de significante verslechtering van het rapportcijfer 
datt de terugvallers zichzelf geven voor hun sociale situatie 
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Tabell  17.11. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdenss weinig pro- 22.6 25.8 0.0 48.4 
blematisch h 

eerstee redelijk pro- 19.4 22.6 6.5 48.4 
blematisch h 

inter-- zeer proble- 0.0 0.0 3.2 3.2 
vieww matisch 

totaall  41.9 48.4 9.7 100.0 

Tabell  17.12. Verandering van de sociale situatie tijdens het tweede inter-
vieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatiee percentage aantal terugvallers 

vooruitgangg 19.4 6 

stabiell  48.4 15 

achteruitgangg 32.3 10 

totaall  100.0 31 

ookk begrijpelijk. 
Naastt de in de tabel opgenomen aspecten van de sociale 

situatiee zijn enkele andere aspecten bekeken. Hierbij valt 
eenn lichte stijging op (niet significant) van het percentage 
datt contact heeft met de ouders en van de frequentie van dat 
contact.. Het contact met broers en zussen is niet veranderd. 
Watt betreft de woonsituatie is het percentage dat bij de 
ouderss of op kamers woont afgenomen en het percentage dat 
bijj  vrienden woont is toegenomen. Deze veranderingen zijn 
echterr niet significant. Tenslotte is er een lichte, niet signifi-
cante,, daling te zien van het percentage dat een vaste relatie 
heeft. . 

Eenn vergelijking van de twee interviews levert tabel 
17.111 en 17.12. De verslechtering van de sociale situatie 
vann de terugvallers zoals die al eerder werd gesignaleerd 
komtt nu duidelijk terug. Het percentage terugvallers dat er 
quaa sociale situatie op achteruit is gegaan, is groter (32%) 
dann het percentage dat vooruit is gegaan (19%). Eén op de 
vierr terugvallers had bijvoorbeeld tijdens het eerste inter-
vieww een weinig problematische sociale situatie die tijdens 
hett tweede interview is veranderd in een redelijk proble-
matischee situatie. Deze achteruitgang is zodanig dat het 
vermoedenn gerechtvaardigd is dat soms de achteruitgang 
eerderr de oorzaak van de terugval is geweest dan een 
gevolgg van de teleurstelling over de mislukte afkickpoging. 
Datt geldt bijvoorbeeld voor verlies van werk of van een 
vastt adres. Hierdoor kan een afkickpoging stranden. Omdat 
dee cleane perioden soms wat langer in de tijd terug liggen 
(tenn opzichte van het tweede interview) is dit niet meer na 
tee gaan. Ten aanzien van achtergrondkenmerken zijn er 
geenn significante verschillen. Alleen blijken vrouwen weer 
vakerr vooruit te gaan dan mannen (respectievelijk 37.5% 
enn 13%, niet significant). 

Tabell  17.13. Totale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages {N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdenss weinig pro- 9.7 12.9 3.2 25.8 
blematisch h 

eerstee redelijk pro- 16.1 51.6 3.2 71.0 
blematisch h 

inter-- zeer proble- 3.2 0.0 0.0 3.2 
vieww matisch 

totaal l 

Tabell  17.14. Vera 
view w 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

nde e 
in n 

ring g 
verg g 

29.00 64.5 6.5 100.0 

vann de totale situatie tijdens het tweede inter-
:Iijkin gg met het eerste interview. 

percentagee aantal terugvallers 

19.33 6 

61.33 19 

19.33 6 

100.00 31 

DeDe totale situatie 

Eenn algemeen beeld van de situatieverandering van de terug-
vallerss in de loop der tijd is verkregen door de vier 
afzonderlijkee schalen (druggebruik, lichamelijke gezondheid, 
geestelijkee gezondheid en sociale situatie) samen te voegen. 
Bijj  het grootste deel van de terugvallers is de situatie niet 
veranderdd (61%) en evenveel terugvallers zijn vooruit als 
achteruitt gegaan. Het aandeel terugvallers van wie de situa-
tiee zeer problematisch is, is iets toegenomen (van 3% naar 
6%). . 

Mett betrekking tot achtergrondkenmerken zijn er geen 
significantee verschillen. Maar opvallend is dat het percen-
tagee vrouwen dat vooruit is gegaan veel groter is dan het 
percentagee mannen (respectievelijk 50 % en 8.7 %). Door het 
geringee aantal vrouwen (8) is dit effect niet significant. In 
eenn nadere analyse is nog gekeken naar deelname aan hulp-
verleningg en begeleiding. Een duidelijke trend komt hieruit 
niett naar voren. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan hoe de situatie van de terugval-
lers,, degenen die tenminste drie maanden clean zijn 
geweest,, maar die weer drugs zijn gaan gebruiken, zich ont-
wikkeldd heeft. In zijn geheel is het druggebruik niet in-
grijpendd veranderd. Er zijn wel iets meer personen van wie 
dee situatie verslechterd is dan van wie de situatie is 
verbeterdd (3% meer), maar van betrekkelijk weinig terug-
vallerss is het druggebruik tijdens het tweede interview zeer 
problematisch.. Bij de terugvallers blijkt het alcoholgebruik 
inn de loop der tijd wel te zijn toegenomen. 

Dee lichamelijke gezondheid is bij meer terugvallers voor-
dann achteruit gegaan, maar ook hier geldt dat er geen grote 
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veranderingenn naar voren komen. Dit geldt ook voor de 
geestelijkee gezondheid. 

Dee sociale situatie is wel veranderd. Er is sprake van 
enigee achteruitgang. Na terugval is er een toename van 
lichtee delicten plegers, het aantal uren dat men werkt daalt, 
hett percentage met een vast adres neemt af en de beoorde-
lingg van het maatschappelijk functioneren wordt slechter. 
Err zijn meer mensen in sociaal opzicht achteruit dan vooruit 
gegaan.. Het is aannemelijk dat deze sociale achteruitgang 
somss aan de terugval vooraf is gegaan. Men is niet achteruit 
gegaann in verband met de teleurstelling over de terugval, 
maarr door sociale achteruitgang, bijvoorbeeld door verlies 
vann werk of door verlies van een vast adres, is men terug-
gevallen. . 

Dee situatie van de terugvallers is al met al niet veel 
veranderd.. Tijdens het tweede interview hebben weinig 

terugvallerss veel problemen (6.5%), veel terugvallers 
hebbenn redelijk wat problemen (64.5%) en evenveel terug-
vallerss zijn vooruit als achteruit gegaan. Opvallend is vooral 
hethet grote verschil met degenen die er wel in slaagden clean 
tee blijven (zie vorige hoofdstuk). 

All  met al kan geconcludeerd worden dat een mislukte 
serieuzee afkickpoging betrekkelijk weinig negatieve gevol-
genn heeft. Het is niet zo dat men uit teleurstelling over de 
mislukkingg in een diep gat valt. Bovendien bleek uit hoofd-
stukk 15 dat mislukte afkickpogingen de kans op een daarop 
volgendee succesvolle poging vergroten. Het zou goed zijn 
alss deze feiten (nauwelijks extra achteruitgang, meer kans 
opp later succes) bekend raakten onder verslaafden. Angst 
voorr mislukking weerhoudt hen nogal eens van een afkick-
pogingg (vergelijk Driessen e.a. 1999 hoofdstuk 10). 
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HOOFDSTUKK  18 

METHADONCLIËNTE NN NA TWEE JAAR: VERANDERIN G IN DE 
SITUATI EE VAN DE STABIEL E GEBRUIKER S 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de situatie veranderd 
iss van de methadongebruikers die na twee a tweeenhalfjaar 
niett abstinent zijn. Dit zijn degenen die tijdens het tweede 
intervieww nog steeds gebruiken of die sinds kort abstinent 
zijnn (of die in de gevangenis abstinent zijn). Er is hier een 
duidelijkee keus gemaakt. Enerzijds de langdurig abstinenten 
(meerr dan drie maanden), anderzijds alle anderen. Enkelen 
vann de kortdurend abstinenten zullen weliswaar abstinent 
blijven,, maar onbekend is wie dat zijn. Ook de in het vorige 
hoofdstukk afzonderlijk besproken terugvallers zijn hier in 
dee analyse opgenomen. Hetzelfde geldt voor degenen die 
well  methadon gebruiken, maar geen illegale drugs. 

Vergelijkingg van de twee interviews geeft inzicht in de 
ontwikkelingg van de situatie van deze methadongebruikers 
diee niet van hun verslaving zijn afgekomen maar die er 
somss op vooruit (of achteruit) zullen zijn gegaan. Absti-
nentiee is immers niet de enig mogelijke wijze waarop de 
situatiee van een verslaafde kan verbeteren. Voor de onder-
delenn druggebruik, medische, psychische en sociale situatie 
wordenn dezelfde schalen gebruikt als in de vorige hoofd-
stukken.. Omdat dit, vergeleken met abstinenten en terug-
vallers,, de grootste groep is wordt hier ook op een aantal 
specifiekeree punten ingegaan, zoals de frequentie van drug-
gebruik,, crimineel gedrag en dergelijke. 

Druggebruik Druggebruik 

Inn 1991 bleek het druggebruik van de methadoncliënten zeer 
forss te zijn. Bijna alle cliënten gebruikten heroïne (95%). 
Regelmatigee methadongebruikers gebruikten minder heroïne, 
maarr zij compenseerden dat door meer andere middelen te 
gebruiken,, zoals slaapmiddelen en amfetaminen. Cocaïne 
werdd door veel cliënten gebruikt (75%), maar slechts een 
minderheidd (10%) gebruikte cocaïne op een dagelijkse basis. 
Polydruggebruikk kwam in 1991 zeer veel vooronder metha-
doncliëntenn (56%). Naast deze illegale drugs gebruikten de 
cliëntenn nog vaak door de huisarts voorgeschreven drugs, 
zoalss kalmerende middelen (34%) en slaapmiddelen (20%, 
ziee verder hoofdstuk 10). 

Hett druggebruik van de cliënten is op dezelfde manier als 
inn de vorige hoofdstukken onderzocht. In tabel 18.1 zijn de 
resultatenn weergegeven. Uit de tabel komt naar voren dat 
hett druggebruik iets is teruggelopen. In de twee weken voor 
hett tweede interview is er minder heroïne, cocaïne, benzo-

Tabell  18.1. Druggebruik tijdens de twee weken voorafgaand aan eerste 
enn tweede interview, percentages (N = 480). 

heroïneheroïne ** 

cocaïnecocaïne ** 

benzodiazepinenbenzodiazepinen ** 

amfetaminenamfetaminen ** 

alcohol alcohol 

(>10(>10 glazen p/d) ** 

drugs s 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

t, , 

23.4 4 

15.3 3 

15.7 7 

45.5 5 

53.0 0 

19.3 3 

11.6 6 

16.1 1 

76.2 2 

8.5 5 

3.7 7 

11.6 6 

92.3 3 

3.9 9 

0.8 8 

2.9 9 

79.3 3 

6.6 6 

3.9 9 

10.1 1 

h h 
35.0 0 

10.2 2 

12.9 9 

41.9 9 

71.3 3 

8.3 3 

7.9 9 

12.5 5 

84.4 4 

3.1 1 

4.2 2 

8.3 3 

93.5 5 

3.1 1 

0.8 8 

2.5 5 

77.7 7 

8.1 1 

2.5 5 

11.7 7 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

diazepinee en amfetamine gebruikt door de cliënten dan in 
dee twee weken die vooraf gingen aan het eerste interview. 
Dee percentages in de categorie '0 keer gebruikt' zijn geste-
genn en de percentages in de categorie 'meer dan 7 keer ge-
bruikt'' zijn gedaald. Deze veranderingen zijn significant. 
Hett gebruik van alcohol vormt hierop een uitzondering. Het 
alcoholgebruikk is licht toegenomen. In de tabellen 18.2 en 
18.33 is de ontwikkeling ten aanzien van het druggebruik 
samengevat. . 

Hett percentage met een weinig problematisch drugge-
bruikk is twee jaar na het eerste interview sterk gestegen 
namelijkk van 14.9% naar 23.4% en het percentage met een 
zeerr problematisch druggebruik is bij het tweede interview 
ietss lager (8.4%) dan bij het eerste interview (10.0%). Er 
iss dus vooruitgang in de situatie van de cliënten geboekt. 
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Tabell  18.2. Druggebruik tijdenseersteen tweede interview, percentages 
(NN = 480). 

tijdenss tweede interview 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

weinig g 
probl. . 

6.1 1 

16.3 3 

1.0 0 

redelijk k 
probl. . 

8.6 6 

52.9 9 

6.7 7 

zeer r 
probl. . 

0.2 2 

5.9 9 

2.3 3 

totaal l 23.44 68.2 8.4 100.0 

Tabell  18.3. Situatieverandering ten aanzien van druggebruik tijdens het 
tweedee interview in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

percentagee aantal cliënten 

24.00 115 

61.33 293 

14.77 70 

100.00 478 

Hett aantal methadon cliënten dat tijdens het tweede inter-
vieww minder drugs gebruikt (namelijk 24.0%) is groter dan 
hett aantal dat meer drugs is gaan gebruiken (namelijk 
14.7%).. De meesten zijn de drugs echter op hetzelfde 
niveauu blijven gebruiken (61.3%). Per saldo gaat 9% 
vooruitt (24.0% vooruitgang minus 14.7% achteruitgang). 
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merkenn hebben op veranderingen in het druggebruik. Ten 
aanzienn van sekse, afkomst en leeftijd komt geen duidelijke 
trendd naar voren. Ten aanzien van het aantal jaren metha-
dongebruikk blijkt dat vooral de groep die tijdens het eerste 
intervieww al 6 a 8 jaar methadon gebruikt, twee jaar later 
minderr drugs is gaan gebruiken. Degenen die minder dan 
66 jaar methadon kregen zijn maar zelden minder drugs gaan 
gebruiken.. De regelmaat waarmee methadon is gebruikt het 
jaarr voor het eerste interview blijkt geen invloed te hebben 
opp voor- of achteruitgang met betrekking tot druggebruik. 
Begeleidingg heeft wel een effect. Cliënten die meer begelei
dingg kregen het jaar voor het interview zijn er significant 
vakerr op vooruitgegaan en ze gaan iets minder vaak achter
uit. . 

Inn aanvulling hierop wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingg van het gebruik. In tabel 18.5 wordt het ge
bruikk van drugs in het jaar vóór het eerste en het jaar vóór 
hett tweede interview met elkaar vergeleken, evenals het ge
bruikk van drugs in de twee weken voor beide interviews. 
Voorr de vergelijkbaarheid zijn ook de in tabel 18.1 al opge
nomenn gegevens vermeld. 

Opvallendee resultaten komen uit de tabel naar voren. Het 
gebruikk op jaarbasis van cannabis, heroïne, cocaïne (snui
ven,, chinezen, spuiten), amfetaminen en slaapmiddelen is 
significantt gedaald. Alleen het gebruik van XTC is signifi
cantt gestegen. Ook lijkt het dalende druggebruik regelmatig 
samenn te gaan met een toename van drankgebruik. Het per-

Tabell 18.4. Achtergrond kenmerken en druggebruik, percentages (N 
== 480). 

achtergrond--
kenmerken n 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren methadon 

* * 

maandenmaanden me-
thadonthadon gebruikt 
afgjr afgjr 

aantalaantal keren 
begeleidingbegeleiding + 

allen n 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Moiuk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

3 1 - 355 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 
7 - 1 00 maanden 

11 -122 maanden 

00 keer 
1-511 keer 
>> 51 keer 

druggebruik k 

vooruit t 

24.3 3 

25.4 4 

25.6 6 

15.4 4 

22.2 2 

25.9 9 

13.6 6 

17.4 4 

22.2 2 

25.2 2 

25.1 1 

26.6 6 

22.9 9 

13.1 1 

18.3 3 

33.3 3 

26.7 7 

25.6 6 

22.3 3 
31.9 9 
24.0 0 

17.7 7 
27.3 3 
33.3 3 

24.0 0 

sta
biel l 

62.1 1 

57.0 0 

58.9 9 

80.8 8 

55.6 6 

59.3 3 

77.3 3 

65.2 2 

66.7 7 

55.8 8 

60.5 5 

62.5 5 

71.4 4 

68.9 9 

70.7 7 

52.1 1 

58.2 2 

61.1 1 

62.8 8 
46.8 8 
62.7 7 

66.7 7 
58.1 1 
56.1 1 

61.3 3 

achter
uit t 

13.6 6 

17.5 5 

15.5 5 

3.8 8 

22.2 2 

14.8 8 

9.1 1 

17.4 4 

11.1 1 

19.0 0 

14.4 4 

10.9 9 

5.7 7 

18.0 0 

11.0 0 

14.6 6 

15.1 1 

13.3 3 

14.9 9 
21.3 3 
13.3 3 

15.6 6 
14.5 5 
10.6 6 

14.7 7 

Verschill significant: ** p < .01, * p < .05, + p < .10. 

centagee dat wel eens op een dag meer dan 10 glazen alcohol 
drinktt is significant gestegen van 29 naar 36%. 

Zoalss hierboven al is besproken is ook het druggebruik 
inn de twee weken voor het interview afgenomen. Het ge
bruikk van cannabis, heroïne, cocaïne, tranquillizers en 
slaapmiddelenn is significant afgenomen, terwijl er alleen bij 
hett gebruik van alcohol een lichte toename is. Ook poly-
druggebruikk komt tijdens het tweede interview minder voor 
(hieroverr zijn alleen gegevens beschikbaar voor de 14 dagen 
voorr het interview). 

Inn tabel 18.6 is de frequentie van het druggebruik in het 
jaarr voor het interview van degenen die een bepaalde drug 
gebruikenn opgenomen. De frequentie van het gebruik is in 
dee loop der tijd nauwelijks veranderd. Alleen het aantal 
kerenn gebruik van cannabis in het jaar voor de interviews 
iss significant gedaald. 

Inn de twee weken voor de interviews is de frequentie van 
hett gebruik van drugs wel aan verandering onderhevig. Het 
gemiddeldd aantal keren dat heroïne (roken, chinezen en 
spuiten)) en cocaïne (snuiven en cinezen) wordt gebruikt, is 
toegenomen.. De frequentie van het gebruik van cannabis is 
gedaald.. De frequentie van het polydruggebruik is in de 
tweee weken voor de interviews niet significant veranderd. 
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Tabell  18.5. Druggebruik in het jaar (twee weken) voor het interview. 
Percentagess gebruikers. N = 481. 

soortt drug 

cannabis s 

heroïne e 

-- heroïne roken, chin., snuiven 

-- heroïne spuiten 

cocaïne e 

-- cocaïne snuiven 

-- cocaïne chinezen, freebasen 

-- cocaïne spuiten 

amfetaminen n 

tranquillizerss zonder recept 

slaapmiddelenn zonder recept 

snuifmiddelenn (lijm e.d.) 

XTC C 

hallucinogenenn (LSD e.d.) 

>> 10 glazen alcohol op 1 dag 

polydruggebruik k 

jaar r voor r 
interview w 

«i i 

73 3 

93 3 

82 2 

33 3 

73 3 

16 6 

59 9 

30 0 

15 5 

25 5 

26 6 

1 1 

4 4 

6 6 

29 9 

--

h h 

**67 7 

**go. . 

**7 6 6 

31 1 

64 4 

** 6 6 

**5 2 2 

**2 3 3 

*11 1 

25 5 

*21 1 

1 1 

** 11 ] 

6 6 

**3 6 6 

--

144 dager voor r 
interview w 

t,, t, 

59 9 

77 7 

66 6 

24 4 

47 7 

7 7 

34 4 

17 7 

7 7 

17 7 

16 6 

1 1 

1 1 

1 1 

21 1 

59 9 

**5 1 1 

**6 0 0 

**5 8 8 

21 1 

**2 8 8 

** 2 2 

31 1 

*13 3 

6 6 

++ 13 

**1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

22 2 

**4 0 0 

Tabell  18.7. Medische situatie van de cliënten voorafgaand aan eersteen 
tweedee interview, percentages (N = 478). 

medischee situatie t, t. 

dagendagen ziek, excl. 
griep** griep** 

dagendagen in het zieken-
huis** huis** 

letselletsel door ongeval* 

cijfercijfer lichamelijke 
gezondheidgezondheid (afgelopen 
22 weken)** 

00 - 14 dagen 

155 - 42 dagen 

433 of meer dagen 

geenn enkele dag 

11 - 14 dagen 

155 of meer dagen 

nee e 

ja a 

11 -5 

6 -7 7 

88 - 10 

87.0 0 

6.6 6 

6.4 4 

87.8 8 

8.7 7 

3.5 5 

88.4 4 

11.6 6 

20.5 5 

42.0 0 

37.5 5 

84.9 9 

6.0 0 

9.1 1 

89.6 6 

6.6 6 

3.7 7 

86.3 3 

13.7 7 

20.7 7 

39.4 4 

39.8 8 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

vaakk een substituut zijn voor het gebruik van drugs, net 
zoalss bij degenen die abstinent zijn geworden. De frequentie 
vann het gebruik daalt echter over het algemeen niet 
(uitgezonderdd cannabis), maar neemt bij heroïne- en 
cocaïnegebruikk zelfs toe. Degenen die blijven gebruiken, ge-
bruikenn dus even vaak of iets vaker dan twee jaar geleden. 

Tabell  18.6. Frequentie van druggebruik door gebruikers in het jaar en 
tweee weken voor het interview. N = 481. 

soortt drug 

cannabis s 

heroïne e 

-- heroïne 

-- heroïne 

cocaïne e 

-- cocaïne 

-- cocaïne 

-- cocaïne 

roken,, chin., snv 

spuiten n 

snuiven n 

chinezen,, freeb. 

spuiten n 

amfetaminen n 

tranquillizerss zonder recept 

slaapmiddelenn zonder recept 

snuifmidd d 

XTC C 

hallucinog g 

Menn (lijm e.d.) 

enenn (LSD e.d.) 

>> 10 glazen alc op 1 dag 

polydrugg g ebruik k 

voor r 

t, , 

231 1 

223 3 

189 9 

486 6 

115 5 

28 8 

92 2 

104 4 

115 5 

140 0 

141 1 

21 1 

17 7 

22 2 

162 2 

--

jaar r 
interview w 

h h 

**188 8 

227 7 

189 9 

186 6 

115 5 

28 8 

92 2 

104 4 

115 5 

140 0 

141 1 

21 1 

17 7 

22 2 

162 2 

--

144 dagen 
voorr interview 

t,, tj 

11 1 

9 9 

8 8 

9 9 

6 6 

2 2 

6 6 

6 6 

8 8 

8 8 

8 8 

0 0 

2 2 

3 3 

9 9 

7 7 

*9 9 

**1 4 4 

* **  j 3 

11 1 

++ 9 

++ 5 

+ 8 + 8 

8 8 

8 8 

10 0 

9 9 

10 0 

1 1 

1 1 

10 0 

6 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Concluderendd kan gesteld worden dat in de loop van deze 
tweee a tweeënhalf jaar het druggebruik is teruggelopen, in 
diee zin dat het percentage cliënten dat in een bepaalde 
periodee een bepaalde drug gebruikt daalt. Het gebruik van 
XTCC en alcohol vormt hierop een uitzondering. Alcohol zal 

MedischeMedische situatie 

Inn 1991 bleek het aantal ziektedagen onder methadoncliënten 
hoogg te zijn. Ook bleek een hoog percentage het jaar voor 
hett interview in een ziekenhuis te zijn opgenomen en de 
gemiddeldee opnameduur was lang. Veel cliënten hadden in 
19911 één of meer ernstige kwalen. De methadoncliënten 
bezochtenn de huisarts 2.3 keer zo vaak als een qua leeftijd 
vergelijkbaree groep uit de algemene bevolking. De verschil-
lendee indicatoren wezen er op dat de morbiditeit in deze 
groepp circa tweemaal hoger is dan onder een vergelijkbare 
groepp van de bevolking. De methadoncliënten leden vooral 
aann infectueuze aandoeningen. Als tweede categorie kwamen 
aandoeningenn ten gevolge van ongelukken naar voren. Infec-
ties,, ongelukken, bijna-overdoses en verslavingsgerelateerde 
ziektenn nemen samen 61% van alle ziekte voor hun reke-
ning.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
iss dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving (zie verder 
hoofdstukk 11). 

Tabell  18.7 geeft de verdeling van de verschillende 
gezondheidsindicatoren,, die in de schaal zijn opgenomen. 
Eenn duidelijke algemene trend ten aanzien van de fysieke 
gesteldheidd van de cliënten is niet waar te nemen. De 
cliëntenn gaan er met betrekking tot ziekte en letsel een 
fractiee op achteruit. De waardering van de lichamelijke ge-
zondheidd is echter iets verbeterd. 

Dee verschillende onderdelen zijn weer samengevoegd en 
vergelijkingg van de twee interviews levert de tabellen 18.8 
enn 18.9 op. De medische situatie van 60% van de cliënten 
iss stabiel gebleven. Het aantal cliënten dat relatief weinig 
problemenn heeft met de gezondheid is tijdens het tweede in-
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Tabell  18.8. Medische situatie tijdens hei eerste interview vergeleken met 
tweedee interview, percentages (N = 478). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

Tabell  18.10. Achtergrondkenmerkenenmedischesituatie,percentages(N 
== 478). 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

10.99 16.1 0.6 27.6 

18.00 48.5 2.1 68.6 

0.44 2.7 0.6 3.8 

totaal l 29.33 67.4 3.3 100.0 0 

Tabell  18.9. Verandering in de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

21.1 1 

60.0 0 

18.8 8 

101 1 

287 7 

90 0 

totaal l 100.0 0 478 8 

tervieww een fractie hoger (namelijk 29.3%) dan tijdens het 
eerstee interview (27.6%). 

Uitt tabel 18.9 blijkt dat het aantal cliënten dat is vooruit 
gegaann (21.1%) niet veel verschilt van het aantal dat is ach-
teruitt gegaan (18.8%). Een echte duidelijke trend doet zich 
tenn aanzien van de lichamelijke gezondheid van de cliënten 
niett voor. Per saldo gaat 2% vooruit, namelijk 21.1% 
vooruitt minus 18.8% achteruit. 

Tabell  18.10 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp verandering van de lichamelijke situatie. Ten aanzien van 
sekse,, afkomst en het aantal jaren methadongebruik komt 
geenn duidelijk beeld naar voren. Oudere cliënten gaan veel 
vakerr achteruit met de gezondheid. Dat ligt voor de hand, 
maarr de verschillen zijn wel erg groot (circa 12% achter-
uitgangg bij de jongeren versus 30% ouderen). Het is 
overigenss niet zo dat jongeren vaker vooruit gaan, zij 
blijvenn vaker stabiel. Regelmaat van methadongebruik en 
omvangg van de begeleiding voor het eerste interview blijken 
geenn significant effect te hebben op lichamelijke voor- of 
achteruitgang. . 

Dee ontwikkeling van de lichamelijke gezondheid van 
degenenn die tijdens het tweede interview nog steeds drugs 
gebruikenn wordt in de volgende tabellen specifieker 
weergegeven.. Allereerst is gekeken naar verschillen tussen 
dee twee interviews met betrekking tot ziekte, ziekenhuis-
opname,, letsel door ongeval, overdosis en het cijfer dat 
respondentenn geven aan de eigen lichamelijke gezondheid. 
Tabell  18.11 geeft de resultaten. 

Hett percentage dat in het jaar voor het tweede interview 
ziekk is geweest, is significant lager dan in het jaar voor het 
eerstee interview. Dit verschil blijkt volledig voort te komen 
uitt een afname van het aantal cliënten dat griep heeft gehad. 
Hett aantal dagen dat men ziek is geweest is toegenomen 
(zowell  inclusief als exclusief griep). Opname van de respon-
dentenn in een ziekenhuis is constant gebleven. Het gemid-

achtergrondkenmerken n 

lichamelijkee situatie 

voor-- sta- ach-
uitt biel te ruit 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd* leeftijd* 

jarenjaren methadon 

maandenmaanden metha-
dondon gebruikt afge-
lopenlopen jaar 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antiüen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Moluk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

311 - 35 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 
7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 
11 - 51 keer 
>> 51 keer 

21.0 0 

21.1 1 

21.6 6 

26.9 9 

33.3 3 

11.1 1 

18.2 2 

17.4 4 

28.9 9 

21.8 8 

18.0 0 

23.4 4 

22.9 9 

23.0 0 

22.0 0 

16.5 5 

23.1 1 

20.5 5 

24.5 5 
21.3 3 
20.1 1 

24.2 2 
17.2 2 
955 8 

60.5 5 

57.9 9 

61.9 9 

50.0 0 

33.3 3 

55.6 6 

50.0 0 

69.6 6 

66.7 7 

66.7 7 

56.9 9 

48.4 4 

48.6 6 

57.4 4 

64.6 6 

67.0 0 

55.8 8 

56.8 8 

60.6 6 
66.0 0 
59.8 8 

57.5 5 
62.6 6 
62.! ! 

18.5 5 

21.1 1 

16.5 5 

23.1 1 

33.3 3 

33.3 3 

31.8 8 

13.0 0 

4.4 4 

11.6 6 

25.1 1 

28.1 1 

28.6 6 

19.7 7 

13.4 4 

16.5 5 

21.1 1 

22.7 7 

14.9 9 
12.8 8 
20.1 1 

18.3 3 
20.3 3 
12.1 1 

allen n 21.11 60.0 U U 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  18.11. Ziekte, ziekenhuis, etc. in 1991 en 1993/94, percentages en 
gemiddeldenn (N = 481). 

tii  h 

ziekte ziekte 

ziekteziekte excl. 
griep griep 

ziekenhuis ziekenhuis 

ongevallen ongevallen 

bijna-bijna-
overdosis overdosis 

rapponcijf. rapponcijf. 

gezondheid gezondheid 

jaarr voor intrv ziek ** 

gemiddeldd aantal dagen ziek 

jaarr voor interview ziek 

gemiddeldd aantal dagen ziek 

jaarr voor interv opgenomen 

dagenn ziekenhuis (gem.) 

jaarr voor interview letsel door 
ongeval l 

jaarr voor interview overdosis 

aantall  keren (gem.) 

jaarr voor interview + 

144 dagen voor interview 

48 8 

69.0 0 

25 5 

82.1 1 

13 3 

26.4 4 

12 2 

7 7 

2.0 0 

6.9 9 

6.8 8 

39 9 

91.7 7 

25 5 

110.6 6 

12 2 

42.5 5 

14 4 

10 0 

2.8 8 

6.7 7 

6.8 8 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

deldd aantal dagen dat men bij opname, in het ziekenhuis is 
verblevenn is echter wel toegenomen. (Dit lijk t in tegen-
spraakk met tabel 18.7, maar dit komt door enkele cliënten 
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Tabell  18.12. Seropositiviteit en aidspreventie, percentages, N = 481. Tabell  18.13. Psychische situatie tijdens de twee weken (of jaar) voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 481). 

ooitooit getest op seropositiviteit* 

uitslag uitslag 

gebruikgebruik schone naalden (alleen 
spuiters) spuiters) 

gebruikgebruik condooms bij seks met 
niet-vasteniet-vaste partners** 

weett niet 

will  niet zeggen 

niett seropositief 

seropositief f 

altijd d 

bijnaa altijd 

vaak/meestal l 

aff  en toe 

zelden/nooit t 

altijd d 

bijnaa altijd 

vaak/meestal l 

aff  en toe 

zelden/nooi t t 

45 5 

6 6 

1 1 

88 8 

5 5 

74 4 

16 6 

7 7 

3 3 

1 1 

45 5 

9 9 

7 7 

8 8 

31 1 

52 2 

5 5 

0 0 

90 0 

5 5 

71 1 

17 7 

7 7 

3 3 

2 2 

63 3 

6 6 

4 4 

7 7 

21 1 

t , , 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

diee zeer lang zijn opgenomen.) Ten aanzien van letsel door 
ongevall  en een overdosis lijk t een kleine verslechtering te 
zijnn opgetreden, hoewel de verschillen niet significant zijn. 
Dezee verslechtering komt terug in het rapportcijfer dat men 
zichzelff  geeft voor de lichamelijke gezondheid. 

Inn tabel 18.12 zijn de veranderingen met betrekking tot 
seropositiviteitt en aidspreventie opgenomen. Het percentage 
datt is getest op seropositiviteit is in de loop der tijd signifi-
cantt toegenomen. Het percentage dat zegt seropositief te 
zijnn is niet toegenomen. (Het lijk t of het percentage niet-
seropositievenn gegroeid is van 88 naar 90%, maar dit komt 
doordatt nu iedereen de uitslag wil zeggen en 1 % minder 
'weett niet' zegt.) Er is verbetering in het gebruik van 
condooms.. Steeds meer respondenten gebruiken bij seks met 
eenn niet-vaste partner altijd condooms, steeds minder 
respondentenn doen dit vrijwel nooit. Bij het gebruik van 
schonee naalden blijkt er geen verandering te zijn opgetre-
den,, maar dit lag al gunstig. Nog steeds gebruikt bijna 90% 
altijdd of bijna altijd schone naalden. 

Concluderend:: wat minder cliënten hebben een ziekte 
doorgemaakt,, maar de ernstigere ziektes zijn constant 
gebleven.. Het aantal dagen dat men ziek was is fors toege-
nomen,, ook het aantal dagen ten gevolge van ernstigere 
ziektes.. Opnames in het ziekenhuis zijn gedaald, ongevallen 
enn bijna-overdosis nemen licht toe. De beoordeling van de 
gezondheidd is iets verslechterd. Al met al blijkt er een lichte 
achteruitgangg in de gezondheid te zijn opgetreden. 

Dee prevalentie van seropositiviteit is constant, wat na een 
periodee van twee jaar een goed resultaat genoemd kan 
worden.. Wel valt op dat het percentage geteste cliënten in 
dezee twee a tweeënhalf jaar maar weinig is toegenomen, 
namelijkk met slechts 7 procentpunten. Aidspreventie door 
hett gebruik van schone naalden is ongeveer gelijk gebleven 
enn wordt veel toegepast. Aidspreventie door gebruik van 
condoomss is daarentegen in deze periode aanzienlijk 
verbeterd. . 

onrust/spanningonrust/spanning * 

depressievedepressieve klachten** 

geheugenverlies'* geheugenverlies'* 

oncontroleerbaar oncontroleerbaar 
agressiefagressief g edrag 

oncontroleerbare oncontroleerbare 
angsten** angsten** 

neigingneiging er een eind aan 
tete maken 

hallucinaties hallucinaties 

zelfmoordpogingzelfmoordpoging + 
(afgelopen(afgelopen jaar) 

cijfercijfer geestelijke 
gezondheidgezondheid ** 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

nee e 

ja a 

11 -5 

6 -7 7 

88 - 10 

51.1 1 

10.1 1 

38.7 7 

60.2 2 

11.4 4 

28.4 4 

79.3 3 

7.2 2 

13.5 5 

90.3 3 

5.0 0 

4.8 8 

87.4 4 

3.7 7 

8.9 9 

92.3 3 

3.5 5 

4.1 1 

97.1 1 

0.8 8 

2.1 1 

96.5 5 

3.5 5 

21.9 9 

38.3 3 

39.8 8 

57.3 3 

8.7 7 

34.0 0 

65.4 4 

8.1 1 

26.6 6 

81.7 7 

3.9 9 

14.3 3 

90.2 2 

5.4 4 

4.4 4 

90.7 7 

3.1 1 

6.2 2 

93.6 6 

2.7 7 

3.7 7 

96.7 7 

1.5 5 

1.9 9 

94.2 2 

5.8 8 

16.0 0 

41.9 9 

42.1 1 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

PsychischePsychische situatie 

Dee psychische problematiek van de methadoncliënten bleek 
inn 1991, vergeleken met de algemene bevolking, zeer 
omvangrijk.. Dat deze problematiek niet alleen omvangrijk, 
maarr ook vaak ernstig was, bleek uit het feit dat veel 
cliëntenn onder behandeling waren van een psychiater of 
psycholoogg of opgenomen waren geweest in een psychia-
trischh ziekenhuis. 

Dee meest voorkomende psychische klachten waren grote 
onrust/spanningg en depressieve klachten. Slechts 18% van 
dee cliënten had het jaar voor het interview geen enkele 
psychischee klacht. Ook de neiging om er een eind aan te 
makenn kwam veel voor. Ondanks de omvangrijke psychi-
schee problematiek beoordeelden de cliënten hun psychische 
gezondheidd niet ongunstig. 

Datt de oorzaak van veel van de psychische problematiek 
loss staat van de verslaving bleek hieruit dat de eerste 
zelfmoordpoging,, de eerste behandeling door een psychiater 
off  de eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis in meer 
dann de helft van de gevallen plaatsvond vóór het begin van 
dee methadonverstrekking (zie verder hoofdstuk 12). 
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Tabell  18.14. Psychische situatie tijdens eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 481). 

tijdenss tweede interview 

Tabell  18.16. Achtergrondkenmerken en psychische situatie, percentages 
<NN = 481). 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigproble--
matisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

12.11 10.2 0.6 22.9 

13.77 45.5 5.2 64.4 

0.22 7.9 4.6 12.7 

totaal l 26.00 63.6 10.4 100.0 

Tabell  18.15. Verandering in de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

21.8 8 

62.2 2 

16.0 0 

105 5 

299 9 

77 7 

totaal l 100.0 0 481 1 

Dee ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de 
geestelijkee gezondheid (zie hoofdstuk 16 voor de beschrij-
vingg van de onderdelen) wordt in tabel 18.13 weergegeven. 
Onrust/spanning,, depressieve klachten, geheugenverlies, 
oncontroleerbaree angsten en de neiging om er een eind aan 
tee maken blijken te zijn teruggelopen. Ook het cijfer dat de 
cliëntenn geven aan hun geestelijke gezondheid in de twee 
wekenn voor het interview blijkt na twee jaar hoger te lig-
gen.. Alleen ten aanzien van oncontroleerbaar agressief 
gedrag,, hallucinaties en poging tot zelfmoord duiden de 
percentagess niet op vooruitgang. 

Eenn groot deel van de cliënten heeft tijdens het tweede 
intervieww evenveel problemen met de geestelijke gezondheid 
alss tijdens het eerste interview (62%, tabel 18.14en 18.15). 
Eenn groot deel hiervan behoort tot de groep die redelijk wat 
problemenn heeft met de psychische gesteldheid. Maar heel 
weinigg cliënten hebben grote vooruitgang of grote achter-
uitgangg geboekt. 

Inn tabel 18.16 is de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering van de geestelijke situatie weergegeven. 
Duidelijkee verschillen komen niet naar voren. Ook de 
effectenn van de regelmaat van het methadongebruik en de 
omvangg van de begeleiding zijn niet significant. Wel gaan 
dee cliënten die zeer veel begeleiding krijgen (meer dan 51 
keerr per jaar) er vaker op vooruit (29 %, 22 % voor de hele 
groep)) en ze zijn er ook minder vaak op achteruit gegaan 
(11%,, 16% hele groep), maar het effect is niet significant. 

Dee ontwikkeling van de psychische situatie van degenen 
diee tijdens het tweede interview nog steeds drugs gebruiken 
wordtt nu specifieker weergegeven. Allereerst is nagegaan 
off  de klachten in de loop van het jaar voor het interview 
zijnn afgenomen (tabel 18.13 heeft betrekking op de twee 
wekenn voor het interview). Tabel 18.17 geeft de resultaten. 

Inn het jaar voorafgaand aan het tweede interview hebben 
minderr respondenten last van psychische klachten. All e 

psychischee situatie 

achtergrondken--
merken n 

voor--
uit t 

sta--
biel l 

ach--
teruit t 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren methadon 

maandenmaanden metha-
dondon gebruikt afg 
jr jr 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesiè/Moluk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

26-- 30 jaar 

311 - 35 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

00 - 6 maanden 
7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 
11 - 51 keer 
>> 51 keer 

22.0 0 

21.1 1 

22.0 0 

15.4 4 

33.3 3 

25.9 9 

18.2 2 

13.0 0 

26.7 7 

20.4 4 

22.0 0 

25.0 0 

22.9 9 

24.6 6 

14.8 8 

23.7 7 

21.9 9 

23.0 0 

25.8 8 
23.9 9 
20.5 5 

19.9 9 
21.3 3 
TOO 1 

61.3 3 

64.9 9 

62.7 7 

61.5 5 

44.4 4 

66.7 7 

50.0 0 

60.9 9 

60.0 0 

67.3 3 

62.8 8 

51.6 6 

60.0 0 

55.7 7 

69.1 1 

64.9 9 

62.3 3 

57.5 5 

57.0 0 
52.2 2 
65.3 3 

62.9 9 
62.7 7 
60.0 0 

16.7 7 

14.0 0 

15.3 3 

23.1 1 

22.2 2 

7.4 4 

31.8 8 

26.1 1 

13.3 3 

12.2 2 

15.2 2 

23.4 4 

17.1 1 

19.7 7 

16.0 0 

11.3 3 

15.8 8 

19.5 5 

17.2 2 
23.9 9 
14.2 2 

17.2 2 
16.0 0 
10.8 8 

allen n 21.8 8 62.2 2 16.0 0 

Geenn significante verschillen tussen de groepen. 

Tabell  18.17. Psychische klachten. Percentage dat last gehad heeft van een 
zeventall  psychische klachten. (N = 481). 

jaarjaar voor 
interview interview 

grotee onrust/veel spanning* 

depressievee klachten 

geheugenverlies* * 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten** 

neigingg er een eind aan te maken 

hallucinaties s 

t, , 

66 6 

59 9 

30 0 

22 2 

21 1 

19 9 

6 6 

t2 2 

59 9 

57 7 

24 4 

18 8 

16 6 

17 7 

6 6 

Verschill  significant: **  p < .01. * p < .05, + p < .10. 

klachten,, uitgezonderd hallucinaties, blijken minder voor te 
komen,, maar alleen de volgende klachten zijn significant 
gedaald:: grote onrust/spanning, geheugenverlies en oncon-
troleerbaree angsten. De klachten in de twee weken voor het 
intervieww bleken vaker significant gedaald te zijn, zie tabel 
18.13. . 

Inn tabel 18.18 is de gemiddelde frequentie van de 
psychischee klachten weergegeven voor diegenen die van de 
desbetreffendee klacht last hebben. Het blijkt dat het jaar 
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Tabell  18.18. Frequentie van psychische klachten. Aantal keren dat dege-
nenn die last hebben van de klacht het jaar voor het interview 
off  de 14 dagen voor het interview last hadden. N = 4 8 1. 

grotee onrust/veel spanning** 

depressievee klachten** 

geheugenverlies s 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten 

neigingg een eind aan te maken 

hallucinaties s 

grotee onrust/veel spanning 

depressievee klachten 

geheugenverlies s 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten 

neigingg een eind aan te maken 

hallucinaties s 

ti i 

206 6 

171 1 

183 3 

61 1 

148 8 

86 6 

24 4 

9 9 

8 8 

8 8 

4 4 

8 8 

7 7 

8 8 

ti i 

158 8 

130 0 

187 7 

55 5 

116 6 

92 2 

11 1 

9 9 

8 8 

10 0 

4 4 

8 8 

7 7 

8 8 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

voorr het interview de frequentie van de klachten met betrek-
kingg tot onrust/spanning en depressiviteit significant daalt. 
Ookk oncontroleerbaar agressief gedrag, oncontroleerbare 
angstenn en hallucinaties komen minder frequent voor (niet 
significant).. Respondenten met geheugenverlies en de nei-
gingg om er een eind aan te maken hebben daar echter 
tijdenss het tweede interview iets vaker last van (niet signifi-
cant).. In de 14 dagen voor de interviews is de frequentie 
vann de klachten niet significant gedaald. (Deze uitkomst lijk t 
tegenstrijdigg met tabel 18.13, maar dit komt door enkele 
cliëntenn met zeer hoge frequenties.) 

Inn de volgende tabel zijn zelfmoordpogingen, behandeling 
doorr een psychiater/psycholoog, opname in een psychia-
trischee afdeling en het cijfer dat respondenten zichzelf voor 
dee geestelijke gezondheid geven opgenomen. Het aantal 
cliëntenn dat een zelfmoordpoging heeft ondernomen is iets 
gestegenn en ook het aantal keren dat men dat heeft gedaan 
iss toegenomen. Iets meer cliënten hebben zich laten behan-
delenn door een psychiater/psycholoog (significant) of zich 
latenn opnemen in een psychiatrische afdeling. 

Samenvattend:: het voorkomen van psychische klachten 
iss na tweeënhalf jaar teruggelopen, met uitzondering van 
hallucinaties.. Ook de frequentie van psychische klachten (bij 
degenenn die er last van hebben) neemt over de hele lij n af. 
Alleenn de frequentie van geheugenverlies en de neiging om 
err een eind aan te maken nemen iets toe. En ook ten aan-
zienn van zelfmoordpogingen is er een verslechtering opge-
treden,, zowel het percentage als de frequentie is gestegen. 
Dee ervaren psychische gezondheid is iets beter geworden, 
maarr de behandeling door professionals is iets toegenomen. 
Geconcludeerdd kan worden dat zich over de hele lijn een 
kleinee vooruitgang heeft voorgedaan. 

Tabell  18.19. Psychische klachten: zelfmoordpoging, bezoek psychiater 
ofpsycholoog,, opname psychiatrische inrichting en ervaring 
vann de psychische situatie. N = 481. 

zelfmoordpo-zelfmoordpo-

ging ging 

psychlater-psychlater-
/psycholoog' /psycholoog' 

opnameopname psy-
chiatrische chiatrische 
afdelingafdeling2 2 

rapportcijfer rapportcijfer 
psychische psychische 
gezondh gezondh 

jaarr voor interview-l-

aantall  keren (gem.) 

jaarr voor interv behandeld+ 

behandelingsduurr in weken 

jaarr voor interv opgenomen 

opnameduurr in weken (gem.) 

jaarr voor interview 

144 dagen voor interview + 

t, , 

4 4 

2.4 4 

6 6 

18.8 8 

1 1 

7.0 0 

6.7 7 

6.8 8 

t2 2 

6 6 

3.5 5 

9 9 

16.5 5 

2 2 

10.6 6 

6.8 8 

7.0 0 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 1. Excl. 
psychiater/psycholoogg van een drugshulpverlenende instelling. 2. Excl. 
opnamee voor detoxificatie. 

SocialeSociale situatie 

Inn 1991 bleek ten aanzien van een aantal aspecten van de 
socialee situatie het volgende. 50% van de cliënten was het 
jaarr voor het interview crimineel actief. De frequentie van 
criminelee activiteiten lag hoog. Eenvoudige diefstal kwam 
hett meest voor, gevolgd door dealen en heling. Inbraak, 
fraudee en geweld kwamen vrij weinig voor, tasjesroof 
praktischh nooit. Veel van het criminele gedrag bleek zich 
all  vóór het begin van de verslaving ontwikkeld te hebben. 
Hett opleidingsniveau van de cliënten bleek bijzonder laag. 
Ondankss het lage opleidingsniveau hadden bijna alle cliënten 
eenn heel behoorlijke werkervaring. De cliënten hadden in 
19911 zeer veel contact met hun familie. Verder trok het 
merendeell  van de cliënten met collega-druggebruikers op, 
maarr er was een minderheid die nauwelijks met drugge-
bruikerss optrok (zie verder hoofdstuk 13). 

Dee ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de 
socialee situatie (zie hoofdstuk 16 voor de beschrijving van 
dee onderdelen) is opgenomen in tabel 18.20. Het plegen van 
lichtee delicten neemt iets af en hetzelfde geldt voor het 
aantall  keren dat men is opgepakt. Verder blijkt dat de 
cliëntenn de twee weken voor het interview minder contact 
mett de scene hebben gekregen. Voor de andere onderdelen 
geldtt echter steeds dat de trend eerder de andere kant op 
wijst.. Bij het plegen van een zwaar delict, bij het aantal 
urenn werk en bij het cijfer voor het maatschappelijk func-
tionerenn treedt een verslechtering van de sociale situatie van 
dee cliënten op. Het aandeel van de cliënten dat een vast 
adress heeft is nagenoeg constant. 

Dee tabellen 18.21 en 18.22 geven de resultaten voor de 
bijj  elkaar gevoegde verschillende onderdelen van de sociale 
situatie.. Van ruim de helft van alle cliënten (55.0%) is de 
socialee situatie tijdens de twee interviews onveranderd. Het 
percentagee met een weinig problematische sociale situatie 
iss tijdens het tweede interview iets hoger (namelijk 37.3%) 
dann tijdens het eerste interview (33.1%). Het percentage 
cliëntenn met een zeer problematische sociale situatie is bij 
hett tweede interview ongeveer hetzelfde (namelijk 13.1%) 
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Tabell  18.20. Sociale situatie van de cliënten tijdens de twee weken (of 
jaar)) voorafgaand aan eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 480). 

Tabell  18.23. Achtergrond en sociale situatie, percentages (N = 480). 

socialee situatie 

socialee situatie 

lichtlicht delict 
gepleegd** gepleegd** 

zwaarzwaar delict 

opgepaktopgepakt (afgelo-
penjaar)** penjaar)** 

urenuren gewerkt** 

momenteelmomenteel vast 
adres adres 

contactcontact met de sce-
ne** ne** 

minderr dan de 

cijfercijfer maatschappe-
lijklijk  functioneren * * 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 keer 

22 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

66 of meer uren 

11 - 5 uren 

geen n 

ja a 

nee e 

(bijna)) allemaal 

ongev.. de helft 

helft// bijna niemand 

11 - 5 

6 -7 7 

88 - 10 

79.9 9 

7.7 7 

12.4 4 

94.2 2 

3.3 3 

2.5 5 

52.8 8 

31.1 1 

16.1 1 

18.2 2 

0.2 2 

81.6 6 

91.1 1 

8.9 9 

38.7 7 

13.0 0 

48.3 3 

27.5 5 

46.2 2 

26.3 3 

81.8 8 

6.9 9 

11.3 3 

93.7 7 

2.7 7 

3.5 5 

60.2 2 

27.6 6 

12.2 2 

13.5 5 

0.6 6 

85.9 9 

90.7 7 

9.3 3 

33.2 2 

13.2 2 

53.4 4 

29.3 3 

45.0 0 

25.7 7 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  18.21. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (n = 480). 

tijdenss tweede interview 

weinig g 

prob. . 
redelijk k 

prob. . 
zeer r 

prob. . totaal l 

tijdenss weinig pro-
blematisch h 

eerstee redelijk pro-
blematisch h 

inter--
view w 

zeerr proble-
matisch h 

19.4 4 

16.3 3 

1.7 7 

12.11 1.7 

30.00 5.8 

7.55 5.6 

33.1 1 

52.1 1 

14.8 8 

totaal l 

Tabell  18.22. 

situatie e 

37.33 49.6 13.1 

Veranderingg ten aanzien van de sociale situatie. 

percentagee aantal 

100.0 0 

cliënten n 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

25.4 4 

55.0 0 

19.6 6 

122 2 

264 4 

94 4 

totaal l 100.0 0 480 0 

alss bij het eerste interview (14.8%). Dit duidt op enige 
vooruitgangg in de sociale situatie als men de groep cliënten 
alss geheel bekijkt. Per saldo is er 6% meer vooruitgang dan 
achteruitgang. . 

Tabell  18.23 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp verandering in de sociale situatie van de cliënten. 

achtergrondkenmerken n 
voor--

uit t 
sta--
biel l 

achter--
uit t 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd* leeftijd* 

jarenjaren methadon 

maandnmaandn methad. 
gebruiktgebruikt afgelopen 
jr* jr* 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antil l 

Marokko/Turkij j 

Indonesië/Mol l 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

31 -355 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

0 - 22 jaar 

3 -55 jaar 

6 - 88 jaar 

9 -- 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 

7 - 100 maanden 

11-122 mndn 

00 keer 

11 - 51 keer 

>> 51 keer 

25.9 9 

23.7 7 

26.4 4 

19.2 2 

22.2 2 

18.5 5 

22.7 7 

17.4 4 

37.8 8 

26.5 5 

23.4 4 

29.7 7 

11.4 4 

19.7 7 

29.3 3 

27.8 8 

20.4 4 

30.7 7 

30.9 9 

27.7 7 

24.0 0 

24.2 2 

25.1 1 

31.8 8 

52.9 9 

62.3 3 

53.8 8 

57.7 7 

55.6 6 

74.1 1 

50.0 0 

47.8 8 

48.9 9 

49.0 0 

59.3 3 

53.1 1 

80.0 0 

55.7 7 

48.8 8 

54.6 6 

59.2 2 

56.8 8 

44.7 7 

44.7 7 

59.5 5 

60.8 8 

53.7 7 

43.9 9 

21.3 3 

14.0 0 

19.8 8 

23.1 1 

22.2 2 

7.4 4 

27.3 3 

34.8 8 

13.3 3 

24.5 5 

17.4 4 

17.2 2 

8.6 6 

24.6 6 

22.0 0 

17.5 5 

20.4 4 

12.5 5 

24.5 5 

27.7 7 

16.6 6 

15.1 1 

21.1 1 

24.2 2 

allen n 25.5 5 55.0 0 19.6 6 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Vrouwenn gaan wat de sociale situatie betreft minder vaak 
achteruitt dan mannen. Dit verschil is echter niet significant. 
Hoee ouder de cliënt is, hoe vaker de situatie stabiel blijkt 
tee zijn. Van de oudste groep is 80% noch vooruit, noch 
achteruitt gegaan. Ten aanzien van afkomst en het aantal 
jarenn methadongebruik komt geen duidelijk patroon naar 
voren. . 

Regelmatigg methadongebruik voor het eerste interview 
blijk tt te leiden tot minder sociale vooruitgang en dit effect 
iss significant. Van de cliënten die minder dan 6 maanden 
regelmatigg methadon gebruikten is 31% er op vooruit-
gegaan,, van degenen die 11 of 12 maanden regelmatig me-
thadonn gebruikten 24%. Maar van de groep die onregel-
matigg methadon gebruikte zijn ook meer cliënten achteruit 
gegaan,, namelijk 25% tegen 17% bij de regelmatige ge-
bruikers.. Het verschil zit dus vooral bij de stabielen: van 
dee regelmatige methadongebruikers blijf t 60% sociaal gezien 
opp hetzelfde niveau, bij de onregelmatige gebruikers is dit 
45%. . 

Bijj  begeleiding zien we een omgekeerd effect. Van 
degenenn die geen begeleiding gebruikten blijf t 61 % stabiel, 
vann degenen die veel begeleiding gebruikten slechts 44%. 
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Tabell  18.24. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Percentage dat het delict 
tenminstee eenmaal pleegde. N = 4 8 1. 

Tabell  18.25. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Gemiddelde frequentie van 
hett delict voor degenen die het delict tenminste eenmaal 
pleegden.. N = 481. 

jaarjaar voor 
hethet inter-

view view 

1414 dagen 
voorvoor het 
interview interview 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs** 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen + 

diefstal' ' 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

344 3 

8.1 1 

0.0 0 

13.9 9 

15.0 0 

7.9 9 

4.8 8 

49.5 5 

14.6 6 

1.5 5 

0.0 0 

2.5 5 

6.4 4 

2.5 5 

0.8 8 

22.2 2 

311 6 

10.6 6 

1.2 2 

14.4 4 

23.1 1 

9.6 6 

6.9 9 

54.1 1 

12.3 3 

1.9 9 

0.4 4 

4.0 0 

8.1 1 

1.5 5 

1.0 0 

21.6 6 

jaarjaar voor het 

interview interview 

1414 dagen 
voorvoor het 
interview interview 

diefstal1 1 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

diefstal' ' 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

i i 

62.6 6 

35.7 7 

0.0 0 

26.3 3 

129.0 0 

25.1 1 

10.3 3 

100.7 7 

5.0 0 

3.3 3 

0.0 0 

3.7 7 

10.0 0 

4.7 7 

1.0 0 

7.3 3 

l 2 2 

60.5 5 

16.7 7 

6.0 0 

32.8 8 

120.5 5 

21.4 4 

2.6 6 

101.9 9 

5.3 3 

4.6 6 

0.0 0 

4.8 8 

8.0 0 

3.6 6 

1.0 0 

7.1 1 
Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 1. Meer dan 
eenn paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een auto. 

Hierdoorr zijn degenen die veel begeleiding gebruikten zowel 
vakerr vooruit (32%, allen 26%), alsook vaker achteruit ge-
gaann (24%, allen 20%), maar dit effect is niet significant. 
Regelmatigg methadongebruik gedurende een jaar heeft dus 
eenn stabiliserend effect en hetzelfde geldt voor het niet ge-
bruikenn van de begeleiding. Veel begeleiding heeft een 
destabiliserendd effect, evenals onregelmatig methadonge-
bruikk en die destabilisatie pakt vaak goed uit (31 en 32% 
vooruitgang),, maar vrij vaak ook niet (25 en 24% achter-
uitgang). . 

Err volgt nu een specifiekere beschrijving van de ontwik-
kelingg van de sociale situatie. Tabel 18.24 geeft de per-
centagess weer van door respondenten gepleegde delicten. 
Inn het jaar voor het tweede interview hebben de cliënten iets 
meerr delicten gepleegd, met uitzondering van eenvoudige 
diefstal.. De toename van het aantal cliënten dat dealt is sig-
nificant,, evenals de toename van het plegen van de 7 delic-
tenn samen. De twee weken voor het interview is er geen 
toenamee van de criminaliteit. 

Inn tabel 18.25 is de frequentie van de delicten voor 
diegenenn die een delict minimaal 1 keer hebben gepleegd 
opgenomen.. Het aantal keren dat de cliënten zich schuldig 
maaktenn aan een delict neemt in het jaar voor het interview 
inn zijn geheel genomen iets af. Alleen de frequentie van de 
delictenn tasjesroof (dit is tijdens het tweede interview maar 
11 cliënt) en helen nemen licht toe. Wat betreft de 14 dagen 
voorr het interview is er geen toe- of afname. 

Tenslottee is met betrekking tot de criminaliteit van de 
cliëntenn nog nagegaan in hoe vaak men is opgepakt en of 
menn in de gevangenis heeft gezeten. Tabel 18.26 geeft de 
resultaten.. Het percentage cliënten dat het jaar voor het in-
tervieww is opgepakt of gearresteerd is teruggelopen van 48% 
naarr 40%. Het aantal keren dat men is opgepakt is constant. 

Geenn significante verschillen. 1. Meer dan een paar gulden, bijvoor-
beeldd van een fiets of uit een auto. 

Tabell  18.26. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Arrestaties en detentie. N 
-- 481. 

arres-arres- jaar voor interview opgepakt/gearres-

tatietatie teerd**  47.8% 39.8% 

aantall  keren opgepakt/gearresteerd 2.5 2.5 

de-de- jaar voor interview in gevange-
tentietentie nis/jeugdinrichting 25.7% 25.1% 

aantall  weken in gevangenis/jeugdin-
richtingg 11.7 12.1 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  18.27. Prostitutie in 1991 en 1993/4. N = 481. Percentages. 

vrouwenvrouwen jaar voor interview prostitutie 

144 dagen voor interview prost. 

mannenmannen jaar voor interview prostitutie* 

144 dagen voor interview prost.* 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Hett percentage cliënten dat het jaar voor het interview 
gedetineerdd is geweest, alsook de duur van de detentie is 
stabiel. . 

Prostitutiee is zowel onder vrouwelijke als onder 
mannelijkee verslaafden in deze twee jaar iets teruggelopen, 
ziee tabel 18.27. Voor mannen is de afname significant, 
evenalss de afname van de frequentie van prostitutie voor 
diegenenn die zich er mee bezighouden. 

Ookk de werk- en opleidingssituatie tijdens het eerste in-

14.6 6 

10.0 0 

1.9 9 

1.1 1 

12.7 7 

10.0 0 

0.3 3 

0.0 0 
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Tabell  18.28. Werk in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, tj 

werk werk 

opleiding opleiding 

opl.opl. is: 

inkomen inkomen 

jaarr voor interview gewerkt 

aantall  weken gewerkt 

aantall  uren per week 

werktt op moment van intrv 

aantall  uren per week 

opp mom. int >20 uur werk* 

jaarr voor interview opleiding 
gevolgd* * 

cursuss zonder arbeidsmarkt-
waarde e 

cursuss met arbeidsmarktwaar-
de e 

regulieree opleiding 

inkomstenn uit uitkering 

41.0% % 

31.2 2 

35.1 1 

17.6% % 

32.9 9 

15.3% % 

17.0% % 

14.2% % 

72.6% % 

13.2% % 

80.2% % 

38.6% % 

29.7 7 

36.4 4 

15.0% % 

39.4 4 

10.1% % 

13.1% % 

10.4% % 

70.1% % 

19.4% % 

80.6% % 

Tabell  18.30. Partner en kinderen in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, h_ 

partnerpartner geen partner 48.9% 49.7% 

partner,, woont niet samen 15.0% 14.2% 

relatiee langer dan een jaar 64.8% 77.9% 

duurr relatie in jaren 4.7 5.3 

partner,, woont samen 36.2% 36.1% 

relatiee langer dan een jaar 72.4% 85.0% 

duurr relatie in jaren 6.6 7.3 

kinderenkinderen heeft kinderen 37.4% 41.5% 

aantall  kinderen 1.5 1.5 

kinderenn wonen bij cliënt 44,4% 39.8% 

kinderenn wonen niet bij cliënt 55.6% 60.2% 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Geenn significant verschillen. 

Tabell  18.31. Sociale relaties in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

Tabell  18.29. Huisvesting 1991 en 1993/1994, percentages. N = 481. 

vast vast 

adres adres 

woont woont 
momen-momen-
teel: teel: 

momenteell  vast adres 

woontt daar langer dan 1 jaar 

aantall  jaren op dat adres 

bijj  ouders 

inn eigen woning 

bijj  vrienden 

opp kamers 

bijj  partner 

geenn vaste woonplaats 

91.1 1 

74.0 0 

4.1 1 

17.4 4 

56.3 3 

4.8 8 

13.9 9 

2.1 1 

5.5 5 

90.7 7 

74.1 1 

4.8 8 

15.8 8 

59.8 8 

5.1 1 

10.9 9 

2.4 4 

6.0 0 

Geenn significant verschillen, 

tervieww is vergeleken met die van twee jaar erna (tabel 
18.28).. De arbeidsparticipatie van de cliënten is wat terug-
gelopen.. Het aantal cliënten dat op het moment van het in-
tervieww meer dan 20 uur per week werkt is tijdens het 
tweedee interview zelfs significant minder. Ook het percen-
tagee cliënten dat een opleiding volgt loopt significant terug. 
Hett percentage cliënten dat een uitkering krijgt is stabiel. 
Inn tabel 18.29 is de situatieverandering ten aanzien van 
huisvestingg opgenomen. De huisvestingssituatie blijkt zeer 
stabiel. . 

Tenn aanzien van de partner en de kinderen hebben zich 
evenminn grote veranderingen voorgedaan (tabel 18.30). Bij 
dee cliënten die een partner hebben is tijdens het tweede in-
tervieww het aandeel gestegen met een relatie van langer dan 
eenn jaar. Ook de duur van de relatie in jaren is gestegen. 
Ditt ligt voor de hand, want een in stand gehouden relatie 
heeftt tijdens het tweede interview twee jaar langer geduurd. 
Ookk het percentage cliënten dat kinderen heeft is licht 
gestegenn in deze twee jaar. Wel is het zo dat die kinderen 
ietss minder vaak bij de cliënt wonen. 

Hett aantal cliënten dat contact heeft met de ouders of dat 
contactt heeft met broers en/of zussen is nagenoeg stabiel 

contactcontact ouders 
in in 

jaarjaar voor 
interview: interview: 

contactcontact broers 
ofof zussen in 

jaarjaar voor 
interview: interview: 

mensenmensen met 
wiewie de 
cliëntcliënt optrekt 

Zijn Zijn 
ookook drugge-
bruiker bruiker 
jaarjaar voor 
interview: interview: 
** * 

1414 dagen voor 
interview:interview: ** 

ja ja 

geenn contact meer 

nee e 

overleden n 

alss contact keren per jaar 

excll  dagelijks (>300 kr)* * 

ja a 

geenn contact meer 

nee e 

"eenn brs/zssn of overleden 

alss contact keren per jaar* 

excll  dagelijks (>300 kr) 

jaarr voor interview contact 
mett ouders/broers/zussen 

jaarr voor interview >5 keer 
contactt met dezen 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

(bijna)) niemand 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

(bijna)) niemand 

80.7% % 

5.5% % 

4.4% % 

5.5% % 

163.9 9 

44.8 8 

79.9% % 

9.8% % 

6.6% % 

3.7% % 

122.4 4 

53.8 8 

88.1% % 

78.4% % 

15.6% % 

28.4% % 

14.9% % 

13.6% % 

27.5% % 

16.5% % 

22.2% % 

13.0% % 

15.6% % 

32.7% % 

80.8% % 

8.6% % 

4.0% % 

6.7% % 

155.1 1 

61.1 1 

80.3% % 

11.1% % 

4.4% % 

4.2% % 

100.4 4 

53.3 3 

91.6% % 

79.9% % 

13.8% % 

24.5% % 

15.3% % 

11.5% % 

34.8% % 

11.7% % 

21.6% % 

13.2% % 

11.3% % 

42.1% % 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

gebleven.. Voor diegenen die contact hebben met hun familie 
iss de frequentie afgenomen, bij de broers en/of zussen is 
dezee daling zelfs significant. Het percentage cliënten dat 
voorall  omgaat met mensen die ook druggebruiker zijn is in 
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Tabell  18.32. Methadongebmik in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, ii_ 

gebruikk methadon in jaar voor interview* 100.0% 95.8% 

gebruikk methadon 14 dgn voor interview**  97.3% 91.6% 

aantall  maanden methadongebruik (min. 5 

dagenn per week) in jaar voor interview**  9.8 10.5 

dagenn methadongebruik 14 dgn voor interv 13.4 13.1 

dosiss methadon in mg 34.5 35.8 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  18.33. Begeleiding in het jaar en in de twee weken voor het inter-
vieww in 1991 en 1993/1994, percentages. N = 481. 

soortt begeleiding 

maatschappelijkk werk 

medischee begel. 
(niett huisarts) 

psychiatrischee begeleiding 

sociaal-psychologischee bege-
leidingg door verpleegk. 

psychotherapie e 

gezinstherapie e 

gespreksgroep p 

activiteitenn begeleiding 

creatievee therapie 

acupunctuur r 

reclassering g 

individuelee begeleiding 

anderee begeleiding 

gerichtee begeleiding 

aanloop p 

rapportcijferr begeleiding 

jaarr voor inter-

t, , 

44.6 6 

19.5 5 

5.6 6 

1.7 7 

1.7 7 

2.1 1 

6.4 4 

5.4 4 

3.3 3 

1.7 7 

13.3 3 

9.3 3 

7.1 1 

44.4 4 

30.5 5 

6.3 3 

view w 

h h 

41.3 3 

19.2 2 

6.3 3 

0.44 + 

2.1 1 

0.66 + 

5.6 6 

6.7 7 

3.8 8 

2.5 5 

11.3 3 

8.1 1 

8.1 1 

**32.4 4 

27.8 8 

6.3 3 

144 dag 

t. . 

17.8 8 

8.3 3 

1.7 7 

0.0 0 

0.2 2 

0.4 4 

2.3 3 

2.7 7 

1.0 0 

0.0 0 

4.4 4 

4.6 6 

3.1 1 

13.8 8 

18.9 9 

;nn voor 
interv v 

h h 

17.8 8 

7.7 7 

1.5 5 

0.2 2 

0.4 4 

0.0 0 

1.0 0 

3.3 3 

1.0 0 

0.4 4 

2.33 + 

3.8 8 

3.8 8 

12.9 9 

16.3 3 

--

Verschill  significant: **  p < ,01, * p > .05, + p < .10. 

dee loop der tijd significant gedaald en het percentage dat 
nauwelijkss met collega druggebruikers omgaat is vrij fors 
gestegen,, van 28% naar 35% het jaar voor het interview en 
vann 33% naar 42% in de twee weken voor het interview. 

Methadongebruik Methadongebruik 

Inn 1991 bleken de methadoncliënten al sinds jaren methadon 
tee gebruiken. Gemiddeld gebruikte men 8 jaar methadon, 
eenn kwart van de cliënten gebruikte ai 12 jaar of langer me-
thadonn (zie verder hoofdstuk 8). 

Inn tabel 18.32 is het methadongebruik voor het eerste en 
tweedee interview vergeleken. Het percentage dat in het jaar 
enn in de 14 dagen voor het interview methadon gebruikt is 
gedaald.. Nog steeds zijn de percentages tijdens het tweede 
intervieww hoog. Het aantal maanden dat men in het jaar 
voorr het interview minstens 5 dagen per week methadon ge-
bruiktt is significant gestegen. De regelmaat van het metha-

Tabett 18.34. Frequentie van begeleiding het jaar en in de twee 
wekenn voor het interview in 1991 en 1993/1994 (tussen 
haakjes:: N<10). N = 481. 

soortt begeleiding 

maatschappelijkk werk 
medischee begel. (niet huis-
arts) ) 
psychiatrischee begeleiding 
soc.-psych.. begel.door 
verpleegk. . 
psychotherapie e 
gezinstherapie e 
gespreksgroep p 
activiteitenn begeleiding 
creatievee therapie 
acupunctuur r 
reclassering g 
individuelee begeleiding 
anderee begeleiding 

gerichtee begeleiding 
aanloop p 

jaarr voor 

t, , 

23.6 6 
23.1 1 

18.0 0 
4.1 1 

25.5 5 
6.1 1 

30.2 2 
46.8 8 
29.1 1 
3.5 5 

23.7 7 
40.4 4 
96.4 4 

9.5 5 
76.6 6 

intervieww ; 

« 2! ! 

20.11 : 
12.00 i 

14.88 I 

-- : 

-- ; 
""  i 

51.55 i 
44.99 i 
30.66 i 
10.33 ! 
8.55 : 

34.66 ! 
47.99 ; 

11.33 | 
79.77 1 

144 dagen voor r 
interview w 

t,, t2 

2.5 5 
2.6 6 

1.5 5 

--

--
2.5 5 
1.9 9 
4.3 3 
2.2 2 

--
2.6 6 
2.5 5 
5.8 8 

1.8 8 
5.3 3 

2.5 5 
1.6 6 

--
--

--
--
--

4.6 6 
--
--

1.5 5 
3.5 5 
3.8 8 

2.0 0 
5.5 5 

Geenn significante verschillen. 

dongebruikk blijkt dus iets te zijn toegenomen. De dosis is 
eenn fractie gestegen van 34.5 naar 35.8 mg. 

Begeleiding Begeleiding 

Inn tabel 18.33 worden de ontwikkelingen in de begeleiding 
vann de cliënten weergegeven. Significant minder cliënten 
hebbenn tijdens het tweede interview sociaal-psychiatrische 
begeleiding,, gezinstherapie en gerichte begeleiding. Wat 
betreftt de andere soorten begeleiding komt geen eenduidige 
trendd naar voren. Het rapportcijfer dat cliënten geven aan 
dee begeleiding is hetzelfde gebleven. 

Dee participatie aan begeleidingsvormen in de 14 dagen 
voorr het interview is praktisch hetzelfde gebleven. Alleen 
tenn aanzien van reclassering is er een lichte en significante 
daling.. Tabel 18.34 geeft de frequentie van de begeleiding 
inn het jaar voor het interview (voor degenen die aan de be-
geleidingg deelnamen). Bij gezinstherapie is een forse stijging 
vann het aantal keren deelname waar te nemen, maar dit be-
treftt slechts enkele cliënten. Voor de 'andere' begeleiding 
iss er sprake van een flinke daling. Significant zijn deze 
veranderingenn echter niet. Andere ontwikkelingen in de fre-
quentiee van de begeleiding hebben zich niet voorgedaan. 
Vaakk is het aantal cliënten dat aan een bepaalde begeleiding 
heeftt deelgenomen zeer gering waardoor duidelijk inzicht 
inn de veranderingen ontbreekt. 

Eenn tendens wat betreft de begeleiding in de twee weken 
voorr het interview komt uit de tabel niet naar voren. Het 
aantall  cliënten dat aan een bepaalde begeleiding heeft 
deelgenomenn is ook hier vaak klein. 
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Tabell  18.35, De totale situatie tijdens eerste interview en bij het tweede 
interview,, percentages (N = 482). 

tijdenss tweede interview 

Tabell  18.37. Achtergrond en de totale situatie, percentages (N = 482). 

situatie e 

weinigg redelijk zeer 
prob.. prob. prob. totaal l 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigg proble-
matisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

13.3 3 

17.8 8 

1.0 0 

12.77 0.4 

44.66 4.4 

3.99 1.9 

26.3 3 

66.8 8 

6.8 8 

totaal l 32.5 5 60.88 6.7 100.0 0 

Tabell  18,36. Totale situatieverandering tijdens het tweede interview ten 
opzichtee van eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

22.8 8 

59.8 8 

17.4 4 

110 0 

288 8 

84 4 

totaal l 100.0 0 482 2 

DeDe totale situatie 

Tenslottee is nagegaan hoe de totale situatie zich ontwikkeld 
heeftt door de vier onafhankelijke schalen (druggebruik, 
medische,, psychische en sociale situatie) samen te voegen. 
Tabell  18.35 en 18.36 geven de resultaten. 

Hett aandeel cliënten van wie de situatie zeer problema-
tischh is, bluft ook ti'dens het tweede interview vri> klein 
(namelijkk 6.7%, tijdens eerste interview 6.8%). Van 60% 
vann de cliënten die drugs zijn blijven gebruiken is de totale 
situatiee niet of nauwelijks veranderd. Er zijn iets meer 
cliëntenn van wie de situatie vooruit is gegaan dan van wie 
dee totale situatie is achteruit gegaan. Per saldo is er 5% 
vooruitgang. . 

Inn tabel 18.37 is de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering van de totale situatie weergegeven. Van 
Indonesiërs/Molukkerss blijkt de situatie vaak te zijn vooruit 
gegaan.. Met name Marokkanen en Turken gaan vaak achter-
uit.. Ten aanzien van sekse, leeftijd en het aantal jaren meth-
adongebruikk komen geen verschillen naar voren. 

Watt de begeleiding en de regelmaat van methadonver-
strekkingg betreft zijn er geen significante effecten. Wel lijk t 
hett er op dat de bij de sociale situatie geconstateerde trend 
zichh hier, zij het zwakker, ook voordoet. Veel methadon 
gaatt samen met een stabilisatie, veel begeleiding brengt een 
destabilisatiee teweeg, meestal ten goede (32%), maar, zoals 
gezegd,, het effect is niet significant. 

Inn een regressieanalyse is nagegaan welke van de effecten 
eenn stabiel effect heeft. Het blijkt dat in deze analyse, met 
voor-- of achteruitgang als afhankelijke variabele, alleen de 
nationaliteitt een duidelijk significant effect heeft (p< .05): 
Nederlanderss hebben iets meer kans op vooruitgang. Dit zal 
err mee samen hangen dat hun uitgangspositie doorgaans 
slechterr was (vergelijk hoofdstuk 11, 12 en 13). Als een 
grotee subgroep in een zeer problematische situatie verkeert, 

achtergrondkenmerken n 
voor--

uit t 
sta--
biel l 

achter--
uit t 

sekse sekse 

afkomst* afkomst* 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Molukken n 

buitenland d 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren metha-
don don 

maanden maanden 
methadon methadon 
gebruikt gebruikt 
afgelopenafgelopen jr 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

<<  23 

233 -25 

2 6-- 30 

311 - 35 

366 -40 

>> 40 

00 -2 

33 -5 

66 -8 

99 - 12 

>> 12 

00 - 6 maanden 

7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 

11 - 51 keer 

>> 51 keer 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

22.2 2 

25.0 0 

23.1 1 

19.2 2 

11.1 1 

29.6 6 

18.2 2 

12.0 0 

28.9 9 

25.2 2 

18.8 8 

29.7 7 

20.0 0 

15.9 9 

19.9 9 

27.1 1 

21.0 0 

28.3 3 

22.9 9 

22.9 9 

22.8 8 

23.7 7 

19.7 7 

31.8 8 

6O.0 0 

58.6 6 

62.4 4 

50.0 0 

44.4 4 

48.1 1 

45.5 5 

64.0 0 

62.2 2 

59.2 2 

61.8 8 

51.6 6 

62.9 9 

65.1 1 

59.3 3 

58.3 3 

62.9 9 

53.3 3 

54.2 2 

66.7 7 

60.2 2 

57.5 5 

63.3 3 

53.0 0 

17.8 8 

16.4 4 

14.5 5 

30.8 8 

44.4 4 

22.2 2 

36.4 4 

24.0 0 

8.9 9 

15.6 6 

19.4 4 

18.8 8 

17.1 1 

19.0 0 

21.0 0 

14.6 6 

16.1 1 

18.5 5 

22.9 9 

10.4 4 

16.9 9 

18.8 8 

17.0 0 

15.2 2 

allen n 22.8 8 59.8 8 17.4 4 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

dann is de kans dat een aantal van hen evolueert naar redelijk 
problematischh en er dus op vooruit gaat, groter. Daarnaast 
blijk tt de duur van de methadonverstrekking van belang 
(pp = .07). Hoe langer men methadon krijgt, hoe minder kans 
opp vooruitgang. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan hoe de situatie van degenen die 
tweee a tweeënhalf jaar na het eerste interview nog steeds 
drugss (en/of methadon) gebruiken zich ontwikkeld heeft. 
Watt betreft druggebruik is de situatie van de cliënten iets 
verbeterd,, het percentage cliënten dat een bepaalde drug ge-
bruiktt is teruggelopen. Het alcoholgebruik is echter toe-
genomen.. De frequentie van het druggebruik lijk t echter, 
mett name in de twee weken voor het interview, iets toe te 
nemen. . 

Tenn aanzien van de lichamelijke gezondheid blijkt dat wat 
minderr cliënten ziek zijn geweest maar deze ontwikkeling 
treedtt niet op als griep en verkoudheid buiten beschouwing 
wordenn gelaten. Het aantal dagen dat men ziek is geweest 
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iss flink toegenomen. Een lichte toename is er te zien bij 
letsell  door ongeval en overdosis. Ziekenhuisopname komt 
ietss minder vaak voor. De waardering van de gezondheid 
iss licht achteruit gegaan. De prevalentie van seropositiviteit 
iss constant, evenals aidspreventie door het gebruik van 
schonee naalden, terwijl aidspreventie door het gebruik van 
condoomss sterk is verbeterd. Al met al is er een lichte 
verslechteringg van de lichamelijke gezondheid, maar de 
preventiee van aids is iets verbeterd. 

Klachtenn over de psychische gezondheid zijn in het 
algemeenn teruggelopen. Dit geldt niet voor het percentage 
vann de cliënten dat hallucinaties heeft gehad en de 
frequentiee van de klachten over geheugenverlies en de 
neigingg om er een eind aan te maken. Ook ten aanzien van 
zelfmoordpogingenn is er een verslechtering opgetreden. De 
beoordelingg van de psychische gezondheid is iets verbeterd. 
Overr de hele lijn is de psychische situatie iets verbeterd. 

Tenn aanzien van de sociale situatie blijkt het volgende. 
Lichtee criminaliteit is na twee jaar iets afgenomen, de 
zwaarderee delicten zijn iets toegenomen. De frequentie van 
hett plegen van de delicten neemt iets af. Arrestatie en 
detentiee nemen ook iets af en dit geldt ook voor prostitutie. 
Dee arbeidsparticipatie is verslechterd en minder cliënten 
volgenn een opleiding. De huisvestingssituatie en het contact 
mett de familie is stabiel. Een belangrijk punt is dat het 
contactt met mede-druggebruikers daalt. Het percentage dat 

uitsluitendd optrekt met collega druggebruikers loopt iets 
terug.. Tenslotte is de waardering van het maatschappelijk 
functionerenn verslechterd. Al met al is er sprake van een 
lichtee vooruitgang wat betreft de sociale situatie. 

Dee regelmaat van het methadongebruik is toegenomen. 
Deelnamee aan begeleiding verandert niet of nauwelijks. 
Alleenn sociaal-psychiatrische begeleiding, gezinstherapie en 
gerichtee begeleiding komt minder voor, voor de andere 
soortenn begeleiding treedt er geen verandering op. 

Alss men de ontwikkeling van de situatie van de ge-
bruikerss in zijn geheel beschouwt, dan valt met name het 
afnemendee druggebruik op. Ten aanzien van de andere 
onderdelenn is de situatie bijzonder stabiel. Hoewel wat 
minderr cliënten bepaalde drugs gebruiken blijkt dit niet te 
leidenn tot duidelijke verbeteringen ten aanzien van de 
medische,, psychische en sociale situatie. 

Perr saldo (achteruitgang minus vooruitgang) is er bij 5% 
vann de cliënten sprake van een duidelijke vooruitgang. Bij 
dee abstinenten was dit 64%. 

Veell  methadon gaat samen met een stabilisatie van de 
situatie.. Weinig methadon leidt tot destabilisatie en daardoor 
vakerr tot vooruitgang, maar ook vaker tot achteruitgang. 
Veell  begeleiding brengt daarentegen een destabilisatie 
teweeg,, die vaker ten goede afloopt dan ten kwade. Maar 
dee samenhangen zijn zwak en meestal niet significant. 
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HOOFDSTUKK  19 

HOGEE DOSES METHADON : INLEIDIN G 

Hoeksteenn van het Nederlandse harddrugbeleid is de me-
thadonverstrekking.. Bijna altijd is deze verstrekking 
'laagdrempelig'' georganiseerd, dat wil zeggen dat er 
voorr de verstrekking van methadon weinig of geen eisen 
wordenn gesteld aan de patiënten wat betreft de regelmaat 
vann deelname, gebruik van middelen, criminaliteit of op 
hett gebied van resocialisatie. In 1996 kregen in Neder-
landd circa 11.500 verslaafden methadon (Van Gageldonk 
e.a.. 1997: 69; in 2000 13.500, NDM Jaarbericht 2001: 
50). . 

Uitt onderzoek (Driessen 1992, zie hier hoofdstuk 6-
13;; Driessen e.a. 1999, hier hoofdstuk 15-18) blijkt dat 
overr het geheel genomen de situatie van de methadonge-
bruikerss tamelijk zorgelijk is. Belangrijke punten zijn 
onderr andere dat er door de methadongebruikers bijzon-
derr frequent drugs naast de methadon worden gebruikt. 
Zoo gebruikt 37% dagelijks heroïne. Ook het polydrugge-
bruikk is fors. Een kwart van de methadonpatiënten ge-
bruiktt om de dag meerdere middelen door elkaar. Een 
groteree regelmaat van het methadongebruik blijkt verder 
niett samen te gaan met een afname van het druggebruik. 
Dee verslaafden zijn daarnaast vaak ziek en ook hun psy-
chischechische situatie kan als slecht omschreven worden. 45% 
vann de methadongebruikers loopt een reëel risico op een 
AIDS-besmetting.. 50% van de gebruikers houdt zich 
bezigg met criminaliteit, vaak op frequente basis. 

Weliswaarr gebruiken de methadonpatiënten over het 
algemeenn regelmatig methadon, maar van de begeleiding, 
diee naast de methadon wordt aangeboden, wordt door 
grotee groepen nauwelijks gebruik gemaakt. Zo blijkt 35% 
hett afgelopen jaar geen enkele begeleiding gehad te 
hebbenn (vgl. ook Van der Lel ij en Driessen 1998). Te-
genoverr de gebruikers met wie het tamelijk slecht gaat, 
staatt een groep methadongebruikers met wie het redelijk 
goedd gaat. Zij hebben bijvoorbeeld werk (20%) of zij 
hebbenn weinig contact met andere druggebruikers (28%). 

Datt soms weinig gebruik wordt gemaakt van begelei-
dingg correspondeert met een verschuiving in de doel-
stellingenn die bij de instellingen voor verslavingszorg 
heeftt plaatsgevonden, zoals ook uit een eerder onderzoek 
naarr voren kwam (Driessen 1990, hier hoofdstuk 3). In 
dee jaren na 1980 streefde men naar het zo snel mogelijk 
beëindigenn van de verslaving. Sinds 1990 is men gericht 
opp het beperken van de risico's voor de gebruikers en 
voorr de maatschappij en tracht men vooral contact te -
houdenn met de verslaafde populatie. Deze verschuiving 

vondd plaats onder druk van de omstandigheden: het snel 
groeiendd aantal verslaafden, het feit dat beëindiging van 
dee verslaving voor het merendeel van de verslaafden 
geenn reëel alternatief bleek en de verspreiding van AIDS. 

Samenhangendd met deze verschuiving in de doelstellin-
genn is er in de verslavingszorg veel belangstelling voor 
experimentenn met het verstrekken van vervangende mid-
delenn aan problematische verslaafden (morfine, palfium, 
heroïne,, injecteerbare methadon). Men verwacht dat door 
eenn vervangend middel het voor de verslaafde minder 
noodzakelijkk wordt doorlopend heroïne te kopen. Hier-
doorr kan verloedering tot staan worden gebracht en ook 
dee noodzaak tot crimineel gedrag zou verminderen. 
Verderr kan de gezondheidstoestand van de verslaafde 
verbeteren. . 

EffectenEffecten van methadon 

Methadonn is een synthetisch opiaat met narcotisch-anal-
getischee werking. Het bezet de receptoren voor heroïne 
enn wordt als vervangingsmiddel voor heroïne aangewend 
(Cirauloo en Shader 1991, Fromberg 1996). De metabole 
mechanismenn verschillen echter. Methadon heeft een tra-
geree uitwerking (na 4 uur) zonder hoge pieken (kicks) en 
eenn langere werkingsduur (24-36 uur). Het vermindert de 
behoeftee aan heroïne en gaat onthoudingsverschijnselen 
tegen.. Bij langdurig gebruik van methadon blijken pati-
ëntenn geen tolerantie op te bouwen. Ook blijven zij bij 
langdurigg gebruik (tot 20 jaar) normaal functioneren met 
behoudd van emotionele reacties. Methadon wordt dan ook 
beschouwdd als een veilig medicament. 

Dee afbraak van methadon vertoont overigens grote 
interindividuelee verschillen. Lineaire verbanden tussen 
dosishoogte,, plasmaspiegels en de mate van onthoudings-
verschijnselenn (craving) werden niet gevonden. Behalve 
aann de hoeveelheid methadon is de behoefte aan metha-
donn derhalve ook aan de verwachtingspatronen van ge-
bruikerss gerelateerd (De Vos e.a. 1994). 

Inn onderzoek is aangetoond dat hoge doses methadon 
verslaafdenn afhoudt van polydruggebruik (Bertschy 1995, 
Tajj  e.a. 1995, Swensen 1993). Andere studies tonen aan 
datt hoge methadondoses samengaan met een daling van 
gebruikk van heroïne (Hartel e.a. 1995). In een breed 
opgezettee evaluatiestudie bleken patiënten, die meer dan 
700 mg methadon per dag kregen, geen heroïne meer te 
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Tabell  19.1, Heroïnegebruik en methadondosis, gedurende een periode 
vann 30 dagen. (Ross en Ball 1991: 248). 

heroïnegebruik k 

%% j a 

39 9 

12 2 

3 3 

0 0 

%% ne e 

61 1 

88 8 

97 7 

100 0 

n n 

128 8 

123 3 

106 6 

49 9 

gebruikenn (Ball en Ross 1991). Van degenen die minder 
dann 30 mg methadon kregen, gebruikte 39% heroïne 
(tabell  19.1). Door Caplehorn e.a. (1993) werd berekend 
datt elke verhoging van de methadondosis met 1 mg, leidt 
tott het staken van het heroïnegebruik door 2% van de 
gebruikers.. In feite wijzen deze studies erop dat doses 
onderr de 60 mg inadequaat zijn. Lage doses zouden 
volgenss Lowinson (1992) zelfs een contraproductieve 
werkingg hebben op een effectieve behandeling van ver-
slaafden. . 

Naastt de effecten op gebruik van drugs is in Ameri-
kaanss onderzoek ook de therapietrouw bij methadonver-
strekkingg gedocumenteerd. Verschillende onderzoeken 
naarr hoge doseringen laten een effect op de therapie-
trouww zien (Ward e.a. 1992, Caplehorn en Bell 1991, 
Hargreavess 1983). Daarbij zou iedere milligram verho-
gingg van de methadondosis samengaan met 0,6% stijging 
vann de therapietrouw. 

Verbeteringg van de gezondheidsstatus bij hoge doses 
methadonn wordt in de meeste onderzoeken als effect 
gemeld.. In de eerste plaats is er een betere lichamelijke 
conditie.. Zo vond Caplehorn (1994) in een follow-up 
studiee van gebruikers in methadon-onderhoudsprogram-
ma's,, dat hun kans op overlijden verminderde. Gebrui-
kerss van doses van 120 mg methadon bleven langer aan 
hett programma deelnemen en hun risico op overlijden 
verminderdee dienengevolge met een factor 3 ten opzichte 
vann gebruikers van 80 mg. Post (1998) merkt in dit 
verbandd op dat de kans op een fatale overdosis aanzien-
lij kk kleiner is onder hoge onderhoudsdoseringen van 
meerr dan 60 mg (zie ook Caplehorn, Dalton e.a. 1996; 
Grönbladhh e.a. 1990; Davoli e.a. 1993). De verklaring 
moett gezocht worden in het eerder genoemde gegeven 
datt polydruggebruik afneemt bij hoge methadondoses. 
Polydruggebmikk is immers een veel voorkomende oor-
zaakk van overdosering (Post 1998). 

Eenn ander effect op de gezondheid betreft een verbete-
ringg van het psychosociale functioneren van gebruikers 
mett hoge doses. Zij houden tijd over voor alternatieven, 
omdatt zij minder bezig zijn met het vergaren van geld en 
drugss (Strain en Stitzer 1993, Kidorf e.a. 1994). 

Dee hierboven besproken literatuur geeft de stand van 
zakenn vóór de start van het experiment met hoge doses 
methadonn in 1996. Nadien is een aantal studies versche-
nenn die de effectiviteit van hoge doses bevestigen (Max-
welll  en Shinderman 1999; Rhoades e.a. 1998; Strain e.a. 

1999;; Ward e.a. 1999; Van Ameijden e.a. 1999). In 
enkelee studies worden geen effecten van hoge doses 
gevondenn (Mino e.a. 1998; Blaney en Craig 1997), of 
zowell  positieve als negatieve effecten (Maddux e.a. 
1997)) of een toename van de craving na dosisverhoging 
(Currann e.a. 1999). (Recente literatuur in hoofdstuk 24.) 

Vroegerr werden de effecten van methadon veelal 
onderzochtt in klinische settings (bijvoorbeeld door Dole 
enn Nyswander). Bovenstaande bevindingen zijn echter 
gebaseerdd op onderzoek in ambulante programma's. 
Aangezienn in buitenlandse ambulante programma's vaak 
strikteree eisen gesteld worden aan de deelnemers dan in 
Nederland,, was replicatie van deze onderzoeken in de 
Nederlandsee situatie noodzakelijk. 

BijwerkingenBijwerkingen en contra-indicaties 

Bijj  hoge doses methadon wordt gewaarschuwd voor 
ademhalingsdepressiess en sedatie. Het gebruik van me-
thadonn voor pijnbestrijding blijkt bij kankerpatiënten 
ademhalingsproblemenn op te leveren (Hunt en Bruera 
1995).. In de verslavingszorg speelt dit alleen bij nieuwe 
patiëntenn die hun heroïnegebruik overdrijven om hoge 
dosess methadon voorgeschreven te krijgen. 

Daarnaastt kan het niet onderkennen van ziektebeelden 
(hepatitis,, pneumonie) bij patiënten die een hoge startdo-
siss (> 50 mg) krijgen, complicaties veroorzaken met een 
reëell  overlijdensgevaar (Drummer e.a. 1992). In de 
literatuurr over methadon-onderhoudsprogramma's zijn 
evenwell  geen aanwijzingen te vinden voor gevaren met te 
hogee doses, mits de dosis geleidelijk wordt opgebouwd 
(Lowinsonn 1992). Met een stapsgewijze verhoging van de 
dosiss met maximaal 20 mg per week blijven onthoudings-
verschijnselenn door het staken van heroïne nagenoeg 
minimaal,, zonder dat over-sedatie optreedt. Gevoeligheid 
voorr sedering komt met dit opbouwschema binnen 4 tot 6 
wekenn aan het licht. Bij sedering is de patiënt, als gevolg 
vann een verminderd bewustzijn, niet meer goed aan-
spreekbaarr en hij zal verward, soms agressief, reageren, 
geenn initiatieven vertonen en zich in normaal sociaal 
verkeerr moeilijk kunnen handhaven. 

Monitoringg totdat een stabiele onderhoudsdosis is 
bereikt,, is zodoende belangrijk. Sterke toxische effecten 
(narcotiserendee werking, sedering) worden niet waarge-
nomenn (Kreek 1987). Andere bijwerkingen betreffen 
obstipatiee en huidirritaties. Levensbedreigende interacties 
mett andere geneesmiddelen zijn niet bekend. Enkele 
medicijnenn beïnvloeden het methadon metabolisme, zoals 
rifampicinee (tuberculostaticum) en phenytoïne (anti-epi-
lepticum).. Interferentie met morfinederivaten en anti-
psychoticaa kan optreden. 

Contra-indicatiess zijn beschreven voor zwangeren, 
chronischee nierpatiënten en diabetici, vanwege afwijken-
dee stofwisselingsprocessen. Bij problematisch verslaaf-
den,, die al langer aan een reguliere verstrekking van me-
thadonn deelnemen, zullen de artsen bekend zijn met 
dergelijkee aandoeningen. Ook kunnen er complicaties 
optredenn met ziekten zoals hypertensie, astma, leverziek-
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ten,, aids, tuberculose en dergelijke (Van Epen 1983, 
Cirauloo en Shader 1991, Lowinson 1992). Dergelijke 
complicatiess hangen vooral samen met de slechte leefsitu-
atiee van de verslaafde en zijn geen direct gevolg van me-
thadongebruik.. Dit neemt niet weg dat bij het instellen 
vann hoge doses methadon, veranderingen van de gezond-
heidssituatiee voortdurend beoordeeld moeten worden. 

BeleidBeleid in Nederland 

Inn het licht van de gunstige werking van hoge doses me-
thadonn is het opmerkelijk dat er in Nederland niet eerder 
geëxperimenteerdd is met de hoogte van de dosis. De ver-
strektee methadondosis is hier van oudsher laag. Gemid-
deldd werd in 1996 38 mg per dag verstrekt (IVV 1997). 
Inn de grote steden ligt dit iets hoger, maar niet veel. 
Bovendienn wordt door veel methadonverstrekkende in-
stellingenn een maximale dosering gehanteerd, meestal 
tussenn 40 en 75 mg. De laatste jaren zijn sommige instel-
lingenn hiervan afgeweken door de maximale dosis te 
verhogen. . 

Hett verstrekken van methadon werd vroeger wel 
gezienn als een opstap naar afkicken. Een argument voor 
hett gematigde beleid in de dosishoogte was, dat het 
afkickenn moeilijker zou verlopen wanneer meer metha-
donn afgebouwd zou moeten worden. Reductieschema's 
vann methadon zijn echter maar zelden succesvol gebleken 
voorr problematische verslaafden. In onderzoek is de 
veronderstellingg dat een hoge dosis methadon het afkic-
kenn bemoeilijkt, nooit bevestigd. 

Eenn tweede argument cm de dosis laag te houden is 
datt een hoge dosis gevaarlijk zou kunnen zijn in verband 
mett onverwachte complicaties. Problematisch verslaafden 
zijnn echter geen nieuwe patiënten, waarbij gevaren voor 
eenn ademhalingsdepressie spelen of waarvan contra-indi-
catiess onbekend zijn. Monitoring van het gebruik van 
hogee doses door hulpverleners en geleidelijke opbouw 
vann de dosis kan eventuele complicaties voorkomen. Met 
namee sedatieve effecten zijn snel te onderkennen, doordat 
gebruikerss zich in dergelijke gevallen in verwarde of on-
aanspreekbaree toestand melden bij de verstrekking van 
methadon. . 

Onduidelijkk is dan ook waarom men in Nederland 
terughoudendd blijf t met het verstrekken van hoge doses, 
terwijll  in het buitenland wel hoge doses worden ver-
strekt. . 

Sindss de start van het onderhavige experiment in 
1996,, is er echter een verandering merkbaar en worden 
err in Nederland vaker hoge doses verstrekt. Ook is de 
weerstandd tegen het verstrekken van (hoge) doses metha-
donn bij sommige verslavingsartsen en bij een aantal 
gevangenisartsenn lopende dit experiment merkbaar afge-
nomen. . 

Samenvattendd kan gesteld worden dat doses methadon 
vann 85 mg en hoger, geen gevaar opleveren voor regulie-
ree methadongebruikers, mits een stapsgewijze opbouw 
(4-66 weken) plaats vindt. Gebruik van geneesmiddelen 
dientt daarbij te worden gevolgd. In het geval van medi-

schee risico's of contra-indicaties ligt een uitsluiting van 
hogee doses voor de hand. 

EenEen experiment 

Ondankss het feit dat hoge doses methadon betrekkelijk 
veiligg gebruikt kunnen worden, is in Nederland nimmer 
eenn systematisch experiment met hoge doses uitgevoerd. 
Gezienn de ervaringen elders lag het voor de hand op 
experimentelee wijze na te gaan, welke effecten de ver-
strekkingg van hoge methadondoses binnen het Neder-
landsee systeem heeft. Dit te meer omdat in een aantal 
stedenn al in 1996 op incidentele basis meer methadon (> 
1200 mg) te verkrijgen was, zonder dat een systematische 
evaluatiee van deze behandelwijze plaats vond. Om die 
redenn is in een gerandomiseerd experiment vastgesteld 
watt de effecten van het verstrekken van hoge doses meth-
adonn op lange termijn zijn. 

Beleidskader Beleidskader 
Hett onderhavige experiment heeft plaatsgevonden in het 
kaderr van de gemeentelijke overlastbestrijding. Negen 
gemeentenn — Dordrecht, Enschede, Hengelo, Almelo, 
Breda,, Tilburg, Haarlem, Rotterdam en Beverwijk — 
hebbenn deelgenomen aan het experiment. Het experiment 
vormdee een onderdeel van de door deze gemeenten opge-
steldee plannen ter bestrijding van overlast. De gemeente-
lijk ee plannen werden opgesteld naar aanleiding van de 
notaa 'Overlastbestrijding' en in dit kader is financiering 
vann de Rijksoverheid voor dit experiment verkregen. 

DoelstellingDoelstelling en vraagstelling 

Inn het experiment is aan problematische verslaafden een 
hogee dosering methadon (> 85 mg) verstrekt. In het 
onderzoekk zijn de effecten op het druggebruik, op de 
gezondheidssituatie,, op de psychische situatie en op het 
sociaall  functioneren de effectparameters. Verslaafden met 
contra-indicatiess voor methadon zijn van het experiment 
uitgesloten. . 

Omm de effecten van hoge doses op het functioneren 
vann de verslaafde te kunnen vaststellen, is een experi-
mentelee opzet noodzakelijk. De beleidsrelevantie van het 
experimentt is gewaarborgd, doordat de gebruikelijke 
gangg van zaken in de verslavingszorg gehandhaafd bleef, 
mett als enige verschil de hoogte van de methadondosis. 
Ditt betekent dat het aantal verstrekkingstijdstippen van 
hett reguliere programma en de procedures bij de ver-
strekkingg niet zijn veranderd. Volgens toeval kreeg de 
helftt van de verslaafden, die in aanmerking kwamen, bin-
nenn het reguliere programma een hoge dosis vertrekt (> 
855 mg). De andere helft dient als controlegroep en ont-
vingg zijn gebruikelijke dosis (< 85 mg). 

Doelstellingen Doelstellingen 
Dee doelstellingen van de verstrekking van hoge metha-
dondoseringenn vallen in twee categorieën uiteen. Op de 
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eerstee plaats zijn er doelstellingen op individueel niveau: 
hett tegengaan van verdergaande verloedering, het beper-
kenn van gezondheidsrisico's (aids, veilig gedrag, hygi-
ene,, overdoses) en het stimuleren van een meer geregu-
leerdd en geïntegreerd leven. 

Opp de tweede plaats is er een doelstelling op collectief 
niveau:: het verminderen van door drugsverslaafden ver-
oorzaaktee overlast. Concreet betekent dit vermindering 
vann crimineel gedrag en van niet-criminele vormen van 
overlast,, zoals op straat hangen, openbare ontremming 
(euforie,, agressie), vervuiling (spuiten) en hinderlijke 
groepsvorming. . 

Beidee doelstellingen kunnen met elkaar in conflict 
raken.. Het is in principe mogelijk dat de collectieve 
doelstellingg gerealiseerd wordt ten koste van de individu-
elee doelstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien een 
afnamee van crimineel gedrag bereikt wordt door een 
overmatigee sedatie (in de populaire beeldvorming spreekt 
menn van 'zombies')- In het onderzoek zijn criteria gefor-
muleerdd om dergelijke situaties te vermijden. Bovendien 
sluitt de hoogte van de methadondoses in dit experiment 
aann op de ervaringen in het buitenland. 

Vraagstelling Vraagstelling 
Omm bovengenoemde redenen is de volgende vraagstelling 
geformuleerd: : 

WelkWelk effect heeft een hoge dosis methadon op het 
druggebruik,druggebruik, op de gezondheid, op de psychische 
situatiesituatie en op het sociaal functioneren van verslaaf-
den? den? 

PositiePositie ten opzichte van de reguliere zorg 

Dee verstrekking van hoge doses is niet geprofileerd ten 
opzichtee van de reguliere methadonverstrekking. Het 
experimentt moest resultaten opleveren die in de versla-
vingszorgg bruikbaar zijn. Dit betekent dat er zo min 
mogelijkk is afgeweken van de normale gang van zaken. 
Bovendienn staan in het onderzoek de effecten van een 
hogee dosering centraal. Het was daarom essentieel dat de 
methadonverstrekkingg binnen de normale procedures 
plaatss zou vinden met als enige verschil tussen controle 
enn experimentele groep de hoogte van de dosis. Om die 
redenn heeft de experimentele groep precies dezelfde 
begeleidingg gekregen als alle andere gebruikers. Inten-
sievee aanvullende behandeling of een anders georgani-
seerdee verstrekking zijn achterwege gelaten. 

Eenn opzet, waarin zowel aan de experimentele groep 
alss aan de controlegroep extra psycho-sociale hulpverle-
ningg wordt geboden was niet haalbaar. Volgens hulpver-
lenerss zou de deelname in de controlegroep aan dergelij-
kee extra begeleiding binnen twee weken tot nul geredu-
ceerdd zijn. Over het algemeen overtreft het aanbod van 
voorzieningenn voor hulpverlening in de verslavingszorg 
dee vraag (vgl. Driessen 1990, zie hier hoofdstuk 5, Van 
derr Lelij en Driessen 1998). Indien de patiënten zelf ten 
gevolgee van de hoge dosis meer hulpverlening wensten, 
dann was deze beschikbaar. 

Dee gekozen opzet betekent dat in andere gemeentelijke 
off  verslavingszorg-voorzieningen, zoals arbeidsresociali-
satiee of psychotherapie, geen voorkeursbehandeling aan 
hogee dosis-gebruikers is gegeven. Wel heeft het instellen 
vann de hoge doses extra medisch toezicht vereist. Dit is 
voorr de experimentele groep en de controlegroep op 
gelijkee wijze opgezet. 
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HOOFDSTUKK  20 

HOGEE DOSES METHADON : ONDERZOEKSOPZET EN 
UITVOERIN G G 

Inn dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uiteen gezet. 
Daarbijj  komen de criteria aan de orde aan de hand waar-
vann de doelgroep is samengesteld. Vervolgens wordt 
ingegaann op de uitvoering van het onderzoek. 

DoelgroepDoelgroep en selectiecriteria 

Mett het experiment is een nieuwe behandelvorm geëvalu-
eerdd voor het meer problematische deel van de Neder-
landsee methadonpopulatie. Deze beperking tot het meer 
problematischee deel van de verslaafde populatie vloeit 
voortt uit de tijdens de voorbereiding van het experiment 
(1994-1996)) nog sterk levende weerstanden tegen hoge 
dosess methadon. Een opzet waarin ook patiënten zouden 
zijnn opgenomen die nog niet in een problematische situa-
tiee verkeren, was destijds onbespreekbaar. 

MethaHnnna t i pn tpnn mpt Y\PT\PTV\P- Qr\r\u]r> r\rniW\f'rrmX\p\r 

enn een betrekkelijk gereguleerd leven kwamen derhalve 
niett in aanmerking voor het experiment. Het experiment 
betreftt methadonpatiënten met complexe problematiek die 
niett of nauwelijks van de hulpverlening naast de metha-
donverstrekkingg gebruik maken en die in het huidige 
systeemm ook geen reëel uitzicht meer hebben op verbete-
ring.. Veelal zijn het patiënten die mislukte pogingen tot 
afkickenn achter de rug hebben en die geen initiatieven tot 
herstelherstel meer nemen, terwijl er een sterke binding is met 
dee drugscène. 

Voorr een preciezere afbakening van de doelgroep is 
eenn reeks criteria opgesteld, waaraan de deelnemers 
moestenn voldoen. De criteria voor inclusie waren: 

1.. ouder dan 20 jaar, 
2.. meer dan 4 jaar verslaafd aan opiaten, 
3.. meer dan 1 jaar methadon ontvangen, 
4.. complexe problematiek en weinig kans op herstel 

viaa de huidige hulpverlening, 
5.. bereid tot tekenen informed consent (bereid tot 

innamee van methadondoses van tenminste 85 mg 
enn tot deelname aan het onderzoek). 

Hett vierde criterium - complexe, uitzichtloze problema-
tiekk - is nader gespecificeerd aan de hand van de volgen-
dee subcriteria: 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 

5. . 
6. . 

7. . 

10. . 

recidiverendd heroïnegebruik, 
intraveneuss druggebruik, 
zwaarr druggebruik, 
polydruggebruikk (2 of meer middelen, minstens 2 
dagenn in de afgelopen maand, exclusief alcohol, 
cannabiss en methadon), 
afkickpogingenn mislukt, 
weinigg uitzicht op beëindiging verslaving (oordeel 
verslavingszorg), , 
nauwelijkss deelname aan flankerende hulpverle-
ning, , 
geenn gereguleerd leven (geen vast werk, geen vaste 
activiteiten), , 
instabielee leefsituatie (familie, relaties, huisves-
ting), , 
geregeldd contact met drugscène en politie. 

jnn ^rinci^e dienden deelnemers aan 'i'ff  van deze tien 
subcriteriaa te voldoen, maar bij twijfelgevallen hing 
deelnamee af van de belangrijkste (de eerste zes) subcrite-
riaa en van het gemotiveerde oordeel van de arts. 

Naastt de genoemde inclusiecriteria zijn er ook medi-
schee gronden voor uitsluiting. De arts beoordeelde de 
eventueell  mogelijke complicaties bij een hoge dosis op 
basiss van medisch onderzoek, aandoeningen en medicijn-
gebruik.. Cliënten met een dwingende indicatie voor een 
hogee dosis methadon konden overigens ook niet aan het 
experimentt meedoen. De volgende specificaties golden: 

Zwangerschap:: zwanger/lacterend. Afweging 
risicoo drug- versus methadongebruik. 

van n 

Psychiatrischee aandoeningen: Psychosen of bizar 
gedrag.. In sommige gevallen is compliance bij (hoge) 
methadondosiss onvoorspelbaar. In andere gevallen 
zullenn neuropathologische effecten afnemen bij hoge 
dosess methadon (Er werd gelet op wilsbekwaamheid 
bijj  informed consent). 

Somatischee aandoeningen: 

-- Diabetes mellitus. In combinatie met methadon kan 
dee insuline-instelling problemen geven. 

-- Nierinsufficiëntie. De methadonspiegel kan oplopen 
off  sterk wisselen. 
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-- CARA. Complicaties treden vaker op bij astmati-
schee aanleg en recidiverende luchtwegontstekingen. 

-- Leveraandoening. Verlaagd metabolisme beïnvloedt 
methadonspiegel,, vooral bij alcoholisme. 

-- Hypertensie. Statische hypertensie kan oplopen bij 
afbouww methadondosis. 

-- AIDS. Stadium en behandeling kunnen handhaven 
hogee doses bemoeilijken. 

Geneesmiddelenn interactie: 

-- Rifampicine. Kuur verhoogt methadonmetabolisme 
(enzymm inductie x factor 2). 

-- Barbituraten. Veelvuldig gebruik verhoogt metha-
donmetabolisme. . 

-- Fenytoïne. Invloed op metabolisme 
-- AZT. Geringe invloed op metabolisme. 

Medicatiess op voorschrift van de huisarts zijn zoveel 
mogelijkk nagetrokken. 

Naastt de genoemde medische gronden voor uitsluiting 
zijnn er ook praktische redenen denkbaar, zoals het be-
staann van een niet-werkbare behandelrelatie met de 
patiëntt of deelname aan ander onderzoek (met name het 
heroïneverstrekkingsexperimentt in Rotterdam). 

Design Design 

Dee effecten van verstrekking van hoge doses methadon 
aann de hierboven beschreven doelgroep zijn onderzocht 
aann de hand van een multi-centre gerandomiseerd experi-
mentt met één voormeting en 2 nametingen. Een belang-
rijkk voordeel van dit design boven het alternatieve 'Zelen 
design'' is dat een grondige baseline-meting (voormeting) 
wordtt verricht en zodoende beter inzicht mogelijk is in 
ontwikkelingenn bij de deelnemers (zie ook Schellings e.a. 
1995;; Driessen en Smeets 1997; CCBH 1997: 12-6). De 
doorlooptijdd van het onderzoek was tweeënhalf jaar en 
hett vond plaats in reguliere methadonprogramma's in 
Dordrecht,, Enschede, Almelo, Hengelo, Breda, Tilburg, 
Rotterdam,, Haarlem en Beverwijk. 

Dee experimentele factor is de hoogte van de metha-
dondosis:: reguliere doses (onder 85 mg) of verhoogde 
dosess (van 85 tot en met 160 mg). De verhoogde doses 
zijnn geïmplementeerd volgens protocollair vastgelegde 
regelss en zonder in te grijpen in de reguliere gang van 
zaken,, zodat buiten de hoge doses treatment-as-usual is 
gevolgd.. Om de interhulpverlener-variatie zoveel moge-
lij kk te beperken geeft het onderzoeksprotocol criteria 
voorr het instellen van de dosis en de registratie van 
effecten.. De extra aandacht die door het experiment ont-
staatt voor de experimentele groep is ook aan de controle-
groepp gegeven. 

Dee criteriumvariabelen hebben betrekking op vier 
gebieden:: druggebruik, gezondheid, psychisch welzijn en 
sociaall  functioneren. Per gebied is op basis van een 
aantall  criteriumvariabelen een maat opgesteld, die het 
totalee effect op dat gebied uitdrukt. Voor het vaststellen 

vann het overall effect van hoge doses is een centrale maat 
gecreëerdd die is samengesteld uit de effectmaten op deze 
vierr gebieden. Deze maten zijn gebaseerd op eerder 
onderzoekk onder methadonpatiënten (Driessen e.a. 1999, 
ziee hier hoofdstuk 16). 

Inn de analyse is een 'intention to treat'-aanpak gevolgd 
(Bouterr en Van Dongen 1991). Dit houdt in dat niet het 
effectt van de feitelijke behandeling met hoge doses wordt 
gemeten,, maar het effect van de intentie om te behan-
delenn met hoge doses. Deelnemers kunnen na verloop 
vann tijd om bepaalde redenen geen hoge doses meer 
voorgeschrevenn krijgen of zij kunnen hoge doses weige-
renn of het methadonprogramma verlaten hebben, maar zij 
blevenn ook dan deelnemen aan het onderzoek. Het 'inten-
tionn to treat'-principe voorkomt vertekening van de on-
derzoeksresultaten.. Zo wordt overschatting van het effect 
vann het voorschrijven van hoge doses voorkomen. Ook in 
dee praktijk zal de therapietrouw immers te wensen over-
laten. . 

DuurDuur van de experimentele periode 
Err is zeer bewust gekozen voor een lange periode van 22 
maandenn tussen randomisatie en uiteindelijke effectme-
ting.. Een korte periode heeft het voordeel dat meer 
deelnemerss opspoorbaar zijn voor de effectmeting en dat 
meerr deelnemers nog steeds de door randomisatie bepaal-
dee behandeling ontvangen. Er is toch gekozen voor een 
periodeperiode van bijna twee jaar, omdat het om een chroni-
schee aandoening gaat, die naar redelijke verwachting nog 
jarenlangg zal voortduren. Mochten de uitkomsten van het 
experimentt positief blijken, dan kan verwacht worden dat 
verslaafdenn de behandeling met hoge doses methadon 
velee jaren achtereen zullen ontvangen. Positieve korte 
termijnn effecten dienden om die reden tot iedere prijs 
vermedenn te worden. En dergelijke korte termijn effecten 
zijnn in deze situatie niet denkbeeldig. Veel verslaafden 
hebbenn een historie achter de rug van jarenlang touw-
trekkenn over de hoogte van de dosis methadon met arts 
enn hulpverlening. De effectmeting moest derhalve plaats-
vindenn op een moment dat iedere euforie over het uitein-
delijkk krijgen van een hoge dosis weggeëbd was. Hoofd-
stukk 22 bevat een nadere analyse naar het effect van der-
gelijkee algemene gevoelens van welbevinden. 

Fasering Fasering 
Inn de voorbereidende fase zijn het behandelprotocol en de 
meetinstrumentenn ontwikkeld en zijn in de verslavings-
zorginstellingenn de organisatorische voorwaarden 
gecreëerdd voor het experiment. Vervolgens zijn de meth-
adonpatiëntenn aan de inclusie- en exclusiecriteria getoetst. 
Daarnaa werd een baseline-meting bij alle kandidaten 
verrichtt (de ^ meting). Na controle van de informatie 
vondd per instelling randomisatie door Bureau Driessen 
plaats.. De uitslag werd aan de instellingen meegedeeld, 
diee vervolgens de kandidaten inlichtten. 

Ditt experiment is het eerste gerandomiseerde experi-
mentt onder verslaafden in Nederland. Velen waren van 
meningg dat dergelijke experimenten onder verslaafden 
'absoluutt niet haalbaar' waren. Bij verschil in aantrekke-
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lijkheidd van experimentele en controle conditie (zoals in 
hett onderhavige geval) zouden er ook grote problemen 
ontstaann bij het bekend worden van de randomisatie-
uitslag.. Deze verwachtingen werden niet bewaarheid. 

Naa de randomisatie is in circa 2 tot 3 maanden de me-
thadondosiss in de experimentele groep geleidelijk opge-
bouwd.. 10 maanden na het begin van de opbouw vond de 
t,-metingg plaats en 12 maanden daarna de trmeting. 

MethodenMethoden van onderzoek 

Err is gebruik gemaakt van diverse instrumenten. Hieron-
derr wordt per instrument een korte toelichting gegeven. 

lnclusie-lnclusie- en exclusieformulier 
Opp basis van de informatie uit het lokaal gebruikte cli-
entregistratiesysteemm en individuele gesprekken heeft de 
verpleegkundigee inclusieformulieren voor de methadonpa-
tiëntenn ingevuld. Op deze formulieren is aangegeven aan 
welkee inclusiecriteria de patiënten voldoen. Patiënten die 
inn aanmerking kwamen voor deelname aan het experi-
mentt zijn vervolgens door de arts gezien en hun huisarts 
werdd om informatie gevraagd met betrekking tot voorge-
schrevenn medicijnen. Op basis hiervan vulde de arts het 
exclusieformulierr in. Hierop kon worden aangegeven 
welkee mogelijke redenen er waren voor uitsluiting van de 
patiëntt en waarom al dan niet tot uitsluiting is besloten. 

Inschrijfformulier Inschrijfformulier 
Naa het invullen van de inclusieformulieren heeft de ver-
pleegkundigee voor elke patiënt die in aanmerking kwam 
voorr deelname een inschrijfformulier ingevuld. Hierop 
zijnn achtergrondgegevens weergegeven zoals geslacht, 
leeftijd,, etniciteit, woonsituatie, inkomsten, verslavings-
problematiekk en methadongebruik. 

Interviews Interviews 
Voorr de baseline-meting en na 10 en 22 maanden zijn ter 
plekkee interviews afgenomen door getrainde interviewers. 
Dee vragenlijst komt grotendeels overeen met de in de 
eerderee onderzoeken gebruikte vragenlijst (zie hoofdstuk 
6).. Deelnemers die het methadonprogramma verlaten 
haddenn zijn opgespoord voor een interview. 

Mett het oog op de respons is per interview ƒ25,- be-
taald.. Het eerste interview werd gehouden, voordat de 
gebruikerss het informed consent voor deelname hadden 
getekend.. De vergoeding kon zo hun keuze tot deelname 
niett beïnvloeden. Een interview duurde circa 40 minuten. 
Tienn deelnemers werden op t2 met een verkorte vragen-
lijstt geïnterviewd door plaatselijke hulpverleners of tele-
fonischh omdat zij op andere wijze niet bereikbaar waren. 

Anamnese Anamnese 
Dee arts heeft standaard een anamnese afgenomen in de 
selectiefasee en op het eind van het experiment (t2). De 
resultatenn hiervan zijn op formulieren ingevuld. Boven-
dienn is driemaal een beperkte anamnese afgenomen. Als 
dezee iets nieuws opleverde, werd dit ingevuld op de 

betreffendee formulieren. Bij de deelnemers is regelmatig 
naarr klachten en bijwerkingen gevraagd en op indicatie 
kondenn meer consulten plaatsvinden. 

LichamelijkLichamelijk onderzoek 
Eenn lichamelijk onderzoek is uitgevoerd door de arts bij 
dee selectie en aan het eind van het experiment. Op indi-
catiee konden extra lichamelijke onderzoeken plaatsvin-
den.. Er is verslag van gedaan middels formulieren. 

VOEG VOEG 
Dee verpleegkundige nam op t0, tj en t2 de VOEG-13 vra-
genlijstt af (verkorte versie, Jansen en Sikkel 1981). Het 
iss een veel toegepaste, gevalideerde lijst met meerkeuze-
vragenn over lichamelijk klachten, die dient als maat voor 
dee algehele lichamelijke gezondheid van de deelnemers. 

GHQ GHQ 
Dee verpleegkundige nam op t0, t, en t2 de GHQ-20 (ver-
kortee versie, Goldberg 1978) af. Het is een erkende, 
gevalideerdee vragenlijst naar psychische problematiek die 
eenn aantal domeinen bestrijkt zoals depressie, angst, en 
disfunctioneren.. De vragen geven een score voor psychi-
schee gezondheid. 

Craving-lijst Craving-lijst 
Eenn van de factoren waarmee de artsen tijdens de op-
bouwfasee rekening moesten houden bij het bepalen van 
dee optimale dosishoogte in de experimentele conditie, 
wass de intensiteit van de craving naar heroïne bij de 
betreffendee deelnemers. In eerste instantie werd deze 
doorr de arts op grond van de anamnese ingeschat, maar 
gaandewegg bleek er behoefte te bestaan aan een meer 
objectievee maatstaf voor craving. 

Hett instrument dat De Vos (1997) heeft gebruikt om 
cravingg voor opiaten vast te stellen bij methadongebrui-
kerss — 6 vragen met 7-punts schalen — levert alleen een 
momentopnamee en moet meerdere keren, op wisselende 
tijdstippenn worden ingezet. Om de omvang te kunnen 
bepalenn van de 'doorsnee' heroïne-craving die gedurende 
eenn week optreedt, werd aan de hand van een instrument 
voorr alcohol-craving (OCDS-lijst), een instrument voor 
heroïne-cravingg ontwikkeld. De schaal bestaat uit 8 vra-
genn die betrekking hebben op de mate waarin de gedach-
tenn van de gebruiker in beslag worden genomen door 
heroïnee en de mate waarin hij onthoudingsverschijnselen 
vertoont.. Daarnaast zijn twee vragen over feitelijk ge-
bruikk opgenomen. De lijst is eerst enkele tientallen malen 
uitgeprobeerdd en op basis daarvan vereenvoudigd. Ook is 
hijj  geschikt gemaakt voor zelfrapportage. 

Hett gebruik van het instrument is niet geregeld in het 
oorspronkelijkee protocol, maar kon naar eigen inzicht 
vann de artsen worden aangewend voor het bepalen van de 
idealee dosishoogte, die volgens het protocol ligt op 10 
mgg boven de craving-grens. In een latere, aangepaste 
versiee van het protocol wordt het instrument wel ge-
noemd.. Ook is de lijst in Haarlem en Rotterdam stan-
daardd opgenomen in de t0, t, en t2 -meting en in de overi-
gee steden in de t2-meting. De resultaten met deze cra-
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ving-lijstt zijn elders gepubliceerd (Driessen, Webbink 
e.a.. 2000). 

LijstLijst hulpverlening 
Aann het eind van de opbouw, op t, en op t2 is door de 
verpleegkundigee een checklist afgenomen over het ge-
bruikk van hulpverlening, naast de methadonverstrekking. 
Dezee gegevens zijn niet geanalyseerd, omdat een groot 
aantall  lijsten niet ingevuld was. Naar het gebruik van de 
hulpverleningg is ook gevraagd in de interviews en deze 
gegevenss zijn gebruikt (hoofdstuk 22). 

Verstrekkingslijst Verstrekkingslijst 
Opp de verstrekkingslijst die continu is bijgehouden vanaf 
dee start van de opbouw werden de dosishoogte en bijzon-
derheden,, zoals lichamelijke klachten, bijgehouden. 

Urinecontrole Urinecontrole 
Err is gebruik gemaakt van urinecontroles. Deze vonden 
omm de paar weken onaangekondigd plaats op het moment 
datt de deelnemers hun methadon kwamen afhalen. Het 
laboratoriumm van de Jellinek onderzocht de monsters en 
rapporteerdee hierover aan de instelling. 

Dee urinemonsters zijn onderzocht op de aanwezigheid 
vann afbraakprodukten van methadon en van andere 
drugs.. All e instellingen hebben op opiaten en cocaïne 
latenn controleren en sommige ook op amfetaminen, ben-
zodiazepinen,, alcoholpromillage en cannabis. De in de 
verslavingszorgg standaard toegepaste urinetesten kunnen 
methadonn tot 4 dagen na inname aantonen, opiaten tot 2 
dagenn na gebruik, amfetaminen tot enkele dagen (bij 
grotee hoeveelheden) en cocaine tot 1 dag na gebruik. 
Voorr benzodiazepinen is dit afhankelijk van soort en 
cumulatie. . 

Hett Laboratorium Jellinekcentrum (Weijers 1996) 
adviseerdee een tweewekelijkse controle voor een be-
trouwbaarr gebruiksoverzicht. Voor onderzoeksdoeleinden 
konn met een iets lagere frequentie worden volstaan. Het 
gaatt immers niet om de vraag of de patiënt op een be-
paaldd tijdstip drugs gebruikt, maar of deze op de lange 
termijnn dit gebruik staakt of vermindert. Trends over een 
periodee van een jaar zijn belangrijk en niet de incidentele 
fluctuaties.. Daarom is volstaan met urinecontroles eens in 
dee 3 a 4 weken (15 maal per jaar). Deze frequentie is 
medee gekozen om de kans op weigering van urine afgif-
te,, met name in de controlegroep, zo gering mogelijk te 
houden. . 

Terr stimulering van de medewerking werd een belo-
ningg in het vooruitzicht gesteld van ƒ25,- op t, en t2 voor 
degenenn die met alle urinecontroles meewerkten. In de 
praktijkk is deze beloning flexibel toegepast en medewer-
kerss van de programma's konden verschillende afspraken 
makenn met de individuele deelnemers. In Tilburg zijn 
geenn beloningen uitbetaald, omdat dit niet past in de 
cultuurr van dat programma. 

Klacht'enlijst Klacht'enlijst 
Gedurendee de opbouw zijn alle deelnemers wekelijks 
doorr de verpleegkundige gevraagd naar eventuele klach-

ten.. Deze wekelijkse controle is bedoeld om eventuele 
complicatiess ten gevolge van de dosisverhoging vroegtij-
digg op te sporen. Naar vier mogelijke klachten werd 
expliciett geïnformeerd: verminderd bewustzijn (neiging 
tott wegraken, flauwvallen, duizeligheid), overmatige 
sedatiee (moeilijk aanspreekbaar, vermoeidheid, moeite 
mett denken), ademhalingsdepressie (aanvallen van be-
nauwdheid,, slijm ophoesten) en constipatie (uitblijven 
stoelgang,, darmklachten). Ook bij de controlegroep werd 
naarr deze klachten geïnformeerd. 

OpbouwOpbouw van de methadondosis en medische 
begeleiding begeleiding 

Alss uitgangspunt voor een experimentele situatie is een 
aanzienlijkk verschil met de gangbare methadondosering in 
Nederlandd gecreëerd. Bij een te klein verschil zouden 
effectenn mogelijk niet aangetoond kunnen worden. Bo-
vendienn zou bij een keus voor gematigd hoge doses na 
hett experiment opnieuw een discussie kunnen oplaaien 
overr de eventuele effecten van nog hogere doses. 

Dee minimale dosis in de experimentele groep is der-
halvee op 85 mg per dag gesteld. Patiënten die wel meer 
methadonn wensten dan zij op dat moment kregen, maar 
opp voorhand te kennen gaven minder dan 85 mg te willen 
gebruiken,, zijn van het experiment uitgesloten. Klinische 
experimentenn in het buitenland laten veilige doses van 
1200 tot 160 mg zien. 

Verhogingg van de dosis geschiedde op basis van in het 
protocoll  neergelegde en gedurende periodiek artsenover-
legg vastgestelde richtlijnen. Op advies van de Vereniging 
voorr Verslavingsgeneeskunde Nederland is de dosis per 
deelnemerr ingesteld door elke week de startdosis met 10 
mgg te verhogen. 

Alleenn bij duidelijk zeer tolerante patiënten (hoog 
heroïnegebruik)) was het bij uitzondering toegestaan een 
eenmaligee dosisverhoging met 30 a 40 mg toe te passen 
omm bijgebruik te compenseren. In Haarlem werd regel-
matigg met 20 mg per week verhoogd. 

Hett beleid was gericht op goed functioneren met een 
dosiss van 10 a 20 mg boven de dosis waarbij geen era-
vingg meer optreedt. De mate van craving werd vastge-
steldd door de arts in gesprek met de patiënt, waarbij 
gebruikk werd gemaakt van de resultaten van de afge-
nomenn craving-lijsten. De dosis werd iets boven de cra-
ving-grenss gekozen in verband met de altijd optredende 
fluctuatiess in de methadonspiegel. Er werd niet gestreefd 
naarr een zo hoog mogelijke dosis (net op of onder seda-
tiegrens).. Doel was evenmin de dosis te verhogen tot de 
uriness schoon zijn. De maximale dosis is gesteld op 160 
mg,, tenzij er sprake was van afwijkend metabolisme, bij-
voorbeeldd door medicatie. 

Dee dosis werd alleen verhoogd als de voorafgaande 
dosiss geen klachten of ademhalingsproblemen met zich 
meee had gebracht. De arts controleerde daarom regelma-
tigg op verminderd bewustzijn, bijwerkingen en complica-
tiess in de gezondheidstoestand en verpleegkundigen na-
menn wekelijks klachtenlijsten af, waarmee negatieve 
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bijwerkingenn van de dosisophoging onderkend konden 
wordenn (zie hierboven). De arts kon op basis daarvan tot 
stabilisatiee (of verlaging) van de dosis besluiten. 

Dee gewenste dosis werd binnen twee a drie maanden 
bereikt.. De dosis verschilde per deelnemer en is onder 
meerr afhankelijk van de uitgangsdosis, het niveau dat 
ideaall  wordt bevonden en de therapie-trouw. Een deelne-
merr die langer dan een week geen methadon kwam halen 
off  enkele dagen helemaal clean was, werd op een nieuw 
opbouwschemaa gezet. 

Dee lokale hulpverlening is geïnstrueerd de deelnemers 
inn de controlegroep te behandelen als deelnemers in de 
experimentelee groep. Ook bij hen zijn standaard urin-
econtroless verricht en wekelijks klachtenlij sten afgeno-
men.. Slechts enkele deelnemers weigerden medewerking. 

Bijwerkingenn van methadon zijn vooral tijdens de 
uitgiftee gevolgd. De arts verrichtte bij de deelnemers bij 
dee start een medisch onderzoek, dat herhaald is na twee 
jaar.. De verpleegkundige verwees gedurende de hele ver-
strekkingsperiodee op iedere indicatie van bijwerkingen 
voorr een consult naar de arts. De verstrekking in zowel 
dee experimentele als de controlegroep sloot aan op de 
gangbaree protocollen. Een uitgifte van 3 tot 5 maal per 
week,, zoals gebruikelijk, was voldoende om de arts ter-
stondd voor controle in te schakelen, wanneer de gebrui-
kerr klachten zou uiten of complicaties zou vertonen. 
Daarnaastt is de huisarts geïnformeerd over het experi-
mentt en hem werd verzocht geen nieuwe medicatie voor 
tee schrijven, tenzij na overleg met de verslavingsarts. 

Gedurendee het experiment, zowel bij het instellen van 
dee dosis als bij de verstrekkingen daarna, kunnen zich 
problemenn voordoen die aanpassing van de dosis noodza-
kelijkk maken. Veranderingen in de dosis methadon, ook 
opp verzoek van de gebruiker, leidden automatisch tot een 
consultt bij de arts. Eventuele vermindering van de dosis 
wass afhankelijk van de ernst en aard van de problemen. 
Patiëntenn in de experimentele groep die zelf een lagere 
dosiss wilden, werden volgens de standaard procedures 
vann de instelling behandeld en kregen na overleg met de 
artss een lagere dosis. 

Problemenn zijn ernstig, indien contra-indicaties ont-
staan,, zoals nierinsufficiëntie of zwangerschap. In feite 
voldoett de deelnemer dan aan de exclusiecriteria. Ook 
zoudenn zich ernstige complicaties kunnen ontwikkelen, 
zoalss astma of infectieziekten waarvoor langdurige medi-
catiee nodig is, of er kan een hoge sedering optreden. In 
dezee gevallen werd de dosis teruggebracht naar de oor-
spronkelijkee dosis en zonodig kon naar het oordeel van 
dee arts, de methadon gestopt worden. Dergelijke proble-
menn hebben zich weinig voorgedaan (zie hierna, p. 164). 

OngewensteOngewenste voorvallen 

Lopendee het experiment is een procedure ingesteld voor 
hett geval er zich zogenaamde 'ernstige ongewenste voor-
vallen'' voordeden bij deelnemers. Dit betreft een ge-
beurteniss die: dodelijk is, of levensgevaar oplevert, of 
leidtt tot (langdurige) opname in een ziekenhuis, of invali-

diteitt veroorzaakt of betrekking heeft op het optreden van 
eenn kwaadaardig gezwel, en die nog niet eerder (in deze 
vormm of met deze ernst of frequentie) gemeld is. 

Dee methadonprogramma's zijn verzocht altijd en zo 
spoedigg mogelijk dergelijke voorvallen te melden bij Bu-
reauu Driessen. Doordat Bureau Driessen zo een overzicht 
kreegg over alle ongewenste voorvallen, zou het beter in 
staatt zijn dan de afzonderlijke methadonprogramma's 
mogelijkerwijss optredende patronen in verband met hoge 
doseringenn te herkennen. 

AantalAantal deelnemers 

Inn het experiment zijn problematisch verslaafden met een 
hogee en met een gebruikelijke dosis methadon vergele-
ken.. Het aantal gebruikers is zo gekozen, dat het effect 
vann hoge doses statistisch kon worden aangetoond. Een 
reductiee van problematisch gedrag onder gebruikers uit 
dee hoge doses groep met 20 a 25% wordt hier relevant 
geacht.. Een verschil van 20 procentpunten tussen de twee 
onderzoeksgroepenn kan met een betrouwbaarheid (signifi-
cantie)) van 95% (a=0.05) en een onderscheidingsver-
mogenn (power) van 80% (fi=0,2), worden aangetoond 
mett een hoge dosisgroep van 98 proefpersonen. Er moet 
echterr rekening mee worden gehouden dat een aantal 
gebruikerss uit het programma valt en niet opgespoord 
kann worden voor de effectmeting. Uitgaande van 10% 
niett evalueerbare verslaafden zijn dan twee groepen van 
1088 deelnemers nodig om een relevant verschil aan te 
tonen. . 

Tnn h et f ï n p r i m p nl {\\pr\t\(*  7nAr\f>riric*  PAI-I oi-ptiT v i n ***n 

minstee 216 deelnemers opgenomen te worden. Er werd 
gestreefdd naar 250 deelnemers. Aanvankelijk werd ver-
wachtt dat kon worden volstaan met een viertal instel-
lingenn in Dordrecht, Breda, Tilburg en Enschede. Uit 
haalbaarheidsonderzoekk bleek dat er in Dordrecht en 
Enschedee 174 potentiële deelnemers waren. Extrapolatie 
naarr alle vier de steden zou zodoende een aantal van 284 
deelnemerss kunnen opleveren. In de praktijk werd uitein-
delijkk maar de helft van dit aantal gehaald bij deze vier 
instellingen,, namelijk 136. Daarom zijn instellingen in 
Haarlem,, Beverwijk en Rotterdam aanvullend bij het 
experimentt betrokken, die samen 111 patiënten leverden. 

LooptijdLooptijd onderzoek 

Eindd 1996 is het onderzoek begonnen en medio 1997 
werdd begonnen met het verhogen van de eerste doses. De 
aanvullendee 'tweede ronde' zorgde voor een vertraging 
vann ruim tweeënhalf jaar, de minimale doorlooptijd van 
hett project vanaf het moment dat begonnen kon worden 
mett instroom van deelnemers bij een instelling. 28 de-
cemberr 2001 sloot de laatste patiënt zijn deelname met 
eenn interview af. Op 4 februari 2002 werd een raport 
mett eerste resultaten (Driessen e.a. 2002) aangeboden 
aann mevrouw E. Borst-Eilers, minister van VWS. 
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Tabell  20.1. Aantal deelnemers aan controle- en experimentele groep 
perr locatie. 

aantall  deelnemers aan ... 

plaats s 

Dordrecht t 

Enschede e 

Almelo o 

Hengelo o 

Breda a 

Tilburg g 

Haarlem m 

Beverwijk k 

Rotterdam m 

totaal l 

controle e 
groep p 

25 5 

9 9 

9 9 

4 4 

10 0 

10 0 

18 8 

1 1 

35 5 

121 1 

expe e 
tele e 

rimen-rimen-
groep p 

25 5 

10 0 

9 9 

6 6 

10 0 

9 9 

20 0 

2 2 

35 5 

126 6 

totaal l 

50 0 

19 9 

18 8 

10 0 

20 0 

19 9 

38 8 

3 3 

70 0 

247 7 

Detentie Detentie 

Alss deelnemers aan het experiment in detentie raakten, of 
onderr de zorg van andere instellingen kwamen, werd een 
standaardbrieff  verzonden, waarin de achtergrond van het 
experimentt uiteengezet werd en om medewerking werd 
verzocht.. Daarnaast nam de arts ook contact op met zijn 
collegaa in de 'nieuwe' instelling. Bij de aanvang van het 
experimentt werd er op vertrouwd dat op deze wijze 
voldoendee medewerking gegenereerd zou kunnen wor-
den. . 

Lopendee het experiment bleek echter dat in diverse 
penitentiairee inrichtingen de gevangenisarts zich niet kon 
verenigenn met het verstrekken van (een hoge dosis) me-
thadon.. Vier deelnemers werden in korte tijd afgebouwd 
(enkelee dagen), terwijl zij na een korte detentie (enkele 
weken)) terugkeerden en hun hoge dosis opnieuw op-
bouwden. . 

Omm deze ongewenste situatie te voorkomen is in eerste 
instantiee contact opgenomen met het Bureau Medisch 
Consulentenn van het gevangeniswezen (Ministerie van 
Justitie),, met het verzoek een brief aan alle gevangenis-
artsenn te zenden. Dit leidde niet tot enig resultaat. Daar-
opp werd contact gezocht met de twee plaatsingsbureaus, 
diee gedetineerden aan gevangenissen toewijzen. Beide 
bureauss bleken uiterst coöperatief. Later werd ook het 
derdee bureau, dat zich exclusief bezig houdt met de 
(her)plaatsingg van onder meer ontsnapte gedetineerden en 
vann zogenaamde zelfmelders, benaderd. Ook dit bureau 
werktee mee. 

Mett deze plaatsingsbureaus werd afgesproken dat 
Bureauu Driessen zou melden wanneer een deelnemer aan 
hett experiment gedetineerd zou worden. De bureaus 
vermedenn dan bij plaatsing die inrichtingen, waarvan 
bekendd was dat er geen bereidheid was de hoge dosis te 
continueren.. Reeds geplaatste deelnemers aan het experi-
mentt werden op verzoek van Bureau Driessen herplaatst. 

Tabell  20.2. Sociale achtergrond van de deelnemers aan het experi-
mentt en van alle methadonpatiènten in Nederland buiten 
dee vier grote steden, percentages. 

deelnemerss methadonpatiènten 
experimentt Nederland 

(nn = 247) <n = 630) 

Dee regeling gold uiteraard ook voor de controlegroep. 

Uitvoering Uitvoering 

Inn totaal hebben 247 methadonpatiènten aan het expe-
rimentt deelgenomen. De randomisatie heeft plaatsgevon-
denn per stad en per instroomcohort van 3 a 50 deelne-
mers.. Er is conform statistisch advies van prof. dr. T. 
Snijderss geen rekening gehouden met cliënten die part-
nerss zijn, door deze tezamen te loten. 121 deelnemers 
werdenn toegewezen aan de controlegroep, 126 aan de 
experimentelee groep. Over het algemeen werd de uitslag 
zonderr problemen geaccepteerd. 

Vij ff  patiënten werden op medische gronden uitgesloten 
vann deelname. Het betrof patiënten met bronchiale pro-
blematiekk en één patiënt met epilepsie, die fenytoïne 
gebruikte.. Dit interacteert met methadon en is van in-
vloedd op het metabolisme. Dit aantal van vijf is laag en 
geconcludeerdd kan worden dat er weinig medische be-

Sekse Sekse 
man n 
vrouw w 

Leeftijd Leeftijd 
18-22 2 
23-25 5 
26-30 0 
31-35 5 
36-40 0 
>> 40 

Herkomst Herkomst 
Nederland d 
Suriname/Antillen n 
Marokko/Turkije e 
Molukken/Indonesië ë 
Anders s 

OpleidingOpleiding (hoogste afgerond) 
lo,, lbo 
mavo,, mbo 
havo o 
vwo o 
hbo,, wo 

Huishoudensvorm Huishoudensvorm 
alleenstaandd zonder kinderen 
alleenstaandd met kinderen 
samenwonendd zonder kind. 
samenwonendd met kinderen 

Woonsituatie Woonsituatie 
bijj  ouders 
eigenn woning/in bij partner 
bijj  vrienden/kennissen 
opp kamers 
geenn vaste woonplaats 

83.8 8 
16.2 2 

1.2 2 
1.2 2 

15.4 4 
22.7 7 
31.6 6 
27.9 9 

77.7 7 
5.7 7 
4.0 0 
1.6 6 

11.0 0 

74.0 0 
14.6 6 
2.4 4 
1.6 6 
3.6 6 

50.6 6 
9.3 3 

27.5 5 
12.6 6 

13.4 4 
46.1 1 
4.9 9 

17.0 0 
10.9 9 

77 7 
23 3 

6 6 
10 0 
32 2 
32 2 
15 5 
7 7 

74 4 

9 9 
3 3 

52 2 
32 2 
6 6 

60 0 
4 4 

23 3 
13 3 

15 5 
58 8 
3 3 

14 4 
9 9 
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Tabell  20.3. Stand van zaken na 22 maanden. Rijpercentages, behalve kolom 2. 

Ko--
lom m 

loca--
tie e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

totaal l 
N N 

2 2 

aantal l 
(( = 
100%) ) 

50 0 

19 9 

18 8 

10 0 

20 0 

19 9 

38 8 

70 0 

3 3 

247 7 

dosis s 
rando o 

3 3 

volgens s 
misatiee -* 

feitelijkk -* 

4 4 

laag g 

laag g 

46.0 0 

15.8 8 

33.3 3 

40.0 0 

40.0 0 

47.4 4 

23.7 7 

32.9 9 

33.3 3 

34.8 8 
86 6 

5 5 

hoog g 

hoog g 

38.00 j 

21.11 j 

11.11 I 

60.00 1 

5.00 ! 

26.33 | 

28.9 9 

31.4 4 

33.3 3 

28.7 7 
71 1 

7 7 

laag g 

hoog g 

0.0 0 

15.8 8 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

15.8 8 

7.1 1 

0.0 0 

6.1 1 
15 5 

8 8 

hoog g 

laag g 

6.0 0 

15.8 8 

27.8 8 

0.0 0 

35.0 0 

15.8 8 

7.9 9 

14.3 3 

33.3 3 

14.2 2 
35 5 

9 9 

laag g 

gee e 

10 0 

hoog g 

n n 
methadon n 

4.0 0 

15.8 8 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

2.9 9 

0.0 0 

3.2 2 
8 8 

4.00 j 

10.55 | 

5.66 1 

0.00 I 

10.00 j 

5.33 ! 

2.6 6 

1.4 4 

0.0 0 

4.0 0 
10 0 

11 1 

laag g 

ove e 

0.0 0 

0.0 0 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

1.4 4 

0.0 0 

0.8 8 
2 2 

122 ; 

hoog g 

rieden n 

2.00 | 

o.oo : 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

5.3 3 

1.4 4 

0.0 0 

2.0 0 
5 5 

13 3 

laag g 

14 4 

hoog g 

niett bereikt 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

10.0 0 

5.3 3 

7.9 9 

5.7 7 

0.0 0 

4.0 0 
10 0 

0.0 0 

5.3 3 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

7.9 9 

1.4 4 

0.0 0 

2.0 0 
5 5 

15 5 

Volgens s 
randomisatie: : 
kolomm 4 + 5 

84.0 0 

36.9 9 

44.4 4 

100.0 0 

45.0 0 

73.7 7 

52.6 6 

64.3 3 

66.7 7 

63.5 5 
157 7 

Significantt verschil tussen locaties in volgen randomisatie (kolom 4-8; p=.003). Geen significant verschil russen experimentele en 
controlegroepp in aantal overleden (p=.272) en aantal niet bereikt (p=.158). 

zwarenn bestaan tegen het voorschrijven van hoge doses 
methadon. . 

Generaliseerbaarheid Generaliseerbaarheid 

Dee deelnemers kunnen nader gekarakteriseerd worden 
aann de hand van hun sociale achtergrond (tabel 20.2) en 
zee te vergelijken met de totale Nederlandse methadonpo-
pulatiee buiten de vier grote steden. Deze is in 1992 aan 
dee hand van grotendeels dezelfde vragenlijst onderzocht, 
waardoorr de gegevens goed vergelijkbaar zijn. Er deden 
6300 patiënten mee aan dit eerdere onderzoek (Driessen 
1992,, zie hier hoofdstuk 7). 

Eenn ruime meerderheid van de deelnemers aan het 
experimentt is man en deze oververtegenwoordiging is 
ietss sterker dan bij alle methadonpatiënten. Qua leeftijd 
wijktt de deelnemersgroep af. Men is ouder dan de groep 
methadonpatiëntenn in het algemeen: 32% is tussen de 36 
enn 40 jaar en 28% is ouder dan 40. In de totale groep me-
thadonpatiëntenn zijn deze percentages respectievelijk 15 
enn 7%. Dit leeftijdsverschil wordt veroorzaakt doordat de 
deelnemerss geselecteerd zijn op de ernst van hun proble-
matiek. . 

Hett aandeel personen met een autochtone culturele 
achtergrondd is iets hoger onder de deelnemers dan onder 
methadonpatiëntenn in het algemeen. Met name patiënten 
uitt de Surinaamse of Antilliaanse cultuur en patiënten uit 
dee Molukse of Indonesische cultuur zijn minder sterk 
vertegenwoordigdd in de deelnemersgroep (6 en 2%) dan 
inn de groep methadonpatiënten in zijn geheel (resp. 9 en 
8%). . 

Verderr ligt het opleidingsniveau lager onder de deelne-
mers.. Onder de deelnemers heeft 74% hooguit lager 
onderwijss of lager beroepsonderwijs afgerond, terwijl dit 
voorr 52% van de hele groep geldt. In deze totale groep 
iss ook vaker (32%) een mavo of mbo-opleiding afgerond 
(dezee informatie is op iets verschillende wijze verkregen, 
zodatt de vergelijking niet perfect is). 

Dee huishoudensvorm en de woonsituatie van de deel-
nemerss wijken nauwelijks af van die van de gemiddelde 
Nederlandsee methadonpatiënt. Men is even vaak alleen-
staandd (60 en 64%), men heeft iets vaker inwonende 
kinderenn (22 en 17%) en men woont even vaak bij ou-
derss (13 en 15%) of bij vrienden (5 en 3%). 

Dee grotere gevonden verschillen (leeftijd, opleidingsni-
veau)) hangen samen met de gevolgde selectieprocedure 
gerichtt op meer problematische verslaafden. De overige 
verschillenn zijn klein. Geconcludeerd kan worden dat de 
resultatenn generaliseerbaar zijn naar de meer problemati-
schee methadongebruikers in Nederland. 

Experimentaiie Experimentaiie 

Inn tabel 20.3 is een overzicht gegeven van de stand van 
zakenn na 22 maanden. 121 deelnemers kwamen via de 
randomisatiee in de controlegroep terecht. Van hen ontvin-
genn 86 deelnemers (71%; 35% van alle deelnemers) na 
222 maanden nog steeds een lage dosis methadon (< 85 
mg,, zie kolom 4 in tabel 20.3). 126 deelnemers horen tot 
dee experimentele groep. Van hen ontvingen 71 deelne-
merss na 22 maanden nog een hoge dosis methadon (56%; 
29%% van alle deelnemers; kolom 5 in tabel 20.3). 
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Dee belangrijkste reden dat weinig deelnemers (64%, 
ziee kolom 15 in tabel 20.3) na afloop van het experiment 
nogg steeds de dosis kregen, die in de experimentele opzet 
voorzienn was, is dat er door de verslavingsarts afgewe-
kenn werd van deze door de randomisatie bepaalde dosis-
hoogte.. 12% van de deelnemers die tot de lage dosis-
groepp behoort kreeg inmiddels een hoge dosis voorge-
schrevenn (6% van alle deelnemers; zie kolom 7 in tabel 
20.3).. De arts vond de door hem waargenomen resultaten 
vann de hoge doses methadon bij de deelnemers in de 
experimentelee groep mogelijk zodanig dat hij/zij besloot 
ookk aan enkele patiënten uit de controlegroep een hoge 
dosiss voor te schrijven. Over het algemeen betrof het 
patiëntenn met een zwaardere problematiek (vergelijk 
hoofdstukk 22). 

28%% van de deelnemers die behoort tot de hoge dosis-
groepp kreeg inmiddels een lage dosis voorgeschreven 
(14%% van alle deelnemers; zie kolom 8). De al vermelde 
weerstandenn tegen hoge doses methadon hebben er moge-
lij kk toe geleid dat men soms de experimentele dosis heeft 
verlaagd.. Ook kunnen bijwerkingen of onwil van de 
patiëntt om nog langer een hoge dosis te krijgen een rol 
gespeeldd hebben. In hoofdstuk 23 zal blijken dat het niet 
aannemelijkk is dat bijwerkingen een rol speelden. 

Daarnaastt gebruikten na 22 maanden 18 patiënten 
helemaall  geen methadon meer, 7 patiënten zijn lopende 
dee experimentele periode overleden en 15 patiënten 
werdenn niet bereikt voor een meting na 22 maanden. Van 
dee 240 patiënten (excl. overledenen) werd zodoende 94% 
bereikt.. Een hoog percentage na een dergelijk lange 
periode. . 

Hett verschil tussen de locaties in de mate waarin aan 
dee experimentele opzet werd vastgehouden is significant. 
Inn hoofdstuk 22 zal blijken dat deze verschillen in uitvoe-
ringg niet geleid hebben tot verschillen in uitkomsten. Het 
feitt dat de experimentele opzet in een groot aantal geval-
lenn niet gevolgd werd leidt ertoe dat de effecten van hoge 
dosess methadon in dit experiment onderschat worden. 

Dee verschillen tussen experimentele en controlegroep 
inn het aantal overledenen, het aantal niet-bereikten en het 
aantall  patiënten dat geen methadon meer gebruikt zijn 
niett significant. 

HoogteHoogte van de dosis 

Tabell  20.4. Gemiddelde dosishoogte in mg per groep na 22 maanden. 

controlee groep 
experimentelee groep 
lagee dosis groep, geen methadon 
hogee dosis groep, geen methadon 
overledenn of niet bereikt 

lagee dosis groep, conform randomisatie 
hogee dosis groep, conform randomisatie 

lagee dosis groep, niet conform randomisatie 
hogee dosis groep, niet conform randomisatie 

gemid--
delde e 
dosis s 

65.5 5 
101.9 9 

---
---
---

54.5 5 
125.9 9 

129.0 0 
53.3 3 

N N 

101 1 
106 6 

8 8 
10 0 
22 2 

86 6 
71 1 

15 5 
35 5 

hett vermoeden dat deze doses werden voorgeschreven 
aann problematische verslaafden door artsen, die een 
gunstigee werking van hoge doses methadon in de experi-
mentelee groep waarnamen. 

ErnstigeErnstige ongewenste voorvallen 

Err werden 18 meldingen ontvangen in verband met onge-
wenstee voorvallen. Zeven van deze meldingen hadden 
betrekkingg op het overlijden van deelnemers tijdens de 
deelnamee aan het experiment. Deze zeven gevallen wor-
denn in de volgende paragraaf besproken. Twee meldingen 
betroffenn overlijdensgevallen na afloop van de experi-
mentelee periode: één in de experimentele groep, één in 
dee controlegroep, respectievelijk WA maand en 8V2 
maandd na beëindiging van deelname aan het experiment. 
Aangezienn na beëindiging van de experimentele periode 
geenn systematische data-verzamel ing meer plaats vindt, 
blijvenn deze meldingen buiten de analyse. 

Dee overige negen meldingen betreffen acht deelne-
mers.. Over één deelnemer werden twee meldingen ont-
vangen.. Vier meldingen werden als een niet-ernstig 
ongewenstt voorval geclassificeerd (zie Driessen e.a. 
2003:: 47) 

Vierr van de deelnemers met een ernstig ongewenst 
voorvall  behoren tot de experimentele groep en één deel-
nemerr tot de controlegroep. Dit verschil tussen experi-
mentelee groep en controlegroep is niet significant 
(pp = .329, N=247, 2-zijdig, Fisher's exacttest). 

Bijj  de aanvang van het experiment was de gemiddelde 
methadondosiss 53 mg (controlegroep 52.8, experimentele 
52.9).. Na 22 maanden ontvingen de patiënten in de 
controlegroepp gemiddeld 66 mg methadon per dag, de 
patiëntenn in de experimentele groep 102 mg. Dit is een 
vrijj  gematigd verschil. Voor die patiënten die behandeld 
werdenn conform de randomisatie is het verschil in gemid-
deldee dosis beduidend groter: 55 mg versus 126 mg. 

Opvallendd is dat de groep deelnemers uit de controle-
groep,, die in afwijking van de randomisatie toch een 
hogee dosis kreeg, gemiddeld een nog iets hogere dosis 
kreegg dan de deelnemers uit de experimentele groep, die 
conformm de randomisatie behandeld werd. Dit bevestigt 

MeldingMelding over een patiënt uit de controlegroep 
1.. Suïcidepoging met 350 mg methadon. De methadon 

wass niet afkomstig van een deelnemer aan het 
experiment. . 

MeldingenMeldingen over patiënten uit de experimentele groep 
2.2. Naar ziekenhuis vervoerd na inname seresta, 90 mg 

methadonn en een halve liter sterke drank. Volgens 
dee arts betrof het een suïcide poging, maar dit is 
dubieuss aangezien patiënt nog 50 mg methadon in 
huiss had, die hij niet heeft ingenomen. 

3.. Suïcidepoging met alcohol en medicijnen (de maand 
daarvoorr werd patiënt afgebouwd van 160 mg me-
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thadonn naar 110 mg in verband met overmatig 
alcoholgebruik). . 

4.. Gedwongen opname ziekenhuis in verband met 
psychosee op basis van cocaïne. 

5.. Ziekenhuisopname in verband met longproblemen. 

Dee acht meldingen in de experimentele groep (ernstig en 
niet-ernstig)) vonden gemiddeld 11 maanden na de start 
vann de opbouw van de hoge doses methadon plaats. Eén 
niet-ernstigg geval vond op het eind van de opbouwfase 
plaats. . 

Evaluatie Evaluatie 
Eenn relatie met de inname of beschikbaarheid van metha-
donn lijk t aanwezig in geval 2. Opvallend is de gemiddeld 
langee periode tussen de start van de opbouw en de mel-
dingg van voorvallen. Misschien speelt de na verloop van 
tijdd iets afnemende oplettendheid van de hulpverleners 
eenn rol. Geconcludeerd kan worden dat er geen relatie is 
aangetoondd tussen hoge doses methadon en het voorko-
menn van ongewenste voorvallen. 

Dee deelnemers met een ongewenst voorval werden be-
reiktt voor een interview op t2 en zijn opgenomen in de 
analysess in hoofdstuk 4. Hun score op de centrale effect-
maatt was tweemaal 'zeer problematisch1, in de overige 
gevallenn 'problematisch'. 

Mortaliteit Mortaliteit 

Inn Nederland sterft per jaar 1.0% van de totale metha-
f j p r m n n i l l a t i f »» / T ) r i V c c p n p -3 1QQQ- (\{i 71P hif>r V m r \ f H c t n V 

15).. Na 22 maanden kan derhalve verwacht worden dat 5 
vann de 247 deelnemers zullen zijn overleden. In totaal 
zijnn er zeven deelnemers overleden. Rekening houdend 
mett het feit dat het meer problematische deel van de me-
thadonpopulatiee geselecteerd is, ligt dat binnen hetgeen 
verwachtt kon worden. Vij f overledenen behoren tot de 
hogee doses groep, twee tot de controlegroep. Dit verschil 
iss niet significant (p=.347, N=247, 2-zijdig Fisher's 
exacttest). . 

OverledenOverleden patiënten uit de controlegroep 
1.. Patiënt is vrij kort na detentie overleden, vermoede-

lij kk aan een overdosis anti-depressiva. Er bestond 
eenn vermoeden van suïcide, maar er heeft geen 
autopsiee plaatsgevonden, wat opmerkelijk is. 

2.. Patiënt verliet het programma vóór de start van de 
experimentelee fase en overleed kort daarop. Er is 
geenn doodsoorzaak bekend. 

OverledenOverleden patiënten uit de experimentele groep 
3.. HlV-patiënt. Er werd een bot-metastase geconsta-

teerdd van een primair longcarcinoom. Ook lever-
metastasess werden aangetroffen. Patiënt is kort 
daaropp overleden. 

4.. Hl V-patiënt, overleden aan complicaties in verband 
mett deze ziekte. 

5.. Deelnemer was opgebouwd tot 124 mg methadon en 

raaktee gedetineerd. In detentie werd hij afgebouwd 
tott 0 mg. Na vrijlating is hij naar Amsterdam ge-
gaan,, waar hij is gezien door een arts van de 
GG&GD.. Deze heeft geen methadon verstrekt. In 
Amsterdamm had hij contact met de sociale dienst, 
mett het Leger des Heils en met het HVO Diensten-
centrum,, een instelling voor opvang en begeleid 
wonen.. Vij f maanden nadat hij het programma 
verlatenn had is hij dood gevonden. Waarschijnlijk 
overledenn aan een overdosis drugs. 

6.. Patiënt is kort voor zijn dood geïnterviewd. Patiënt 
dronkk veel alcohol en had op de dag dat hij over-
leedd geen methadon ingenomen. Zijn overlijden 
kwamm als een verrassing voor de hulpverlening. Er 
iss geen doodsoorzaak bekend. 

7.. Deelnemer met schizofrenie, onder behandeling van 
hett Riagg. Hij werd opgebouwd tot 150 mg. De 
patiëntt nam echter geen neuroleptica meer en zijn 
psychischee situatie verslechterde. Door miscom-
municatiee tussen de hulpverleners werd zijn metha-
dondosiss niet verlaagd. De deelnemer pleegde 
zelfmoord.. Een relatie met het ophogen van de me-
thadondosiss is aannemelijk, daar hij sindsdien geen 
neurolepticaa meer gebruikte. 

Dee vijf overlijdensgevallen in de experimentele groep 
vondenn gemiddeld 10 maanden na de start van de op-
bouwfasee plaats. Tijdens en tot twee maanden na de 
opbouwfasee is in de experimentele groep niemand overle-
den. . 

Dee gevallen 1 tot en met 5 kunnen geïnterpreteerd wor-
denn als niet-samenhangend met de experimentatie, omdat 
dezee deelnemers tot de controlegroep behoorden, omdat 
dee problematiek dateerde van vóór de randomisatie of 
gezienn de lange periode tussen het staken van de metha-
don-innamee en het overlijden (5 maanden). Geval 6 kan 
mogelijkerwijss worden opgevat als samenhangend met 
(overigenss niet geconstateerde) acute onthoudingsver-
schijnselenn na het niet innemen van de methadon. In 
gevall  7 is een relatie met het niet tijdig verlagen van de 
methadondoseringg aannemelijk. 

Samenvattend:: in één geval kan een relatie met de 
hogee dosering niet uitgesloten worden en in één geval is 
dezee relatie aannemelijk. In dit laatste geval gaf miscom-
municatiee tussen hulpverleners de doorslag. 

Geconcludeerdd kan worden dat er geen relatie is aan-
getoondd tussen overlijdensrisico en hoge doses methadon. 
Inn de periode van het verhogen van de doses is niemand 
overleden. . 

Samengenomenn zijn er drie patiënten met een ernstig 
ongewenstt voorval of overleden in de controlegroep, 
tegenn negen in de experimentele groep. Dit verschil is 
niett significant (p = .116, N=247, 2-zijdig, Fisher's 
exacttest). . 
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Samenvatting Samenvatting 

-- 247 deelnemers werden gerandomiseerd. 121 deelne-
merss werden door randomisatie toegewezen aan de 
lagee dosis groep (< 85 mg), 126 aan de hoge dosis 
groepp (> 85 mg). 

-- De deelnemersgroep kan representatief geacht worden 
voorr de meer problematische methadonpatiënten in 
Nederland. . 

-- 12% van de lage dosis groep ontving na 22 maanden 
eenn hoge dosis in plaats van een lage, 28% van de 
hogee dosis groep ontving een lage dosis in plaats van 
eenn hoge dosis. De verschillen tussen de negen loca-
tiess wat dit betreft zijn significant. 

-- Doordat de randomisatie vaak niet gevolgd werd, vindt 
err in dit experiment een onderschatting plaats van de 
effectenn van hoge doses methadon. 

-- Van vijf deelnemers werd een ernstig ongewenst voor-
vall  gemeld, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuis-
opname.. Eén van deze deelnemers behoorde tot de 
controlegroep,, vier tot de experimentele groep. Dit 
verschill  is niet significant. 

-- Zeven patiënten overleden tijdens het experiment. Op 
basiss van onderzoek onder Nederlandse methadonpa-
tiëntenn kon verwacht worden dat vijf patiënten zouden 
overlijdenn gedurende de looptijd van het experiment. 
Alss er rekening mee wordt gehouden dat het proble-
matischee deel van de methadonpopulatie geselecteerd 
iss voor het experiment, dan is dit geen opmerkelijke 
afwijking. afwijking. 

-- Twee overledenen behoorden tot de controlegroep, vijf 
tott de experimentele groep. Dit verschil is niet signifi-
cant. . 



HOOFDSTUKK  21 

HOGEE DOSES METHADON : EFFECTEN 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan of hoge doses methadon 
aantoonbaree effecten hebben op het druggebruik, op de 
lichamelijkee gezondheid, op de psychische situatie en op 
dee sociale situatie van de deelnemers. In deze analyses 
zijnn alle 225 patiënten opgenomen die voor de laatste 
metingg bereikt zijn, dus ook die patiënten die niet vol-
genss de uitslag van de randomisatie behandeld zijn. 

Opp basis van de analyses op deze vier deelgebieden 
wordtt vervolgens de totale situatie van de deelnemers in 
controlee en experimentele groep geanalyseerd. In die 
analysee zijn ook de overleden en niet-bereikte deelnemers 
opgenomen. . 

Dee analyse in dit hoofdstuk beperkt zich tot de criteri-
umvariabelenn aan de hand waarvan de centrale hypothese 
zall  worden getoetst. In hoofdstuk 22 en 23 komen ook 
detail-analysess aan bod. 

Dee toetsing van verschillen tussen controlegroep en 
experimentelee groep vóór randomisatie is tweezijdig, 
omdatt er vooraf geen verwachting bestaat omtrent een 
eventueell  verschil tussen beide groepen. De toetsing van 
verschillenn na 22 maanden is eenzijdig, omdat verwacht 
wordtt dat de experimentele groep minder problematisch 
functioneertt op alle gebieden. Toetsing vindt plaats op 
basiss van continue variabelen — indien die voorhanden 
zijn.. Voor de overzichtelijkheid worden alle resultaten in 
dee vorm van percentages weergegeven, maar continue 
variabelenn bevatten meer informatie dan de weergegeven 
gedichotomiseerdee (of getrichotomiseerde) variabelen. 

Hett komt voor dat deelnemers op criteriumvariabelen 
geenn score hebben, omdat zij bijvoorbeeld geen antwoord 
kondenn of wilden geven. Ontbrekende waarnemingen zijn 
aangevuldd met het gemiddelde of met de score van de 
modalee klasse (bij di- of trichotome variabelen). Het 
aantall  ontbrekende waarnemingen per criteriumvariabele 
bedroegg ten hoogste 6. 

Druggebruik Druggebruik 

Aangezienn methadon verstrekt wordt ter vervanging van 
opiaatgebruik,, mag een reductie van heroïnegebruik 
verwachtt worden. Maar ook wordt verwacht dat het 
gebruikk van andere drugs terugloopt, omdat er een zeke-
ree stabilisatie van de situatie zal optreden. 

Hieronderr wordt het druggebruik weergegeven zoals 

Tabell  21.1. Druggebruik: aantal dagen in de afgelopen twee weken, 
percentages. . 

heroïne' heroïne' 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

zwaarzwaar alcohol2 

00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

benzodiazepine^ benzodiazepine^ 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
7 - 133 dagen 
144 dagen 

cocaïne' cocaïne' 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
7 - 133 dagen 
144 dagen 

amfetaminen amfetaminen 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

totaletotale situatie 
opop druggebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

6.6 6 
30.6 6 
12.4 4 
50.4 4 

71.9 9 
11.6 6 
2.5 5 

14.0 0 

57.9 9 
24.0 0 
5.8 8 

12.4 4 

24.8 8 
38.0 0 
10.7 7 
26.4 4 

90.1 1 
6.6 6 
0.8 8 
2.5 5 

2.5 5 
57.9 9 
39.7 7 

NN = 247 (voor randomisatie) en 
eenzijdigg op basis van continue e 

exp p 

7.1 1 
21.4 4 
15.9 9 
55.6 6 

69.8 8 
15.1 1 
4.0 0 

11.1 1 

53.2 2 
25.4 4 
5.6 6 

15.9 9 

22.2 2 
44.3 3 
11.9 9 
24.6 6 

91.3 3 
7.1 1 
0.0 0 
1.6 6 

2.4 4 
54.8 8 
42.9 9 

2255 (ne 

na a 
222 mnd 

con n 

33.0 0 
29.4 4 
6.4 4 

31.2 2 

72.5 5 
14.7 7 
0.0 0 

12.8 8 

70.6 6 
21.1 1 
2.8 8 
5.5 5 

36.7 7 
35.8 8 
8.3 3 

19.3 3 

97.2 2 
1.8 8 
0.0 0 
0.9 9 

16.5 5 
59.6 6 
23.9 9 

exp p 

39.7 7 
39.7 7 
3.4 4 

17.2 2 

75.0 0 
12.1 1 
1.7 7 

11.2 2 

75.0 0 
19.0 0 
0.9 9 
5.2 2 

41.4 4 
37.1 1 
6.0 0 

15.5 5 

99.1 1 
0.9 9 
0.0 0 
0.0 0 

19.8 8 
65.5 5 
14.7 7 

P P 

.006 6 

.455 5 

.136 6 

.160 0 

.136 6 

.012 2 

222 maanden). P-waarden 
variabelen.. Verschillen voor rando--

spuitenn apart. Hiervan is de hoogste uitkomst genomen plus een 
kwartt van het aantal dagen volgens de andere vraag. 2. Meer dan 10 
glazenn per dag. 3. Uitsluitend zonder recept. Geschat op basis van 
gebruikk van slaapmiddelen en tranquillizers. 

datt in interviews is vastgesteld. Uit een vergelijking van 
dezee antwoorden op interviewvragen met de uitslagen 
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vann urinecontroles blijkt dat er een redelijke overeen-
stemmingg tussen beide metingen is (zie verder hoofdstuk 
23). . 

Uitt tabel 21.1 blijkt dat het heroïnegebruik in de expe-
rimentelee groep na 22 maanden lager ligt dan in de con-
trolegroep:: er zijn 7% meer niet-gebruikers en 14% min-
derr dagelijkse gebruikers in de experimentele groep dan 
inn de controlegroep. Voor de randomisatie (zie de eerste 
tweee kolommen) waren de verschillen tussen beide groe-
penn te verwaarlozen. 

Ookk blijkt dat het heroïnegebruik zowel in de experi-
mentelee alsook in de controlegroep flink gedaald is sinds 
dee start van het experiment. Bij de start gebruikte 7% 
vann de deelnemers de afgelopen twee weken helemaal 
geenn heroïne. Na 22 maanden is dat voor de controle en 
experimentelee groep respectievelijk 33 en 40%. Bij de 
startt gebruikte 56% dagelijks heroïne, na 22 maanden is 
datt voor controle en experimentele groep respectievelijk 
311 en 17%. 

Bijj  de andere drugs zijn de verschillen tussen controle 
enn experimentele groep kleiner (en niet significant), maar 
zonderr uitzondering ligt het gebruik in de controlegroep 
eenn fractie hoger: 3 procentpunten meer gebruikers van 
alcoholl  (> 10 glazen), 4% meer gebruikers van benzodi-
azepinen,, 5% meer gebruikers van cocaïne en 2% meer 
gebruikerss van amfetaminen. 

Voorall  het lagere gebruik van cocaïne in de experi-
mentelee groep is opmerkelijk. Door hulpverleners werd 
verwachtt dat hoge doses methadon zouden leiden tot 
meerr cocaïnegebruik. Heroïnegebruik zou immers minder 
noodzakelijkk worden door de hoge doses methadon en het 
zodoendee vrijkomende geld zou besteed worden aan 
cocaïne. . 

Tenn opzichte van het moment van randomisatie zijn 
beidee groepen ook minder benzodiazepinen en minder 
cocaïnee gaan gebruiken. Bij de start gebruikte 53% geen 
benzodiazepinen,, na 22 maanden is dat voor controle en 
experimentelee groep 71 en 75%. 24% gebruikte voor de 
randomisatiee geen cocaïne de afgelopen 2 weken, bij de 
laatstee meting is dit voor controle en experimentele groep 
377 en 42%. Ook het amfetaminebruik is in beide groepen 
77 en 8% gedaald. 

Hett zwaar alcoholgebruik in de controlegroep is gedu-
rendee het experiment gelijk gebleven, maar het zwaar 
alcoholgebruikk in de experimentele groep is afgenomen 
mett 5%. Het is dus niet zo dat het verminderde heroïne-
gebruikk gecompenseerd wordt door meer alcoholgebruik. 

Hett gebruik van de verschillende drugs is samengeno-
menn in één maat middels factoranalyse (principale com-
ponentenn analyse, extractie van één factor; eenvoudige 
sommatiee geeft overigens praktisch identieke resultaten). 

Dezee totaalscore is in drie klassen ingedeeld: niet-pro-
blematisch,, problematisch en zeer problematisch. Niet-
problematischh komt overeen met ten hoogste gebruik van 
alcoholl  op 2 dagen gedurende de afgelopen 2 weken. 
Zeerr problematisch gebruik komt overeen met frequent 
gebruikk van tenminste twee drugs. Na 22 maanden is er 
eenn significant verschil tussen experimentele groep en 
controlegroepp op deze index. Van de experimentele groep 

Fig.. 21.1. Druggebruik na 22 maanden, 
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iss 20% niet-problematisch en 15% zeer problematisch. 
Vann de controlegroep is 16% niet-problematisch en 24% 
zeerr problematisch. 

Eenn vergelijking met de situatie vóór de randomisatie 
laatt zien dat het druggebruik in beide groepen minder is 
geworden.. Vóór de randomisatie had 3 % een niet-proble-
matischh druggebruik. Na 22 maanden is dat in controle 
enn experimentele groep opgelopen tot 17 en 20%. Het 
zeerr problematisch gebruik is teruggelopen van 41% naar 
244 en 15%. 

Inn figuur 21.1 is deze ontwikkeling van het drugge-
bruikk gedurende de 22 maanden van het experiment 
weergegeven.. Het gaat om de afname van het percentage 
datt de drug in kwestie dagelijks gebruikt. Duidelijk is dat 
zowell  in de controlegroep als in de experimentele groep 
hett dagelijks druggebruik is afgenomen, maar in de 
experimentelee groep is deze reductie van het dagelijks 
gebruikk aanzienlijk sterker. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op het druggebruik. Het 
heroïnegebruikk loopt terug en het gebruik van andere 
middelenn stijgt niet. 

LichamelijkeLichamelijke gezondheid 

Verwachtt wordt dat hoge doses methadon ook op de 
gezondheidd een positief effect hebben. Immers, als de 
opiaatbehoeftee gedekt is door de hoge doses methadon, 
dann zal de verslaafde minder risico lopen op een infectie 
off  op een ongeval en zijn leefwijze zal regelmatiger en 
duss gezonder zijn. 

Inn tabel 21.2 zijn de criteriumvariabelen opgenomen 
diee de gezondheid van de deelnemers indiceren. De 
controlee groep blijkt de afgelopen drie maanden vaker 
ziekk te zijn geweest dan de experimentele groep (resp. 
24%% en 15%) en het aantal deelnemers dat langdurig ziek 
wass (> 42 dagen) ligt tweemaal hoger in de controle 
groepp dan in de experimentele groep (9% en 4%). Vóór 
dee randomisatie was de experimentele groep ook al iets 
minderr vaak ziek, maar dit verschil is niet significant. 

Ookk het aantal deelnemers dat de afgelopen drie maan-
denn werd opgenomen in een ziekenhuis ligt in de controle 
groepp hoger dan in de experimentele groep (resp. 12% 



Tabell  21.2. Lichamelijke gezondheid, percentages. 

aantalaantal dagen ziek laat-
steste 3 maanden 

0-14 4 
15-42 2 
42-90 0 

aantalaantal dagen zieken-
huishuis laatste 3 mud 
0 0 
1-14 4 
144 of meer 

ernstigernstig letsel 
doordoor ongeval 
nee e 
ja ja 

cijfercijfer lichamelijke ge-
zondheidzondheid (afg.2 wkn) 
1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie op 
gezondheidsgebied gezondheidsgebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

83.5 5 
9.9 9 
6.6 6 

90.1 1 
9.1 1 
0.8 8 

88.4 4 
11.6 6 

25.6 6 
49.6 6 
24.8 8 

37.2 2 
38.8 8 
24.0 0 

NN = 247 (vóór randomisatie) en 
eenzijdigg op basis van continue e 

exp exp 

88.9 9 
6.3 3 
4.8 8 

85.7 7 
12.7 7 
1.6 6 

86.5 5 
13.5 5 

28.6 6 
49.2 2 
22.2 2 

31.7 7 
47.6 6 
20.6 6 

2255 (na 

na a 
222 mnd 

een n 

76.1 1 
14.7 7 
9.2 2 

88.1 1 
9.2 2 
2.8 8 

89.0 0 
11.0 0 

26.6 6 
45.9 9 
27.5 5 

28.4 4 
43.1 1 
28.4 4 

222 maa 

exp p 

85.3 3 
10.3 3 
4.3 3 

92.2 2 
7.8 8 
0.0 0 

93.1 1 
6.9 9 

20.7 7 
50.0 0 
29.3 3 

39.7 7 
44.8 8 
15.5 5 

P P 

.033 3 

.030 0 

.140 0 

.018 8 

.004 4 

nden).. P-waarden 
variabelen.. Verschillen vóór rando--

Fig.. 21.2. Gezondheid na 22 maanden. 

misatiee niet significant (tweezijdig) 

enn 8%). Niemand uit de experimentele groep lag de 
afgelopenn drie maanden meer dan 14 dagen in het zieken-
huis,, terwijl dit bij de controlegroep 3% is. Hoewel het 
weergegevenn verschil klein lijkt , is het toch significant 
omdatt met een continue variabele (aantal dagen in zie-
kenhuis)) getoetst wordt. Enkele leden van de controle-
groepp verbleven langdurig in het ziekenhuis (> 70 da-
gen). . 

Zoalss gezegd werd verwacht dat deelnemers aan de 
experimentelee groep een kleiner risico lopen op een 
ongeval.. Deze verwachting komt niet uit. De richting van 
hett verschil is weliswaar als verwacht, maar het is niet 
significant. . 

Dee beleving van de gezondheid is gemeten door de 
deelnemerss zichzelf een rapportcijfer te laten geven voor 
hunn gezondheid. In de controlegroep geeft men de eigen 
gezondheidd vaker een onvoldoende dan in de experimen-
telee groep (27% en 21%), maar het percentage met een 
hoogg cijfer (8, 9 of 10) verschilt nauwelijks (resp. 28% 
enn 29%). 

Dee vier indicaties voor de gezondheid zijn middels 
factoranalysee samengevoegd tot een totaalscore. Een niet-
problematischh gezondheid hebben deelnemers die hooguit 
11 dag in het ziekenhuis hebben gelegen en die niet meer 
dann 7 dagen ziek zijn geweest de afgelopen drie maan-
den,, terwijl ze hun eigen gezondheid met een 7 of meer 
waarderen.. Deelnemers met een zeer problematische 

afnamee  problematisch 

rappor tc i j f e r r 
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dagenn z iekenhuis 

dagenn ziek 
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gezondheidd zijn of meer dan zeven dagen ziek geweest of 
zee zijn wat langer in het ziekenhuis opgenomen geweest 
off  ze hebben letsel opgelopen, terwijl ze hun eigen ge-
zondheidd laag waarderen. Het blijkt dat 28% van de 
controlegroepp geen of nauwelijks gezondheidsproblemen 
heeft,, terwijl dit in de experimentele groep 40% is. Zeer 
veell  problemen met de gezondheid heeft 28% in de con-
trolegroepp tegen 16% in de experimentele groep. Opmer-
kelijkk is dat vóór de randomisatie de gezondheid in de 
controlegroepp beter was dan in de experimentele groep, 
maarr dit verschil vóór randomisatie is niet significant. 

Inn figuur 21.2 is de ontwikkeling van de gezondheid 
gedurendee de 22 maanden van het experiment weerge-
geven.. Het gaat om de afname van het percentage met 
eenn onvoldoende rapportcijfer, met ernstig letsel, met 
meerr dan 13 dagen in het ziekenhuis of met meer dan 41 

ifgel l U N ^ . 1 1 1 
AA n n o n 

udgeu u 

groepp is sprake van een kleine achteruitgang van de 
gezondheid,, terwijl in de experimentele groep op alle 
aspectenn de gezondheid enigszins verbeterd is. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op de lichamelijke situatie van 
dee methadonpatiënten. 

PsychischePsychische gezondheid 

Ookk de psychische gezondheid na 22 maanden is vergele-
ken.. Verwacht wordt dat de experimentele groep minder 
psychischee klachten heeft. De hoge doses zullen leiden 
tott een zekere stabilisatie, wat zich ook zal uiten in een 
beterr psychisch welbevinden. 

Voorr een zevental psychische klachten is gevraagd of 
menn er in de afgelopen twee weken last van had en op 
hoeveell  dagen (zie tabel 21.3). 

Bijj  twee klachten is het verschil tussen experimentele 
enn controlegroep significant. Dit betreft grote on-
rust/spanningg en geheugenverlies. In de experimentele 
groepp ligt het percentage dat last heeft van deze twee 
psychischee klachten 10 procentpunten lager (resp. 47 en 
42%,, controlegroep 57 en 51%). Ook het percentage dat 
vaakk last heeft van deze twee klachten, namelijk vaker 
dann op de helft van de dagen in de afgelopen 2 weken, 
ligtt in de experimentele groep lager (25 en 11%, contro-
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Tabell  21.3. Psychische gezondheid, percentages (n=106). 

grotegrote onrust/veel 
spanning spanning 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

depressieve depressieve 
klachten klachten 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

geheugenverlies geheugenverlies 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

oncontroleerbaar oncontroleerbaar 
agressiefagressief gedrag 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

oncontroleerbare oncontroleerbare 
angsten angsten 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

neigingneiging er een eind 
aanaan te maken 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

hallucinaties hallucinaties 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

zelfmoordpoging' zelfmoordpoging' 
(in(in afgelopen jaar) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer geestelijke 
gezondh.(afg.2gezondh.(afg.2 wkn) 
1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie 
opop psychisch gebied 
niet-prohlematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

41.3 3 
30.6 6 
28.1 1 

47.1 1 
28.1 1 
24.8 8 

62.8 8 
23.1 1 
14.0 0 

88.4 4 
6.6 6 
5.0 0 

86.0 0 
9.9 9 
4.1 1 

86.0 0 
9.1 1 
5.0 0 

96.7 7 
1.7 7 
1.7 7 

90.1 1 
9.9 9 

26.4 4 
41.3 3 
32.2 2 

20.7 7 
58.7 7 
20.7 7 

exp p 

45.2 2 
17.5 5 
37.3 3 

52.4 4 
20.6 6 
27.0 0 

72.2 2 
17.5 5 
10.3 3 

84.9 9 
12.7 7 
2.4 4 

86.5 5 
6.3 3 
7.1 1 

81.7 7 
12.7 7 
5.6 6 

94.4 4 
3.2 2 
2.4 4 

82.5 5 
17.5 5 

20.6 6 
46.8 8 
32.5 5 

25.4 4 
53.2 2 
21.4 4 

na a 
222 mnd 

con n 

43.1 1 
24.8 8 
32.1 1 

48.6 6 
26.6 6 
24.8 8 

60.6 6 
20.2 2 
19.3 3 

86.2 2 
6.4 4 
7.3 3 

85.3 3 
9.2 2 
5.5 5 

89.9 9 
6.4 4 
3.7 7 

95.4 4 
3.7 7 
0.9 9 

90.8 8 
9.2 2 

25.7 7 
40.4 4 
33.9 9 

22.0 0 
54.1 1 
23.9 9 

exp p 

53.4 4 
21.6 6 
25.0 0 

57.8 8 
22.4 4 
19.8 8 

70.7 7 
18.1 1 
11.2 2 

88.8 8 
9.5 5 
1.7 7 

87.9 9 
6.9 9 
5.2 2 

87.1 1 
11.2 2 
1.7 7 

95.7 7 
3.4 4 
0.9 9 

87.9 9 
12.1 1 

20.7 7 
51.7 7 
27.6 6 

21.6 6 
63.8 8 
14.7 7 

P P 

.046 6 

.221 1 

.038 8 

.055 5 

.481 1 

.326 6 

.383 3 

.242 2 

.022 2 

.048 8 

Fig.. 21.3. Psychische situatie na 22 mnd 

Psychischee klachten (bovenste 7): aantal dagen in afg. 2 weken. 
NN = 247 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van continue variabelen. * Verschil voor 
randomisatiee significant (tweezijdig; p = .042). 

legroepp 32 en 19%). 
Bijj  de overige psychische klachten zijn de verschillen 

kleiner.. Opvallend is dat het percentage dat vaak (8-14 
dagen)) last heeft van oncontroleerbaar agressief gedrag in 
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dee experimentele groep beduidend lager ligt (2%, contro-
legroepp 7%), maar dit verschil is niet significant 
(pp = .055). 

Vóórr de randomisatie is door de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker een zelfmoordpoging onderno-
menn (18%, controlegroep 10%) en dit verschil in uit-
gangspositiee is significant. Bij toetsing van een groot 
aantall  verschillen zullen er altijd enkele significant zijn. 
Ditt houdt derhalve niet in dat de randomisatie mislukt is. 
Naa 22 maanden is dit verschil tussen beide groepen 
nagenoegg verdwenen en in ieder geval niet significant 
meer. . 

Dee deelnemers is gevraagd zichzelf een rapportcijfer 
tee geven voor psychische gezondheid in de afgelopen 
tweee weken. De experimentele groep voelt zich na 22 
maandenn psychisch gezonder dan de controlegroep: 79% 
geeftt zichzelf een voldoende, tegen 74% van de controle-
groep.. Maar het percentage dat zichzelf een hoog cijfer 
geeftt (8, 9 of 10) ligt in de experimentele groep lager: 
28%% tegen 34% van de controlegroep. Toch is er sprake 
vann een significante samenhang: deelname aan de experi-
mentelee groep gaat samen met een hoger rapportcijfer. 
Ditt komt omdat zeer lage rapportcijfers in de experimen-
telee groep nagenoeg niet voorkomen. 

Dee scores op de diverse variabelen voor psychische 
gezondheidd zijn middels factoranalyse samengenomen en 
inn drie klassen ingedeeld. Deelnemers met een niet-pro-
blematischee psychische situatie kenmerken zich doordat 
zijj  hooguit op drie dagen psychische klachten hadden en 
geenn zelfmoordpoging ondernamen. Deelnemers met een 
zeerr problematische psychische situatie hadden vaak 
psychischee klachten (dagelijks tenminste twee klachten) 
off  ze ondernamen een zelfmoordpoging en hadden vrij 
veell  klachten. 

Dee vrij kleine verschillen op deze variabelen tussen 
experimentelee en controlegroep leiden samengenomen 
nogg net tot een significant verschil tussen beide groepen 
(p=.048).. Het percentage dat na 22 maanden nauwelijks 
psychischee problematiek ervaart ligt in de twee groepen 
nagenoegg op hetzelfde niveau: 22%. Het percentage dat 
psychischh als zeer problematisch kan worden aangemerkt 
ligtt in de controle groep echter hoger dan in de experi-
mentelee groep (respectievelijk 24% en 15%). 

Inn figuur 21.3 is de ontwikkeling van de psychische 
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Tabell  21.4, Criminaliteit volgens interviews en volgens politieregis-
traties. . 

volgenss interview 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

Totaal l 

volgenss registratie 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

criminaliteit t 

geenn criminaliteit 

N N 

39 9 

15 5 

6 6 

10 0 

70 0 

% % 

55.7 7 

21.4 4 

8.6 6 

14.3 3 

100.0 0 

situatiee gedurende de 22 maanden van het experiment 
weergegeven.. Het gaat om de afname van het percentage 
datt de afgelopen 2 weken op meer dan 7 dagen last had 
vann de 7 psychische klachten, het percentage dat een 
zelfmoordpogingg ondernam en het percentage met een 
onvoldoendee rapportcijfer. In de controlegroep is sprake 
vann een stabilisatie of van achteruitgang, terwijl in de 
experimentelee groep op de meeste aspecten de psychische 
situatiee verbeterd is. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op het psychisch welbevinden 
vann de methadonpatiënten. Wel is dit effect betrekkelijk 
zwak. . 

SocialeSociale situatie 

Verwachtt wordt dat hoge doses methadon leiden tot een 
verbeteringg van het sociale functioneren. Door het ver-
strekkenn van voldoende methadon zal criminaliteit om 
heroïnee te bekostigen minder noodzakelijk zijn. Ook zal 
dee regulering van het leven door de hoge doses methadon 
samengaann met beroepsarbeid en een stabiele woonsitua-
tie. . 

Dee deelnemers is in het interview gevraagd hoe vaak 
zijj  bepaalde vormen van criminaliteit hebben gepleegd in 
dee afgelopen twee weken: diefstal, dealen van drugs, 
diefstall  met braak, tasjesroof, heling, fraude en ge-
weld/mishandeling.. De eerste twee criminaliteitsvormen 
zijnn in de analyse samengenomen onder de noemer licht 
delict,, de overige onder de noemer zwaar delict. 

Voorr 70 deelnemers is ter controle in politieregistra-
tiess (HKD, Multi-pol, X-pol, BPS, Compas) nagezocht 
off  er proces verbaal is opgemaakt (zie tabel 21.4). In 
77%% van de gevallen corresponderen registraties en 
interviewgegevens.. (r=.51, p < .000). Deze correlatie 
iss een onderschatting van de samenhang tussen werkelijke 
criminaliteitt en interviewvragen, omdat aangenomen kan 
wordenn dat de 14% die zegt crimineel te zijn, maar niet 
alss zodanig geregistreerd is, ook daadwerkelijk crimineel 
is.. Anderzijds is er bij 18% geen criminaliteit volgens 
intervieww en geen proces verbaal in de 3 maanden voor 
interview,, maar er is wel een proces verbaal in de perio-
dee tussen 12 en 3 maanden voor het interview. Een deel 
vann hen zal ook in de 3 maanden voor het interview 
crimineell  geweest zijn. Als de helft van deze 18% en de 

14%% zonder registratie maar met een delict volgens 
interview,, beschouwd worden als 'werkelijk' crimineel, 
dann is de samenhang tussen interview en 'werkelijke' 
criminaliteitt .71 (p < .000). Dit is een bevredigende 
samenhang.. Er zijn geen significante verschillen in regis-
tratiegegevenss tussen experimentele en controlegroep. 

Dee patiënten is ook gevraagd of men in de afgelopen 
driee maanden in detentie heeft gezeten en of men de 
afgelopenn 3 maanden opgepakt of gearresteerd is. Bij 
geenn enkele van deze vier indicaties van criminaliteit 
wordtt een significant verschil tussen controle en experi-
mentelee groep aangetroffen. 

Daarnaastt is nagegaan of de deelnemers de afgelopen 
22 weken gewerkt hebben en, zo ja, hoeveel uur per 
week.. Er blijkt al vóór randomisatie een significant ver-
schill  tussen de twee groepen te bestaan. In de experi-
mentelee groep werd vóór de randomisatie minder en 
voorall  minder uren gewerkt (17% werkt en 8% werkt 36 
uurr of meer; controlegroep resp.: 21 en 17%). Na 22 
maandenn heeft de experimentele groep dit verschil niet 
ingelopen.. Nog steeds wordt er in de experimentele 
groepp significant minder en minder uren gewerkt (13% 
enn 9%; controlegroep 21% en 18%). Hoge doses metha-
donn leiden dus niet tot minder participatie op de arbeids-
markt,, maar hoge doses zijn ontoereikend om de arbeids-
participatiee te bevorderen. 

Verwachtt kan worden dat deelnemers met hoge doses 
vakerr hun huisvestingssituatie op orde hebben. Dit blijkt 
echterr niet het geval. Het percentage zonder vast adres 
blijk tt in controle en experimentele groep even hoog (17 
enn 18%) en in de experimentele groep is dit percentage 
zelfss iets opgelopen (van 15 naar 18%). Uit het vorige 
onderzoekk bleek dat ook methadoncliënten die abstinent 
zijnn geworden, iets vaker geen vast adres meer hebben 
(tabell  16.13). Mogelijkerwijs gaat een algehele verbete-
ringg van de situatie soms samen met tijdelijke huisvesting 
bijj  nieuwe vrienden of familie, omdat men zich uit de 
oudee huisvestingssituatie met mede-druggebruikers wil 
terugtrekken.. Ook de verandering in de sociale contacten, 
diee hieronder aan de orde komt, wijst daar op. 

Nagegaann is hoeveel contacten men heeft met mede-
druggebruikerss en hoeveel met niet-verslaafden. Vóór 
randomisatiee blijken de deelnemers van de experimentele 
groepp iets vaker met druggebruikers op te trekken (56%; 
controlegroepp 50%; verschil niet significant). Na 22 
maandenn is deze situatie gewijzigd. Deelnemers aan de 
experimentelee groep trekken veel minder vaak met drug-
gebruikerss op dan aanvankelijk (34%; 22 procentpunten 
minderr dan op t0) en ook veel minder vaak dan de con-
trolegroepp (48%). 

Tott slot is de beleving van het eigen sociale functio-
nerenn bekeken door de deelnemers zichzelf een rapport-
cijferr te laten geven. De verschillen tussen controle en 
experimentelee groep zijn zoals verwacht, maar niet signi-
ficantt (p = .065). 

Dee acht variabelen met betrekking tot het sociaal 
functionerenn zijn middels factoranalyse samengenomen 
tott een index, die in drie categorieën is ingedeeld. Deel-
nemerss met een niet-problematische sociale situatie pleeg-

173 3 



Tabell  21.5. Sociaal functioneren, 

lichtlicht delict' gepleegd 
(aantal(aantal afg. 2 weken) 
00 keer 
1-77 keer 
88 keer of vaker 

zwaarzwaar delict2 gepleegd 
(afg.(afg. 2 wkn) 
00 keer 
1-77 keer 
88 keer of vaker 

inin detentie gezeten 
(afg.(afg. 3 maanden) 
nee e 

j a a 

opgepaktopgepakt of gearres-
teerdteerd (afg. 3 tnnd) 
nee e 

ja ja 

betaaldebetaalde werkuren ge-
maaktmaakt (afg. 2 wkn)' 
0 0 
1-16 6 
>36 6 

momenteelmomenteel vast adres 
nee e 

j a a 

contactcontact met de scene 
(vooral(vooral met drugge-
bruikersbruikers optrekken 
afg.afg. 2 weken) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer voor sociaal 
functioneren functioneren 

1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie 
opop sociaal gebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 

percentages. . 

randomisatie e 

con con 

70.2 2 
14.0 0 
15.7 7 

85.1 1 
11.6 6 
3.3 3 

83.5 5 
16.5 5 

62.8 8 
37.2 2 

79.1 1 
4.1 1 

16.5 5 

17.4 4 
82.6 6 

50.4 4 
49.6 6 

39.7 7 
43.0 0 
17.4 4 

28.1 1 
47.9 9 
24.0 0 

exp p 

65.1 1 
18.3 3 
16.7 7 

77.8 8 
18.3 3 
4.0 0 

79.4 4 
20.6 6 

65.1 1 
34.9 9 

83.3 3 
8.7 7 
7.9 9 

15.1 1 
84.9 9 

43.7 7 
56.3 3 

41.3 3 
43.7 7 
15.1 1 

17.5 5 
58.7 7 
23.8 8 

na a 
222 mnd 

con n 

83.5 5 
10.1 1 
6.4 4 

91.7 7 
6.4 4 
1.8 8 

82.6 6 
17.4 4 

77.1 1 
22.9 9 

78.9 9 
2.8 8 

18.3 3 

16.5 5 
83.5 5 

52.3 3 
47.7 7 

31.2 2 
51.4 4 
17.4 4 

27.5 5 
56.0 0 
16.5 5 

exp p 

83.6 6 
12.9 9 
3.4 4 

87.1 1 
10.3 3 
2.6 6 

84.5 5 
15.5 5 

77.6 6 
22.4 4 

87.1 1 
4.3 3 
8.6 6 

18.1 1 
81.9 9 

66.4 4 
33.6 6 

23.3 3 
60.3 3 
16.4 4 

27.6 6 
56.0 0 
16.4 4 

P P 

.119 9 

.257 7 

.350 0 

.463 3 

.041 1 

.377 7 

.012 2 

.065 5 

.170 0 

Fig.. 21.4. Sociale situatie na 22 mnd. 

NN = 247 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van continue variabelen. * Verschil vóór 
randomisatiee significant (tweezijdig; p=.046). 1. Diefstal en/of 
dealenn van drugs. 2. Diefstal met braak, tasjesroof, heling, 
fraudee en/of geweldsmisdrijf. 

denn hooguit één delict de afgelopen twee weken, zij zaten 
dee afgelopen drie maanden niet in detentie, ze werden 
niett gearresteerd en ze trokken nimmer uitsluitend met 
druggebruikerss op. Deelnemers met een zeer problemati-
schee sociale situatie pleegden of veel delicten en/of ze 
werdenn gearresteerd en/of ze zaten in detentie, ze werk-
tenn nooit meer dan 10 uur de afgelopen twee weken en 
zee waardeerden hun sociale situatie ten hoogste met een 
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zeven. . 
Err blijkt geen enkel verschil op te treden tussen expe-

rimentelee en controlegroep. Wel blijkt dat de experimen-
telee groep er bij de start van het experiment sociaal 
gezienn iets slechter voor stond (82% sociale problemen; 
controlegroepp 72%). Na 22 maanden is deze achterstand 
ingelopen.. Maar deze ontwikkeling is niet significant. 

Inn figuur 21.4 is de ontwikkeling van de sociale situa-
tiee gedurende de 22 maanden van het experiment weerge-
geven.. Het gaat om de afname van het percentage dat de 
afgelopenn 2 weken vooral contact had met de scene, met 
eenn onvoldoende rapportcijfer, dat de afgelopen 2 weken 
vakerr dan 7 keer een licht of zwaar delict pleegde, is 
opgepakt,, in detentie zat, geen vast adres of geen werk 
had.. In de experimentele groep is sprake van een flinke 
afnamee van de problematiek wat betreft contact scene, 
rapportcijfer,, licht delict en opgepakt. Met uitzondering 
vann dit laatste aspect (opgepakt) is de afname van de 
problematiekk bij deze aspecten in de experimentele groep 
groterr dan in de controle groep. Daar staat tegenover dat 
inn de experimentele groep enige achteruitgang optreedt 
mett betrekking tot vast adres en werk. 

Geconcludeerdd kan worden dat in dit onderzoek noch 
eenn negatief, noch een positief effect kan worden aange-
toondd van hoge doses methadon op het sociale functi-
onerenn als geheel. Een effect op crimineel gedrag, op de 
arbeidsparticipatiee en op de huisvestingssituatie is afwe-
zig.. Wel is er een effect op het sociale netwerk: patiënten 
uitt de experimentele groep zijn veel minder met mede-
druggebruikerss op gaan trekken. 

DiscussieDiscussie sociale situatie 

Gezienn een aantal andere bevindingen is moeilijk te 
begrijpenn dat er geen sociale verandering ten goede is 
opgetredenn in de experimentele groep. De deelnemers 
aann de experimentele groep zijn minder met mede-drug-
gebruikerss gaan optrekken en in hoofdstuk 22 zal nog 
blijkenn dat het contact met de oude vrienden en met de 
familiee afneemt. Hoge doses lijken zodoende samen te 
gaann met enige sociale isolatie. Men lijk t zich terug te 
trekkenn uit bestaande sociale contacten, terwijl nieuwe 
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socialee contacten nog niet zijn opgebouwd. Zij hebben 
derhalvee hun sociale netwerk veranderd. 

Volgenss de sociale netwerktheorie is het onaanneme-
lij kk dat mensen hun netwerk veranderen, maar verder 
hunn oude gedragspatronen voortzetten (Granovetter 1995; 
Driessenn e.a. 2002). Ook blijkt in hoofdstuk 22 dat het 
tijdsbestedingspatroonn in de experimentele groep ver-
schovenn is naar sport en therapie en naar minder passi-
viteit.. En de arts beoordeelt het sociale functioneren in 
dee experimentele groep een fractie beter (hoofdstuk 23). 
Tenslottee maakt de volgens randomisatie behandelde 
experimentelee groep zich na 10 maanden minder schuldig 
aann zware criminaliteit. 

Eenn verklaring voor het ontbreken van een effect op 
dee sociale situatie zou gevonden kunnen worden in het 
feitt dat er vóór randomisatie een verschil is in de ar-
beidsparticipatiee tussen controle en experimentele groep. 
Hett percentage bijna full-time werkenden lag op dat 
momentt in de controle groep op 17%, in de experimente-
lee groep echter op 8%. 22 maanden later bestaat dit ver-
schill  nog steeds. Het uitblijven van een effect op de ar-
beidsparticipatiee hangt mogelijk ook samen met onvol-
doendee vertrouwdheid van de hulpverlening met hoge 
dosess methadon. Na het experiment bleek dat het op één 
locatiee (met veel deelnemers) aan de deelnemers van de 
experimentelee groep niet was toegestaan deel te nemen 
aann een speciaal avond-verstrekkingsprogramma voor 
werkendee methadonpatiënten. Voor deze hoge doses 
patiëntenn was het dus min of meer onmogelijk om te 
gaann werken. De conclusie dat een effect van hoge doses 
opp arbeidsparticipatie uitblijft , omdat de hulpverlening 
nogg niet voldoende vertrouwd is met het verstrekken van 
hogee doses, lijk t zodoende plausibel. 

Explorerendd is daarom nagezocht of er wel sociale 
verbeteringg optreedt bij een geselecteerde groep pati-
ënten,, die niet werken en die conform de randomisatie 
behandeldd zijn. Bij deze geselecteerde groep blijken hoge 
dosess samen te gaan met minder lichte delicten, meer 
contactt met niet-druggebruikers, een betere beoordeling 
vann de eigen sociale situatie en een betere totale sociale 
situatie.. Ook op de andere variabelen treden in de experi-
mentelee groep kleine verbeteringen op (zie Driessen e.a. 
2003:: 118). 

Geconcludeerdd kan worden dat op grond van deze ex-
plorerendee analyse bepaald niet uitgesloten kan worden 
datt hoge doses methadon op langere termijn samen gaan 
mett sociale veranderingen ten goede. Sociale verandering 
lijk tt in ieder geval een proces van lange duur. Mogelijk 
slagenn de patiënten met hoge doses er op den duur wel in 
nieuwee sociale contacten te vinden in plaats van de oude 
contactenn die zij verbroken hebben. 

DeDe totale situatie 

Hiervoorr is gebleken dat hoge doses een gunstig effect 
hebbenn op het druggebruik, op de gezondheidssituatie en 
opp de psychische situatie. Op de sociale situatie is er 
geenn effect. Het effect van hoge doses methadon op de 

Tabell  21.6. De totale situatie, percentages. 

vóó rr  random .  n a 2 2 mn d 

conn ex p co n ex p p 

totaletotale situatie 
opop vier gebieden 
niet-problematischh 17.4 12.7 25.7 31.9 
problematischh 54.5 56.3 49.5 59.5 
zeerr problematisch 28.1 31.0 24.8 8.6 .001 

NN = 247 (vóór randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van de continue variabele. P-waarde na 22 
maandenn voor N = 232, waarbij overleden deelnemers de slecht-
stee score krijgen: p = .020. Indien ook niet-bereikte deelnemers 
dezee score krijgen: p=.006, N = 247. Indien niet-bereikt de ge-
middeldee score krijgt: p=.022 en als de score wordt voorspeld 
uitt de score op t  ̂met regressieanalyse: p —.027. Voor conform 
randomisatiee behandelde patiënten (N = 157): p<.000. Verschil 
vóórr randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

totalee situatie waarin de methadonpatiënt zich bevindt is 
vastgesteldd door de indices voor deze vier afzonderlijke 
gebiedenn met behulp van factoranalyse samen te nemen 
tott één index voor de totale situatie. Deze tot drie catego-
rieënn samengevatte index is in tabel 21.6 te vinden. 

Uitt de tabel blijkt dat na 22 maanden de totale situatie 
vann de experimentele groep beter is dan die van de con-
trolegroep,, vooral wat betreft het aandeel methadonge-
bruikerss met een zeer problematische situatie. In de 
controlegroepp is 25% zeer problematisch, in de experi-
mentelee groep slechts 9%. 

Vóórr de randomisatie was de totale situatie van de 
experimentelee groep een fractie problematischer dan die 
vann de controlegroep: 13% was niet problematisch 
(controlegroepp 17%) en 31% was zeer problematisch 
(controlegroepp 28%). Dit verschil tussen experimentele 
enn controlegroep vóór randomisatie is overigens niet 
significant. . 

Naa 22 maanden is de situatie van beide groepen verbe-
terd,, maar veel sterker bij de experimentele groep dan bij 
dee controlegroep. Van de controlegroep is na 22 maan-
denn 26% niet-problematisch. Dit was vóór randomisatie 
17%.. Per saldo is 9% er dus op vooruit gegaan. Van de 
experimentelee groep is na 22 maanden 32% niet-pro-
blematisch.. Dit was vóór randomisatie 13%, per saldo is 
19%% er op vooruit gegaan, twee keer meer dan in de 
controlegroep. . 

Dee verandering in het aandeel met een zeer problema-
tischee totale situatie laat de grootste verschuiving zien. 
Bijj  de controlegroep daalt het percentage zeer problema-
tischh gedurende 22 maanden van 28% naar 25%, per 
saldoo 3 procentpunten vooruitgang. Bij de experimentele 
groepp daalt het percentage zeer problematisch van 31 
naarr 9%. De per saldo vooruitgang is hier 22 procent-
punten,, dit is zeven keer meer vooruitgang dan in de 
controlegroep. . 

Wanneerr de 7 overleden deelnemers aan het experi-
mentt worden meegeteld in de categorie zeer problema-
tischh na 22 maanden, dan geldt dat in de controlegroep 
26%% zeer problematisch is, in de experimentele groep 
12%.. Ook dit verschil is significant. 
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Fig.. 21.5. Totale situatie na 22 maanden Fig.. 21.6. Saldo vooruitgang. 
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Alss vervolgens ook de 15 niet-bereikte deelnemers in 
dee categorie zeer problematisch worden geplaatst, dan 
geldtt dat in de controlegroep 32% zeer problematisch is 
naa 22 maanden en in de experimentele groep 16%. En 
ookk dit verschil is significant. 

Alss de analyse beperkt wordt tot de deelnemers die 
conformm de randomisatie behandeld zijn dan blijkt na 22 
maandenn 23% van de controlegroep en 4% van de expe-
rimentelee groep zeer problematisch te zijn (p<.000, 
N=157).. Dit is zes keer minder zware problematiek en 
tienn keer meer vooruitgang (vgl. hoofdstuk 22). 

Inn figuur 21.5 is de ontwikkeling op de vier onder-
scheidenn gebieden en op de totale situatie gedurende de 
222 maanden van het experiment weergegeven. Het gaat 
omm de afname van het percentage met een problematisch 
druggebruikk en met een problematische sociale, psychi-
schee en gezonheidssituatie. Figuur 21.6 geeft het verschil 
inn afname van de problematiek tussen controle en experi-
mentelee groep, derhalve de saldo winst die met de hoge 
dosess behaald is. 

Opp alle vier de gebieden is in de experimentele groep 
sprakee van een behoorlijke afname van de problematiek 
(figuurr 21.5). Op één gebied (sociaal) is deze afname 
evenn groot als de afname in de controlegroep, op drie 
gebiedenn is de afname van de problematiek in de experi-
mentelee groep beduidend groter dan in de controlegroep 
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(figuurr 21.6). 
Inn figuur 21.7 is voor de experimentele groep de afna-

mee van de problematiek voor de 26 afzonderlijke aspec-
tenn weergegeven. Het is duidelijk dat er sprake is van 
vooruitgangg over een breed front. Slechts op 5 van de 26 
aspectenn treedt een toename van de problematiek op. 
Driemaall  is deze toename van de problematiek te ver-
waarlozenn (0.1, 0.1 en 0.9 procentpunt), tweemaal is 
dezee toename klein (3.0 en 3.8 procentpunt). 

Bijj  de overige 21 aspecten gaat de experimentele 
groepp er op vooruit. Zeven keer is deze vooruitgang 
groott (10 tot 38 procentpunten), zes maal is deze vooruit-
gangg substantieel (5 tot 10 procentpunten), zes maal is de 
vooruitgangg klein (1 tot 5 procentpunten) en tweemaal te 
verwaarlozenn (< 1 procentpunt). 

Voorr bijna alle aspecten geldt dat de afname van de 
problematiekk in de experimentele groep beduidend groter' 
iss dan de afname van de problematiek in de controle-
groep,, zo blijkt uit figuur 21.8, waarin de saldo winst is 
weergegevenn van een behandeling met hoge doses metha-
don. . 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn positief effect hebben op de totale situatie van de me-
thadonpatiënten.. Dit effect heeft vooral betrekking op het 
veell  geringere aandeel patiënten met een zware proble-
matiek. . 

Fig.. 21.7. Vooruitgang experim. groep. Fig.. 21.8. Saldo winst hoge doses. 
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Tabell  21.7. De totaie situatie na 10 en na 22 maanden, percentages. 

vóórr rand naa 10 mnd naa 22 mnd 

totaletotale situatie 
opop 4 gebied. 
niet-probl l 
probl l 
zeerr probl 

exp p 

17.4 4 
54.5 5 
28.1 1 

12.7 7 
56.3 3 
31.0 0 

exp p 

23.0 0 
60.9 9 
24.0 0 

17.4 4 
60.9 9 
21.7 7 

.249 9 25.7 7 
49.5 5 
24.8 8 

exp p 

31.9 9 
59.5 5 
8.6 6 

.001 1 

Conformm randomisatie behandelde groepen zie volgende tabel. N = 247 (vóór randomisatie), 215 (na 10 maanden) en 225 (na 22 maanden). P-
waardenn eenzijdig op basis van de continue variabele. Verschil vóór randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

Tabell  21.8. Dee totale situatie na 10 en na 22 maanden, percentages, conform randomisatie behandelde patiënten. 

vóórr rand na 10 mnd 

conn exp con exp p 

naa 22 mnd 

conn exp P P 

totaletotale situatie 
opop 4 gebied. 
niet-probl l 
probl l 
zeerr probl 

17.4 4 
54.5 5 
28.1 1 

12.7 7 
56.3 3 
31.0 0 

21.3 3 
53.9 9 
24.7 7 

19.0 0 
64.3 3 
16.7 7 

.047 7 23.3 3 
53.5 5 
23.3 3 

33.8 8 
62.0 0 
4.2 2 

.000 0 

NN = 247 (vóór randomisatie), 173 (na 10 maanden) en 157 (na 22 maanden). P-waarden eenzijdig op basis van de continue variabele. Verschil 
vóórr randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

DeDe ontwikkeling door de tijd 

Zoalss besproken in hoofdstuk 20 heeft er ook halverwege 
dee experimentele periode een meting plaats gevonden, 10 
maandenn na de start van het ophogen van de doses. In 
Driessenn e.a. (2003: hoofdstuk 8) is daar uitvoerig over 
gerapporteerd.. In deze studie beperken wij ons tot de 
hoofdlijnen. . 

100 maanden na de randomisatie gebruiken de deelne-
merss in de experimentele groep minder benzodiazepinen 
enn amfetaminen. Daar staat tegenover dat deelnemers in 
dee experimentele groep na 10 maanden vaker zijn opge-
nomenn in een ziekenhuis, vaker hallucinaties ervaren en 
minderr werken. Al met al is de verbetering na 10 maan-
denn niet indrukwekkend. Voor geen van de effectmaten 
wordtt dan ook een groot verschil tussen de experimentele 
enn de controlegroep aangetroffen na 10 maanden. 

Uitt tabel 21.7 blijkt dat na 10 maanden de totale situa-
tiee van de experimentele groep iets beter is dan die van 
dee controlegroep, maar dit verschil is klein. Na 22 maan-
denn zijn beide groepen verder uit elkaar gegroeid en is 
hett verschil significant. Het percentage niet-problemati-
schee gebruikers loopt in de controlegroep op van 17% bij 
randomisatie,, naar 23% na 10 maanden en vervolgens 
naarr 26% na 22 maanden. Na de verbetering gedurende 
dee eerste 10 maanden treedt er dus bij de controlegroep 
nogg maar weinig extra verbetering op in het daarop 
volgendee jaar (3 procentpunten). 

Inn de experimentele groep stijgt het percentage niet-
problematischee gebruikers gedurende de eerste 10 maan-
denn van 13% naar 17% en in het daarop volgende jaar 
stijgtt het verder naar 32%. Juist in de tweede periode 
treedtt dus nog een zeer sterke verbetering op van 15 
procentpunten. . 

Bijj  de groep zeer problematische gebruikers zijn de 

verschillenn nog treffender. In de controlegroep daalt het 
percentagepercentage zeer problematische gebruikers van 28% naar 
24%% na 10 maanden. In het daarop volgende jaar blijf t 
ditt percentage nagenoeg constant met 25%. In de expe-
rimentelee groep daalt het percentage zeer problematische 
gebruikerss na 10 maanden van 31% naar 22%, een flinke 
teruggangg met 9 procentpunten. In het daarop volgende 
jaarr is er echter cen nog grotere vooruitgang. Het per-
centagee daalt verder naar 9%, dit is een daling met 13 
procentpunten. . 

Concluderendd kan gesteld worden dat de verschillen na 
100 maanden met betrekking tot de totale situatie nog 
kleinn zijn. Wel is duidelijk dat de gevonden verschillen 
dee geprononceerde verschillen na 22 maanden prelude-
ren. . 

ConformConform randomisatie behandelde groepen 

Inn tabel 21.8 zijn de gegevens met betrekking tot de 
totalee situatie van de deelnemers opgenomen voor die 
patiëntenn die conform de randomisatie zijn behandeld. 
Voorr deze groep zijn de verschillen na 10 maanden 
significant.. Het percentage niet-problematische gebrui-
kerss loopt in de controlegroep eerst op van 17% naar 
21%% na 10 maanden en stijgt vervolgens naar 23%. In de 
experimentelee groep is het verloop 13%, 19% na 10 
maandenn en 34% na 22 maanden. 

Hett percentage zeer problematisch gebruikers daalt in 
dee controlegroep van 28% via 25% na 10 maanden naar 
23%.. In de experimentele groep is dat 31%, 17% en 
4%.. Dus in de conform randomisatie behandelde experi-
mentelee groep wordt in beide periodes een forse vooruit-
gangg geboekt van respectievelijk 14 en 13 procentpunten. 
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Conclusie Conclusie 

OmOm de effecten van hoge doses methadon vast te stellen 
zijnn de controlegroep en de experimentele groep vergele-
ken.. De deelnemers uit de controlegroep die in afwijking 
vann de randomisatie-uitslag inmiddels een hoge dosis me-
thadonn kregen en de deelnemers uit de experimentele 
groepp die inmiddels een lage dosis methadon kregen, 
blevenn ingedeeld bij hun groep volgens randomisatie. 
Hierdoorr wordt het effect van hoge doses methadon 
onderschat. . 

-- Het druggebruik is in beide groepen minder geworden, 
maarr veel sterker in de experimentele groep dan in de 
controlegroep.. Hoge doses methadon hebben een gun-
stigg effect op het druggebruik. Het heroïnegebruik 
looptt terug en het gebruik van andere middelen stijgt 
niet. . 

-- Ook de lichamelijke situatie van de methadonpatienten 
inn de experimentele groep is na 22 maanden beter dan 
diee in de controlegroep. 

-- Op het psychisch welbevinden van de methadonpati-
entenn hebben hoge doses een gunstig effect. Wel is dit 
effectt betrekkelijk zwak. 

-- Een effect van hoge doses methadon op de sociaJe 
situatiee blijf t uit. Het uitblijven van dit effect kan als 
volgtt worden ontleed. Enerzijds is er geen effect op 
crimineell  gedrag, op de huisvestingssituatie en op de 
arbeidsparticipatie.. Anderzijds is er een positief effect 
opp het sociale netwerk: patiënten uit de experimentele 
groepp zijn veel minder met mede-druggebruikers op 
gaann trekken. Het uitblijven van een positief effect op 
dee arbeidsparticipatie hangt waarschijnlijk samen met 
onvoldoendee vertrouwdheid van de hulpverlening met 
hogee doses methadon. 

-- Ten gevolge van hoge doses methadon lijk t enige 
socialee isolatie op te treden. Men gaat minder om met 
dee oude vertrouwde interactiepartnes (mede-drugge-
bruikers,, familie), terwijl er geen aanwijzingen zijn 
datt men nieuwe contacten heeft gelegd. Waarschijnlijk 
iss sociale verandering ten goede hierdoor een langdu-
rigg proces. 

-- Wanneer de metingen op deze vier gebieden (inclusief 
socialee situatie) worden samengenomen tot een centra-
lee effectmaat, blijkt dat hoge doses methadon een 
positieff  effect hebben op de totale situatie van de me-
thadonpatienten.. Dit effect manifesteert zich het duide-
lijkstt bij het veel geringere aandeel patiënten met een 
zwaree problematiek. Ook als de overleden patiënten en 
dee niet-bereikte patiënten in de analyse worden opge-
nomen,, blijf t dit effect bestaan.. Het effect is veel 
sterkerr als alleen de conform de randomisatie behan-
deldee patiënten geanalyseerd worden. Dat was te 
verwachten. . 

-- Het effect van hoge doses methadon heeft tijd nodig 
omm tot expressie te komen. De analyse laat zien dat 
ookk in de tweede periode tussen 10 en 22 maanden 
nogg substantiële verbeteringen optreden. Nergens blijkt 
datt het effect van hoge doses methadon na verloop van 
tijdd begint uit te doven. In de tweede periode wordt 
zelfss een grotere winst geboekt met hoge doses metha-
donn dan in de eerste periode. Dat houdt een belofte in 
voorr het effect van hoge doses methadon over nog 
langeree perioden, juist zoals Dole en Nyswander het 
oorspronkelijkk bedacht hadden. 

Dezee resultaten maken inzichtelijk waarom er in Neder-
landd bij artsen altijd een zekere weerzin heeft bestaan 
tegenn het voorschrijven van hoge doses methadon. De 
verschillenn tussen experimentele en controlegroep na 10 
maandenn zijn klein en voor een praktiserend arts niet 
zichtbaar.. Bovendien blijkt dat ook de controlegroep in 
dee eerste 10 maanden verbeteringen doormaakt, waar-
schijnlijkk ten gevolge van de extra aandacht die onder-
zoekk meebrengt. Na 10 maanden verbetert de controle-
groepp niet verder, de experimentele groep wel. Na 22 
maandenn zijn dientengevolge de verschillen tussen experi-
mentelee en controlegroep groter en statistisch aantoon-
baar,, maar het is duidelijk dat dergelijke lange termijn 
effectenn door een praktiserend arts niet kunnen worden 
waargenomen. . 

Dee in de literatuur gerapporteerde positieve effecten van 
hogee doses methadon kwamen dus niet overeen met de 
praktijkervaringg van de verslavingsartsen in de laagdrem-
peligee Nederlandse verslavingszorg. 
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HOOFDSTUKK  22 

HOGEE DOSES METHADON : MOGELIJ K VERSTORENDE 
ENN INTERVENIËREND E FACTOREN 

Inn dit deel van het verslag van het experiment (hoofdstuk 
222 en 23) wordt een aantal aanvullende analyses gepre-
senteerd.. Het betreft enerzijds analyses die ingaan op 
mogelijkerwijss storende factoren, zoals mogelijke ver-
schillenn in de uitkomsten ten gevolge van een verschillen-
dee wijze van behandeling op de negen locaties, of de 
mogelijkee invloed van een algemeen gevoel van welbe-
vindenn in de experimentele groep op de effectmaten, of 
dee validiteit van de effectmaten, die onderzocht wordt 
aann de hand van de correspondentie tussen deze effectma-
tenn en andere onafhankelijke metingen, zoals urinecontro-
les. . 

Anderzijdss betreft het explorerende analyses, die de 
gevondenn effecten in het vorige hoofdstuk nader illustre-
ren,, zoals de resultaten na 22 maanden voor die deelne-
mers,, waarvoor de uitslag van de randomisatie niet ge-
volgdd is» het effect van verschillen in dosishoogte bij 
dosess boven 85 mg per dag, de verschuivingen in het 
tijdsbestedingspatroonn ten gevolge van de hoge doses, 
eenn analyse van de motivatie om af te kicken, het ge-
bruikk van de hulpverlening en dergelijke. 

Dezee analyses zijn niet toetsend van aard, maar explo-
rerend.. Voor de volledigheid worden steeds significantie-
toetsenn vermeld, maar deze worden niet besproken. De 
vermeldee p-waarden dienen als leidraad — naast de 
omvangg van de verschillen — om relevante verschillen 
opp te sporen. Hoewel deze analyses explorerend zijn, 
wordenn ook hier een-zijdige p-waarden vermeld, omdat 
err bijna steeds een duidelijke verwachting is met betrek-
kingg tot de uitkomst. 

Inn een aantal gevallen worden de analyses herhaald 
alleenn voor die patiënten die conform de randomisatie be-
handeldd zijn. Hierbij vindt een selectie plaats van pati-
ënten,, die niet at random is en om deze reden hebben 
dezee analyses een nog sterker explorerend karakter. Deze 
analysess wekken soms de indruk dat nog betere resultaten 
mett hoge doses methadon behaald zouden kunnen wor-
den,, als de hoge dosis voor alle patiënten in de experi-
mentelee groep gecontinueerd was. Deze indruk kan ech-
terr bedrieglijk zijn. Hoge doses in de experimentele 
groepp zijn bij een aantal patiënten verlaagd en daarbij 
hebbenn verschillende redenen een rol gespeeld. Het is on-
bekendd of een continuering van de hoge doses voor de 
patiëntenn van wie de dosis verlaagd is hetzelfde resultaat 

hadd opgeleverd als bij de patiënten, waarbij de hoge 
dosiss gecontinueerd is. De resultaten van deze aanvul-
lendee analyses in de conform randomisatie behandelde 
groepenn worden in een afzonderlijke subparagraaf ver-
meld. . 

DeDe invloed van een algemeen gevoel 
vanvan welbevinden op de effectmaten 

Ditt experiment is geen dubbel-blind experiment. De 
deelnemerss wisten tot welke groep zij behoorden en zij 
warenn precies op de hoogte van de dosis methadon die zij 
ontvingen.. Veel deelnemers wilden graag een hogere 
dosiss hebben op het moment dat het experiment begon. 
Omm die reden stemden zij toe in de randomisatie. Een 
deell  kon het niet zoveel schelen en deed mee met het 
experimentt vanwege de vergoeding voor de interviews, 
waaroverr zij bijvoorbeeld van andere deelnemers gehoord 
hadden,, of omdat zij de hulpverlener die het hen vroeg 
terr will e wilden zijn. 

Eenn aantal deelnemers in de hoge dosis groep zal dus 
blijj  geweest zijn toen zij na randomisatie hoorden dat zij 
eenn hoge doses kregen en ze zullen zich daar prettig 
onderr gevoeld hebben. Daarop aansluitend zullen ze 
bepaaldee gunstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld een beter 
humeurr of minder depressieve klachten, hebben toege-
schrevenn aan de hoge doses methadon en deze toeschrij-
vingg zou op de volgende algemene attributie-fout kunnen 
berusten:: zaken die in de tijd samengaan zijn ook causaal 
verbonden.. We weten overigens niet of het een attributie-
foutt betreft. De hier volgende analyses zijn bedoeld om 
diee mogelijkheid uit te sluiten. 

Ookk een kleine twee jaar na het verhogen van de dosis 
methadonn is het mogelijk dat deze attributiefout nog 
steedss doorwerkt en dat de deelnemers zeggen zich wat 
prettigerr te voelen, alleen omdat zij denken dat dat ten 
gevolgee van de hoge doses methadon wel zo moet zijn. 

Daarnaastt is het niet onmogelijk dat enkele deelnemers 
inn de hoge doses groep gezegd hebben dat het beter met 
henn gaat, omdat zij (geheel ten onrechte) bang waren 
anderss de hoge doses te kunnen verliezen. In het onder-
zoekk is echter geen enkele voorwaarde van dien aard 
gesteldd aan het krijgen van hoge doses. Voorafgaand aan 
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Tabell  22.1. Factorladingen van variabelen uit de effectmaat die ge-
voeligg zijn voor een algemeen gevoel van welbevinden in 
tweee factoranalyses. 

Tabell  22.2. Regressieanalyse met factorscores welbevinden. 

onafhankelijk k 

variabele e 

factor--
analyse analyse 

1 1 

rapport--
cijfers s 

factor--
analyse analyse 

2 2 
incl. . 

psych. . 
klacht. . 

rapportcijfers rapportcijfers 
cijferr lichamelijk gezondh. afg. 2 wkn 
cijferr geestelijke gezondh. afg. 2 wkn 
cijferr sociaal functioneren afg. 2 wkn 

psychischepsychische klachten 
grotee onrust 
depressievee klachten 
geheugenverlies s 
oncontroleerbaarr agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg er een eind aan te maken 
hallucinaties s 

.79 9 

.88 8 

.69 9 

-.61 1 
-.82 2 
-.54 4 

eigenwaarde e 
%% verklaarde variantie 

1.9 9 
62.4 4 

3.3 3 
33.0 0 

dee interviews is duidelijk gesteld dat de verslavingszorg 
geenn inzage had in deze gegevens en de interviews wer-
denn afgenomen door interviewers van buiten de versla-
vingszorg.. Er is lopende het onderzoek dan ook geen 
enkell  signaal in die richting opgevangen. 

Mett name vanwege de genoemde attributiefout is het 
inn principe mogelijk dat de in hoofdstuk 21 vastgestelde 
effectenn kunnen worden teruggevoerd op een ongespecifi-
ceerdd gevoel van welbevinden. Punt van kritiek op het 
experimentt zou zodoende kunnen zijn dat het mogelijk is 
datt het vastgestelde positieve effect niet meer behelst dan 
'zichh wat prettiger voelen' in de experimentele groep, 
omdatt men tevreden is dat men een hoge dosis krijgt. 
Dergelijkee kritiek is niet helemaal irreëel, want in de 
effectmaatt zitten een aantal variabelen die gevoelig zijn 
voorr een ongespecificeerd gevoel van welbevinden. 

Omm deze mogelijkheid uit te sluiten is een zogenaamde 
residu-analysee uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse 
wordtt een bepaald gedeelte van de variantie van de varia-
belee verwijderd en de analyse wordt herhaald met de 
resterendee variantie, het residu. In dit geval gaat het er 
omm uit de effectmaten die variantie te verwijderen die 
betrekkingg heeft op een algemeen gevoel van welbevin-
den.. De analyse wordt vervolgens herhaald met de resul-
terendee residu-variabelen van de effectmaten, die dus niet 
meerr samenhangen met welbevinden. 

Voorr deze analyse zijn eerst twee maten voor welbe-
vindenn geconstrueerd. Daarvoor zijn die variabelen geno-
men,, die gevoelig zijn voor een ongespecificeerd gevoel 
vann welbevinden. In de effectmaten zijn dat twee groepen 
variabelen.. Het betreft op de eerste plaats de rapportcij-
ferss die de deelnemers zichzelf hebben gegeven voor hun 
lichamelijkee en geestelijke gezondheid en voor hun socia-
lee functioneren. Dergelijke rapportcijfers zijn uiteraard 
gevoeligg voor wat meer globale gevoelens. Het betreft 

afhankelijk k 

factorr 1 
33 rap-
port--

cijfers s 

factorr 2 
33 rappcijf. 

++ 7 psych. 
klacht. . 

effectmaten n 
totalee effect 
drugs s 
gezondheid d 
psych.. klacht 
sociaal l 

factoren n 
33 rapp.cijf. 
idemm + 7 kl. 

experimentele e 
factor r 

-.61 1 
-.22 2 
-.21 1 
-.68 8 
-.34 4 

1.00 0 
-.84 4 

.16 6 

.000 0 

.001 1 

.001 1 

.000 0 

.001 1 

.000 0 

.018 8 

.700 .000 

.211 .001 

.211 .001 

.966 .000 

.299 .001 

-.84 4 
1.00 0 

-.15 5 

.000 0 

.023 3 

immerss geen feitelijke zaken, zoals druggebruik of aantal 
dagenn ziekte. Op de tweede plaats gaat het om de psychi-
schee klachten. Er is bij deze vragen expliciet gevraagd 
naarr het aantal dagen met klachten gedurende de afge-
lopenn twee weken. Wat dat betreft zijn deze vragen 
feitelijk,, maar het is duidelijk dat een algemeen gevoel 
vann welbevinden (of van onbehagen) de antwoorden op 
dezee vragen kan beïnvloeden. 

Opp deze twee groepen variabelen zijn twee factorana-
lysess uitgevoerd. Eenmaal op de drie rapportcijfers en 
eenmaall  op de drie rapportcijfers plus de zeven psychi-
schee klachten. Tabel 22.1 geeft de resultaten van deze 
factoranalysess (principale componenten analyse). 

Dee drie rapportcijfers worden voor 62% verklaard 
doorr de resulterende factor, de rapportcijfers plus de 
zevenn psychische klachten voor 33%. In het tweede geval 
ligtt de verklaarde variantie lager omdat het een minder 
homogenee set van items betreft (rapportcijfers èn psychi-
schee klachten) en omdat het meer items betreft: 10 items 
hebbenn minder gemeenschappelijke variantie dan 3. 

Voorall  grote onrust en depressieve klachten zijn van 
belangg voor deze laatste factor. Dit zijn de twee psychi-
schee klachten die onder deze patiënten het meest voorko-
menn (vergelijk tabel 21.3). Degenen die een van de 
anderee psychische klachten ervaren, hebben dus vaak ook 
depressievee klachten en ervaren veel onrust, zo blijkt. 
Dezee ïwee klachten zijn ook globaler van aard dan de 
overigee vijf klachten, die feitelijker zijn. 

Omdatt een factor de gemeenschappelijke variantie in 
dee items betreft, kan aangenomen worden dat deze twee 
factorenn betrekking hebben op een algemeen gevoel van 
welbevinden.. Voor zover dat gevoel bestaat en van in-
vloedd is geweest op het beantwoorden van de vragen, 
wordtt het gerepresenteerd door deze twee factoren. 

Tabell  22.2 geeft de bètacoëfficiënten van deze twee 
factorenn op de vijf effectmaten, op elkaar en op de expe-
rimentelee factor. De twee factoren blijken sterk samen te 
hangen,, maar ze zijn niet volledig identiek. Verder han-
genn ze sterk samen met de effectmaat voor psychisch 
klachten.. Dat is niet verwonderlijk. De tweede factor is 
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Tabell  22.3. Regressieanalyse met residuen effectmaten. Onafhankelijk: experimentele factor. 

afhankelijk: : 
residuu na extractie 
vann ... 

... factor 1 
33 rapport-

cijfers s 

-.13 3 
-.12 2 
-.14 4 
-.00 0 
-.01 1 

P P 

.026 6 

.041 1 

.015 5 

.481 1 

.444 4 

77 psych 

... fact 2 
idemm + 
klacht. . 

-.14 4 
-.12 2 
-.15 5 
.10 0 
.02 2 

P P 

.020 0 

.034 4 

.014 4 

.074 4 

.367 7 

vergelijking: : 
oorspronkelijke e 

effectmaat t 

effectmaten n 
totalee effect 
drugs s 
gezondheid d 
psych.. klacht 
sociaal l 

-.20 0 
-.15 5 
-.17 7 
-.11 1 
-.06 6 

.001 1 

.012 2 

.004 4 

.048 8 

.170 0 

zelfss praktisch identiek aan de effectmaat voor psychisch 
welbevinden,, omdat een groot deel van de items in deze 
factorr en de effectmaat identiek zijn. Ook is er een sterke 
samenhangg met de totale effectmaat (resp. -.61 en .70). 
Dezee totale effectmaat bestaat zodoende inderdaad voor 
eenn deel uit welbevinden. 

Err blijkt een samenhang tussen experimentele groep en 
welbevindenn (onderste rij in de tabel). De deelnemers aan 
dee experimentele groep voelen zich prettiger. Dit was te 
verwachten.. Men ervaart onder andere minder craving 
en,, zoals we hierna nog zullen zien, de tijdssteding is 
zinvollerr geworden. Het grotere welbevinden in de hoge 
dosiss groep kan als een winstpunt beschouwd worden, 
maarr als dit het enige effect van de hoge doses zou zijn, 
zouu dat toch een beperkt resultaat zijn. 

Mett behulp van de regressieanalyses zijn van de vijf 
effectmatenn nu residu-variabelen geconstrueerd waaruit 
hett 'welbevinden' volledig verwijderd is (door van de 
effectmatenn de voorspelde score op basis van de regres-
sieanalysee af te trekken). De resulterende residuen corre-
lerenn dus niet met de factorscores 'welbevinden' (correla-
tiess effectief .000). 

Tenslottee is nagegaan of de verschillen tussen experi-
mentelee en controle groep blijven bestaan als niet de oor-
spronkelijkespronkelijke effectmaten gebruikt worden, maar de resi-
duenn van deze effectmaten (tabel 22.3). Het effect van de 
experimentatiee op de vijf effectmaten loopt iets terug, 
maarr dat was te verwachten, omdat het effect van hoge 
dosess ook uit een toegenomen welbevinden bestaat. 
Belangrijkk is dat dit significante effect blijf t bestaan voor 
zoverr het het totale effect betreft en ook met betrekking 
tott het effect op druggebruik en gezondheid. Het effect 
opp psychische klachten is niet langer significant meer. 
Ditt komt doordat psychische klachten dicht tegen alge-
meenn welbevinden aan liggen. Het effect op de sociale 
situatiee was al niet significant in de analyse met de oor-
spronkelijkee effectmaat. 

HetHet effect van het volgen van de randomisatie 

Inn hoofdstuk 20 bleek dat de uitkomst van de randomi-
satiee (hoge of lage dosis) vaak niet gevolgd werd. In 
tabell  22.4 is te vinden welke gevolgen dit had. Van 
degenenn die conform de randomisatie na 22 maanden met 
eenn hoge dosis werden behandeld is 34% niet-problema-
tischh en 4% zeer problematisch. Degenen uit de hoge 

Tabell  22.4. De totale situatie per experimentatiecategorie. 

conformconform randomisatie 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

niet-conformniet-conform random. 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

geengeen methadon meer 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

overleden overleden 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

nietniet bereikt 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

17.4 4 
57.0 0 
25.6 6 

13.3 3 
66.7 7 
20.0 0 

25.0 0 
0.0 0 

75.0 0 

0.0 0 
50.0 0 
50.0 0 

20.0 0 
60.0 0 
20.0 0 

exp p 

15.5 5 
57.7 7 
26.8 8 

8.6 6 
54.3 3 
37.1 1 

20.0 0 
40.0 0 
40.0 0 

0.0 0 
80.0 0 
20.0 0 

0.0 0 
60.0 0 
40.0 0 

na a 
222 mnd 

con n 

23.3 3 
53.5 5 
23.3 3 

26.7 7 
40.0 0 
33.3 3 

50.0 0 
25.0 0 
25.0 0 

exp p 

33.8 8 
62.0 0 
4.2 2 

25.7 7 
60.0 0 
14.3 3 

40.0 0 
40.0 0 
20.0 0 

N N 

P P 

157 7 

.000 0 

50 0 

.221 1 

18 8 

.363 3 

7 7 

15 5 

NN = = 247 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
opp basis van continue variabelen. Verschillen vóór randomisatie 
niett significant. 

dosiss groep die inmiddels een lage dosis methadon kre-
genn voorgeschreven deden het duidelijk slechter dan 
degenenn voor wie aan de hoge dosis werd vastgehouden: 
26%% niet-problematisch en 14% zeer problematisch. 

Vann de conform de randomisatie behandelde controle-
groepp is 23% niet-problematisch en ook 23% zeer pro-
blematisch.. Van degenen uit de lage dosis groep die 
inmiddelss een hoge dosis kregen is 27% niet-problema-
tischh en 33% zeer problematisch. Waarschijnlijk ver-
hoogdenn de artsen vooral de dosis bij een wat zwaardere 
problematiek. . 

Voorr zover dat valt na te gaan, kan niet geconcludeerd 
wordenn dat de tussentijdse verlaging van de dosis in de 
experimentelee groep een gunstige uitwerking had. 
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Tabell  22.5. De totale situatie per onderzoekslocatie. 

vóórr randomis. naa 22 mnd 

locatie e exp p exp p 

1.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

2.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

3.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

4.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

5.. niet-probiematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

6.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

7.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

8.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

9.. niet-problematisch 
problematisch h 
zeerr problematisch 

50 0 

19 9 

10 0 

20 0 

19 9 

38 8 

70 0 

20.0 0 
48.0 0 
32.0 0 

11.1 1 
55.6 6 
33.3 3 

33.3 3 
44.4 4 
22.2 2 

50.0 0 
25.0 0 
25.0 0 

20.0 0 
70.0 0 
10.0 0 

20.0 0 
40.0 0 
40.0 0 

16.7 7 
66.7 7 
16.7 7 

8.6 6 
57.1 1 
34.3 3 

0.0 0 
00.0 0 
0.0 0 

16.0 0 
64.0 0 
20.0 0 

10.0 0 
60.0 0 
30.0 0 

0.0 0 
55.6 6 
44.4 4 

16.7 7 
50.0 0 
33.3 3 

0.0 0 
40.0 0 
60.0 0 

33.3 3 
33.3 3 
33.3 3 

20.0 0 
55.0 0 
25.0 0 

8.6 6 
62.9 9 
28.6 6 

0.0 0 
50.0 0 
50.0 0 

28.0 0 
40.0 0 
32.0 0 

11.1 1 
66.7 7 
22.1 1 

37.5 5 
50.0 0 
12.5 5 

75.0 0 
25.0 0 
0.0 0 

25.0 0 
12.5 5 
62.5 5 

22.2 2 
55.6 6 
22.2 2 

40.0 0 
60.0 0 
0.0 0 

13.3 3 
56.7 7 
30.0 0 

0.0 0 
100.0 0 

0.0 0 

25.0 0 
62.5 5 
12.5 5 

55.6 6 
33.3 3 
11.1 1 

37.5 5 
50.0 0 
12.5 5 

16.7 7 
83.3 3 
0.0 0 

20.0 0 
80.0 0 
0.0 0 

55.6 6 
44.4 4 
0.0 0 

53.3 3 
40.0 0 
6.7 7 

18.2 2 
69.7 7 
12.1 1 

50.0 0 
50.0 0 
0.0 0 

.109 9 

.067 7 

.232 2 

.347 7 

.016 6 

.034 4 

.478 8 

.112 2 

.493 3 

NN = = 247 {voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden op basis van continue variabelen. Variantieanalyse continue effectmaat: effect 
vann experimentele groep significant (p=.001), van locatie niet significant (p = .053) en van het interactie-effect niet significant (p = .619). 
Verschillenn vóór randomisatie niet significant. 

HetHet effect van de locatie 

Inn hoofdstuk 20 bleek dat op de verschillende locaties in 
verschillendee mate is vastgehouden aan de uitkomsten 
vann de randomisatie. Het is mogelijk dat verschillen in 
uitvoeringg er toe geleid hebben dat de effecten van de 
hogee doses per locatie anders liggen. Tabel 22.5 geeft 
daaromm een overzicht van de resultaten per locatie. 

Inn locatie 3 lijk t er geen positief effect te zijn in de 
experimentelee groep. Beide groepen zijn hier na 22 
maandenn precies even problematisch. Als de situatie vóór 
randomisatiee wordt bekeken blijkt echter dat de uit-
gangssituatiee in de experimentele groep slechter was. 
Dezee achterstand is ingelopen. 

LocatieLocatie 5 is opmerkelijk omdat een bijna significant 
(pp = .066) slechtere situatie van de experimentele groep 
vóórr randomisatie, is omgezet in een significant betere 
situatiee van deze groep na 22 maanden. 

Bijj  locatie 7 ligt het percentage zeer problematisch in 
dee experimentele groep 7 procentpunten hoger dan in de 
controlegroepp (7 versus 0%), maar het percentage niet-
problematischh is in de experimentele groep 13 procent-
puntenn hoger (53% experimentele groep, 40% controle-

groep). . 
Err is geen reden om aan te nemen dat verschillen in 

behandelingg geleid hebben tot verschillen in uitkomsten. 
Uitt de analyse blijkt dat het effect van de locatie niet 
significantt is, evenmin als het interactie-effect van locatie 
enn experimentele factor. 

HetHet effect van de uitgangssituatie 

Verwachtt kan worden dat een gunstige situatie na 22 
maandenn niet alleen te maken heeft met het behoren tot 
dee experimentele of controlegroep, maar ook sterk afhan-
kelijkk is van de situatie vóór de randomisatie. Patiënten 
mett een weinig problematische situatie vóór de randomi-
satiee zullen na 22 maanden vaak nog steeds weinig pro-
blematischh zijn. Dit blijkt ook het geval. De correlatie 
tussenn de totale situatie op tg en de totale situatie na 22 
maandenn is .38 (p<.000). In de controlegroep is deze 
correlatiee sterker (.45) in de experimentele groep juist 
zwakkerr (.33). De hoge doses verstoren dus het automa-
tismee waarmee de bestaande situatie wordt voortgezet. 
Uitt regressieanalyse blijkt dan ook dat het effect van de 
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experimentelee factor onder constanthouding van de totale 
situatiee vóór randomisatie significant is. De bèta van de 
uitgangssituatiee op de totale situatie na 22 maanden is .44 
(pp < .000); de bèta van de experimentele factor is -.21 
(pp < .000; experimentele groep heeft minder problemen; 
^^ = .23; N=225). 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
ookk een positief effect hebben als rekening wordt gehou-
denn met de bestaande uitgangssituatie. Hoge doses ver-
zwakkenn de samenhang tussen de oorspronkelijke situatie 
enn de situatie na 22 maanden door een verandering in 
gunstigee zin teweeg te brengen. 

HetHet effect van de hoogte van de dosis 

Inn dit experiment is de effectiviteit van een dosis metha-
donn van 85 mg of meer onderzocht. De verschillen in 
effectiviteitt tussen verschillende doses boven deze grens 
vann 85 mg (bijvoorbeeld 100 mg versus 140 mg) kan 
alleenn geëxploreerd worden. De experimentele opzet 
leentt zich niet tot definitieve uitspraken hierover. De 
hoogtee van de dosis binnen de beide groepen is immers 
niett at random tot stand gekomen, maar door de arts in 
overlegg met de patiënt bepaald. 

Tabell  22.6 geeft de gemiddelde scores op de centrale 
effectmaatt voor verschillende dosishoogtes. Gezien het 
geringegeringe aantal gevallen per categorie wordt deze analyse 
niett in de vorm van percentages gepresenteerd. Een 
negatievee score wil zeggen dat de deelnemer weinig 
problemenn ervaart. Alleen de deelnemers die conform de 
randomisatiee zijn behandeld, zijn in deze tabel opgeno-
men. . 

Hett blijkt nu dat de drie patiënten met zeer lage doses 
(<< 25 mg) weinig problemen ervaren en hetzelfde geldt 
—— zij het in veel mindere mate — voor de acht deelne-
merss in de daarop volgende categorie met doses tussen 
255 en 34 mg. De daarop volgende vier groepen (35 tot 
744 mg) ervaren allemaal veel problemen. 

Opvallendd is dat de groep uit de controlegroep die een 
dosiss ontvangt die net onder de gekozen grens ligt (85 
mg)) vrij weinig problemen ervaart, maar dit betreft maar 
55 deelnemers. Op één na hebben alle groepen deelnemers 
bovenn de 84 mg weinig problemen. De uitzondering met 
veell  problemen (125-134 mg, N = 6) zal een toevalstref-
ferr zijn. De groepen met doses boven de 134 mg hebben 
dee minst problematische situatie na 22 maanden (gemid-
deldee score -.49). Maar deze verschillen binnen de expe-
rimentelee groep zijn niet significant. 

Tijdsbesteding Tijdsbesteding 

Verwachtt kan worden dat hoge doses methadon een regu-
lerendlerend effect hebben op de dagelijkse bezigheden van de 
verslaafde.. Door hoge doses worden onthoudingsver-
schijnselenn voorkomen en zodoende is het niet langer 
noodzakelijkk dagelijks drugs te gebruiken. Omdat er geen 
drugss geregeld hoeven te worden, komt er tijd vrij voor 

Tabell  22.6. Hoogte van de dosis na 22 maanden en gemiddelde van 
dee centrale effectmaat (hoge score = veel problemen). 
Conformm randomisatie behandelde patiënten. 

mgg methado n 

naa 2 2 

18--

255 -

355 -

455 -

55* * 

65--

755 -

855 -

955 -

1055 -

1155 -

1255 -

1355 -

1455 -

155 --

maanden n 

24 4 

34 4 

44 4 

54 4 

64 4 

74 4 

84 4 

94 4 

104 4 

114 4 

124 4 

134 4 

144 4 

154 4 

170' ' 

gemiddeld e e 

effectmaa t t 

-.4 1 1 

-.1 4 4 

.6 8 8 

.3 0 0 

.2 0 0 

.2 8 8 

-.3 0 0 

-.3 7 7 

-.3 5 5 

-.2 5 5 

-.2 0 0 

.3 6 6 

-.6 7 7 

-.4 0 0 

-.4 2 2 

N== 157. 1. Eén deelnemer ontving 170 mg. 

anderee bezigheden. Belangrijk punt is dat er een zekere 
rustt kan komen in het leven van de verslaafde. 

Omm na te gaan of hoge doses methadon inderdaad een 
dergelijkk effect hebben is in de vragenlijst nagegaan 
hoeveell  tijd er besteed wordt aan 18 activiteiten. Het gaat 
omm het gemiddelde aantal uren per dag. Aan een activi-
teitt die per week éénmaal gedurende twee uur onderno-
menn wordt, wordt bijvoorbeeld gemiddeld 17 minuten 
perr dag besteed. 0 uur betekent dat die activiteit in het 
repertoiree van deze deelnemer niet voorkomt. 

Tabell  22.7 geeft een overzicht voor de twee groepen 
222 maanden na de start van de opbouw van de hoge 
doses.. Gegevens over de periode voor de randomisatie 
zijnn niet beschikbaar. Grote verschillen tussen experimen-
telee en controle groep treden niet vaak op. De experi-
mentelee groep blijkt minder tijd te besteden aan het 
bezoekenn van familie. Waarom dit zo is, is niet zonder 
meerr duidelijk. Men bezoekt ook iets minder vaak vrien-
den.. Kennelijk leidt de hoge dosis er toe dat men wat 
losserr komt te staan van het oude vertrouwde sociale net-
werk. . 

Eerderr bleek al dat de experimentele groep ook min-
derr is gaan optrekken met mede-druggebruikers (tabel 
21.5).. Het geringere sociale contact met vrienden en 
familiee hangt overigens niet samen met een grotere alge-
menee passiviteit, zoals verderop nog zal blijken. 

Verderr blijkt men in de experimentele groep minder 
tijdd te besteden aan betaald werk. Daar is al eerder op 
ingegaann (hoofdstuk 21). Daarnaast is alleen het verschil 
inn de tijd die besteed wordt aan het regelen van drugs 
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Tabell  22.7. Vrije tijdsbesteding per groep. N = 212. Tabell  22.7. Vervolg. 

activiteit t 

thuiss zitten 

inn bed liggen 
(excl.. 8 uur 
slaap) ) 

vriendenn bezoe-
ken n 

familiee bezoeken 

opp straat/park/ 
winkelcentrum m 
rondlopen/zitten n 

inn café/koffie-
shop p 

inn opvangcen-
trum m 

betaaldd werk 

onbetaaldd werk 

uren n 
per r 
dag g 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

allen n 

8.0 0 
4.7 7 
4.2 2 

83.0 0 

26.4 4 
34.4 4 
10.8 8 
28.3 3 

16.0 0 
43.4 4 
18.9 9 
21.7 7 

22.2 2 
38.2 2 
24.1 1 
15.6 6 

26.4 4 
34.9 9 
13.7 7 
25.0 0 

31.1 1 
50.9 9 
12.3 3 
5.7 7 

35.4 4 
47.6 6 
6.1 1 

10.8 8 

34.9 9 
48.6 6 
4.7 7 
7.1 1 

36.3 3 
50.0 0 
2.4 4 

11.3 3 

% % 

contr. . 
groep p 

7.8 8 
4.9 9 
5.9 9 

81.4 4 

24.5 5 
32.4 4 
11.8 8 
31.4 4 

10.8 8 
44.1 1 
22.5 5 
22.5 5 

18.6 6 
36.3 3 
25.5 5 
19.6 6 

26.5 5 
37.3 3 
12.7 7 
23.5 5 

26.5 5 
50.0 0 
20.6 6 
2.9 9 

35.3 3 
48.0 0 
7.8 8 
8.8 8 

28.4 4 
48.0 0 
5.9 9 

11.8 8 

34.3 3 
52.9 9 
2.9 9 
9.8 8 

exper. . 
groep p 

8.2 2 
4.5 5 
2.7 7 

84.5 5 

28.2 2 
36.4 4 
10.0 0 
25.5 5 

20.9 9 
42.7 7 
15.5 5 
20.9 9 

25.5 5 
40.0 0 
22.7 7 
11.8 8 

26.4 4 
32.7 7 
14.5 5 
26.4 4 

35.5 5 
51.8 8 
4.5 5 
8.2 2 

35.5 5 
47.3 3 
4.5 5 

12.7 7 

40.9 9 
49.1 1 

3.6 6 
2.7 7 

38.2 2 
47.3 3 

1.8 8 
12.7 7 

P P 

.393 3 

.105 5 

.074 4 

.020 0 

.414 4 

.124 4 

.254 4 

.003 3 

.498 8 

activiteit t 

knutselen/ / 
inn huis romme-
len n 

huishouden/ / 
kindd verzorgen/ 
etenn maken etc. 

volgenn therapie 

ophalenn metha-
don n 

sport t 

drugss halen/ 
regelen n 

geldd regelen 
(kleine)) crimi-
naliteit t 

hobby y 

anders s 

uren n 
per r 
dag g 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< I 
i-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

0 0 
<< 1 
1-2 2 
>> 2 

allen n 

23.6 6 
32.5 5 
17.5 5 
26.4 4 

17.0 0 
23.6 6 
27.8 8 
31.6 6 

44.8 8 
51.4 4 

1.9 9 
1.9 9 

2.8 8 
41.5 5 
46.7 7 

9.0 0 

35.8 8 
49.5 5 
10.8 8 
3.8 8 

20.3 3 
37.3 3 
26.9 9 
15.6 6 

36.8 8 
49.1 1 
7.5 5 
6.6 6 

40.6 6 
19.8 8 
13.2 2 
26.4 4 

65.6 6 
20.8 8 

6.6 6 
7.1 1 

% % 

contr. . 
groep p 

20.6 6 
37.3 3 
16.7 7 
25.5 5 

17.6 6 
23.5 5 
23.5 5 
35.3 3 

43.1 1 
55.9 9 

1.0 0 
0.0 0 

2.0 0 
38.2 2 
49.0 0 
10.8 8 

34.3 3 
57.8 8 
6.9 9 
1.0 0 

14.7 7 
34.3 3 
29.4 4 
21.6 6 

35.3 3 
47.1 1 
10.8 8 
6.9 9 

41.2 2 
22.5 5 
13.7 7 
22.5 5 

64.7 7 
23.5 5 

3.9 9 
7.8 8 

exper. . 
groep p 

26.4 4 
28.2 2 
18.2 2 
27.3 3 

16.4 4 
23.6 6 
31.8 8 
28.2 2 

46.4 4 
47.3 3 

2.7 7 
3.6 6 

3.6 6 
44.5 5 
44.5 5 

7.3 3 

37.3 3 
41.8 8 
14.5 5 
6.4 4 

25.5 5 
40.0 0 
24.5 5 
10.0 0 

38.2 2 
50.9 9 
4.5 5 
6.4 4 

40.0 0 
17.3 3 
12.7 7 
30.0 0 

66.4 4 
18.2 2 
9.1 1 
6.4 4 

P P 

.494 4 

.248 8 

.188 8 

.077 7 

.081 1 

.002 2 

.191 1 

.202 2 

.453 3 

aanzienlijk.. Een kwart van de deelnemers van de experi-
mentelee groep besteedt hier helemaal geen tijd meer aan 
(controlee 15%), terwijl slechts 10% daar meer dan 2 uur 
perr dag mee bezig is (controle 22%). Deze geringere 
tijdsbestedingg aan het regelen van drugs gaat overigens 
nauwelijkss samen met een geringere tijdsbesteding aan 
kleinee criminaliteit. 

Dee overige verschillen tussen beide groepen zijn klein. 
Well  zijn de verschillen zoals men zou verwachten: expe-
rimentelee groep iets minder in café, iets meer sport, iets 
meerr hobby, fractie meer therapie. 

Ookk blijkt dat aan de meer passieve tijdsbestedingen, 
zoalss thuis zitten, in bed liggen en op straat hangen, door 
dee hoge dosis groep niet meer tijd wordt gespendeerd 
dann door de lage dosis groep. Uit de tijdsbesteding aan 
afzonderlijkee activiteiten komt dus niet naar voren dat de 
hogee doses samen gaan met een passief activiteitenpa-

troon. . 
Omm na te gaan of er van een systematisch verschil in 

hett tijdsbestedingspatroon sprake is, is een factoranalyse 
opp de 18 activiteiten uitgevoerd. Een opdeling in 6 facto-
renn blijkt mogelijk, maar factor 6 bestaat volledig uit de 
tijdsbestedingg aan betaald werk (eigenwaarde 1.00) en 
zodoendee is gekozen voor een 5-factor oplossing exclu-
sieff  de bestede tijd aan betaald werk. De totale verklaar-
dee variantie in de 17 items is 57.4%. Tabel 22.8 geeft de 
resultatenn van deze factoranalyse. 

Dezee resultaten zijn goed interpreteerbaar. De eerste 
tweee factoren beschrijven twee tijdsbestedingspatronen 
vann verslaafden, die min of meer aan elkaar tegengesteld 
zijn.. De eerste factor betreft de tijdsbesteding van de 
voornamelijkk op straat verblijvende verslaafde. Veel tijd 
wordtt gestoken in op straat hangen, kleine criminaliteit 
enn het regelen van drugs. De resterende tijd wordt deels 
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Tabell  22.8. Factorladingen van dagelijkse activiteiten op 5 factoren. 

activiteit t 
op p 

straat t 
huise--

lij k k 

sport. . 
thera--

pie e 
soci--

aal l 
pas--
sief f 

Tabell  22.9. Tijdsbestedingspatronen van controle en experimentele 
groep.. Percentages. 

opp straat 
kleinee criminaliteit 
drugss regelen 
opvangcentrum m 
huishouden n 
knutselen n 
thuiss zitten 
hobby y 
spon n 
therapie e 
anderee bezigheid 
café é 
vriendenn bezoeken 
familiee bezoeken 
onbetaaldd werk 
inn bed liggen 
methadonn ophalen 

.78 8 

.74 4 

.67 7 

M. M. 
.09 9 
.10 0 
.12 2 

-.13 3 
.07 7 
.29 9 

-.14 4 
.24 4 
.01 1 
.16 6 
.13 3 
08 8 

,45 5 

-.04 4 
.04 4 
.12 2 

-.26 6 
.77 7 
.73 3 
.58 8 
.52 2 
.29 9 
.19 9 
.06 6 
.17 7 
.05 5 
.15 5 
.06 6 
18 8 

.25 5 

.08 8 

.08 8 
-.15 5 

dl l 
.07 7 
.08 8 
.04 4 
.22 2 
.67 7 
M M 
.54 4 
.37 7 

-.01 1 
.16 6 
.36 6 
.04 4 
.28 8 

-.02 2 
.20 0 
.25 5 

-.17 7 
.17 7 
.01 1 
.25 5 
.02 2 
.27 7 
.24 4 

-.08 8 
.37 7 
.77 7 
.59 9 
.51 1 

-.04 4 
.11 1 

-.12 2 
.05 5 
.30 0 

-.00 0 
.00 0 
.00 0 
.51 1 

-.13 3 
-.02 2 
.22 2 
.42 2 

^.05 5 
-.03 3 
.31 1 

-.11 1 
.74 4 

Al Al 
eigenwaarde e 
%% verklaard.variant. 

4.1 1 
24.3 3 

2.2 2 
12.9 9 

1.3 3 
7.6 6 

1.1 1 
6.5 5 

1.0 0 
6.1 1 

doorgebrachtt in een opvangcentrum en deels besteed aan 
hett ophalen van de methadon. Er wordt nauwelijks tijd 
besteedd aan het huishouden, aan sport, hobby of aan het 
bezoekenn van vrienden. 

Hett tweede tijdsbestedingspatroon betreft de huiselijke 
verslaafde.. De meeste tijd wordt gestoken in het huishou-
den,, in knutselen, thuis zitten en een hobby. In het op-
vangcentrumvangcentrum komt deze verslaafde niet. 

Hett derde activiteitenpatroon duidt op een actieve 
instellingg en een gerichtheid op verandering. De verslaaf-
dee doet veel aan sport, volgt intensief therapie en houdt 
zichh bezig met andere activiteiten, zoals een cursus foto-
grafie,, een huisdier, tuinieren of zijn vriendin. Het café 
wordtt nog vaak bezocht evenals het opvangcentrum en er 
wordtt ook deelgenomen aan vrijwilligerswerk, maar aan 
drugss regelen wordt geen tijd meer besteed en aan kleine 
criminaliteitt nauwelijks. 

Hett vierde patroon duidt op sociale gerichtheid. De 
meestee tijd wordt doorgebracht met de vrienden en met 
dee familie. Daarnaast wordt tijd gestoken in onbetaald 
werkk en men komt ook vrij vaak in het café. Opvallend 
iss dat deze verslaafde een andere sociale ontmoetings-
plaats,, namelijk het opvangcentrum, juist uitdrukkelijk 
mijdtt (lading -.17). 

Hett vijfde en laatste patroon slaat op algehele passivi-
teit.. De voornaamste bezigheden zijn in bed liggen, thuis 
zittenn en methadon ophalen. De 'andere bezigheden', 
waarr ook nogal wat tijd in wordt gestopt, betreffen hier 
zakenn als tv kijken en muziek luisteren. Daarnaast wordt 
nogg wat tijd gespendeerd aan drugs regelen. Ondanks het 
feitt dat men voornamelijk thuis zit doet men niets aan het 
huishouden,, aan knutselen of aan een hobby. 

Verwachtt kan worden dat de hoge doses groep minder 
hett tijdsbestedingspatroon van de verslaafde op straat 
vertoontt en meer dat van de huiselijke verslaafde. Om dit 
naa te gaan zijn factorscores berekend en deze scores zijn 

tijdsbestedingspa--
troonn komt overeen 
mett ... allen n 

contr. . 
groep p 

exper. . 
groep p 

opp straat 

huiselijk k 

sportt en 
therapie e 

sociaal l 

passief f 

nee e 
enigsz. . 
ja a 

nee e 
enigsz. . 

ja a 

nee e 
enigsz. . 
ja a 

nee e 
enigsz. . 

ja a 

nee e 
enigsz. . 
ja a 

32.5 5 
43.4 4 
24.1 1 

29.7 7 
35.8 8 
34.4 4 

31.1 1 
43.4 4 
25.5 5 

33.0 0 
38.2 2 
28.8 8 

29.2 2 
44.3 3 
26.4 4 

30.4 4 
40.2 2 
29.4 4 

26.5 5 
42.2 2 
31.4 4 

33.3 3 
49.0 0 
17.6 6 

27.5 5 
38.2 2 
34.3 3 

29.4 4 
38.2 2 
32.4 4 

34.5 5 
46.4 4 
19.1 1 

32.7 7 
30.0 0 
37.3 3 

29.1 1 
38.2 2 
32.7 7 

38.2 2 
38.2 2 
23.6 6 

29.1 1 
50.0 0 
20.9 9 

.124 4 

.427 7 

.014 4 

.021 1 

.029 9 

NN = 212. p-waarden eenzijdig op basis van continue variabelen 
(factorscores). . 

inn drie categorieën ingedeeld, zie tabel 22.9. De twee 
meestt prominente tijdsbestedingspatronen van verslaafden 
blijkenblijken nauwelijks beïnvloed te worden door lidmaatschap 
vann controle of experimentele groep. De verschillen zijn 
zoalss voorspeld, maar klein. Het percentage 'op straat' 
ligtt in de experimentele groep 10% lager, het percentage 
'huiselijk'' 6% hoger. 

Opp de overige drie factoren treden grotere verschillen 
opp tussen experimentele en controlegroep. 15% meer 
deelnemerss uit de experimentele groep hebben een op 
veranderingg gericht tijdsbestedingspatroon dat vooral 
bestaatt uit sport en therapie. Een zuiver sociaal tijdsbe-
stedingspatroonn (veel bezoek aan vrienden en familie, 
geenn opvangcentrum) hebben de deelnemers aan de expe-
rimentelee groep daarentegen minder vaak. Zoals hierbo-
venn al is aangestipt leiden de hoge doses er toe dat men 
zichh sociaal aan het heroriënteren is en zodoende minder 
gerichtt op de oude vrienden en op de familie. 

Eenn passief tijdsbestedingspatroon, dat gekenmerkt 
wordtt door in bed liggen en thuis zitten, komt bij de 
hogee doses groep duidelijk minder vaak voor (32% con-
trolegroep,, 21% experimentele). 

Off  de tijdsbesteding een intermediërende rol speelt 
tussenn experimentele factor en effectmaten is niet nage-
zocht,, omdat de effectmaten voor een deel bestaan uit 
variabelenn die betrekking hebben op tijdsbesteding (drug-
gebruik,, ziekte thuis, criminaliteit, sociale contacten). 

GebruikGebruik van de hulpverlening 

Inn deze paragraaf wordt nagegaan of hoge doses metha-
donn een effect hebben op het gebruik dat gemaakt wordt 
vann de hulpverlening. Ook wordt ingegaan op een even-
tuelee intermediërende rol van de hulpverlening tussen 
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Tabell  22.10. Genoemde andere hulpverlening. 

aidsconsulente,, begeleid wonen, begeleiders van pension, begelei-
ding,, buddy ivm HlV-besmetting, cad gesprek van kwartier, cad 
Marius,, cad mentor, cad, cad dokter, fysiotherapie, geestelijke thuis-
zorg,, huisarts, huishoudelijke hulp, huiskamer voor overspannen 
zijn,, huiszorg, intakegesprek afkickcentrum, leger des heils, meld-
puntt kindermishandeling, moeder, moeder helpt - weet alles, ouders 
vakantie,, Pauluskerk, psycholoog, schoonmaken, sociale dienst 
resocialisatie-team,, sociale dienst, straatadvocaat, straatnieuws bij-
eenkomst,, tandartsbegeleiding, vriendin = verpleegster 

hogee doses enerzijds en de in hoofdstuk 21 vastgestelde 
effectenn anderzijds. 

Inn de hulpverlening is het gebruikelijk een onderscheid 
tee maken tussen interventies die gericht zijn op stabilisa-
tie,, anders gezegd op het tegengaan van verloedering, en 
interventiess die gericht zijn op verandering (zie bijvoor-
beeldd Van der Lelij en Driessen 1998). Op stabilisatie 
gerichtee interventies zijn passief van karakter. Men biedt 
geenn perspectief op iets nieuws, maar men probeert 
rampenn te voorkomen door het bieden van opvang of 
doorr het oplossen van acute sociale problemen en derge-
lijke.. Bij interventies gericht op verandering gaat het 
onderr andere om verschillende vormen van therapie. 
Dergelijkee interventies hoeven niet direct gericht te zijn 
opp een clean bestaan. Ook het tot stand brengen van een 
gereguleerdee en stabiele leefsituatie, waarin drugs een 
plaatss hebben, kan als een succesvolle verandering ge-
kenschetstt worden. 

Verwachtt kan worden dat hoge doses methadon niet of 
nauwelijkss zullen leiden tot een toename van de meer op 
opvangg gerichte hulpverlening. Door de methadon ont-
staatt meer regulatie en passieve preventie van verloede-
ringg is dus minder noodzakelijk. 

Meerr actieve op verandering gerichte interventies 
zullenn daarentegen vaker door de hoge doses patiënten 
gebruiktt worden. Door de opgetreden regulatie komt er 
tijdd en aandacht vrij om nieuwe vaardigheden te ontwik-
kelenn of oude leefroutines te doorbreken. In het voor-
gaandee bleek al dat de deelnemers uit de experimentele 
groepp vaker een actief tijdsbestedingspatroon hebben dat 
gerichtt is op sport en therapie en minder vaak een passief 
tijdsbestedingspatroonn dat bestaat uit in bed liggen en me-
thadonn ophalen. 

Inn de vragenlijst is naar het gebruik van zeven vormen 
vann begeleiding gevraagd gedurende de afgelopen twee 
wekenn en gedurende de afgelopen drie maanden. Het 
betreftt maatschappelijk werk, medische begeleiding, psy-
chiatrischee begeleiding, gespreksgroep, activiteiten bege-
leiding,, reclassering, individuele begeleiding en andere 
begeleiding.. Daarnaast werd gevraagd of het CAD be-
zochtt werd gedurende de afgelopen twee weken en gedu-
rendee de afgelopen drie maanden. Bij CAD bezoek gaat 
hett om aanloop in bijvoorbeeld een huiskamerproject. 
Hett uitsluitend ophalen van methadon werd niet meege-
teld. . 

Eenn probleem met deze hulpverleningsvormen is dat 
niett eenduidig vast te stellen is, welke van de genoemde 
vormenn vooral betrekking hebben op stabilisatie en welke 

opp verandering. Maatschappelijk werk en bezoek aan het 
CADD zijn vooral gericht op stabilisatie. Psychiatrische 
begeleiding,, een gespreksgroep, activiteiten begeleiding 
enn individuele begeleiding zijn doorgaans gericht op 
verandering. . 

Medischee begeleiding is in dit experiment een geval 
apart,, omdat de deelnemers in het kader van het experi-
mentt meer medisch toezicht ontvingen dan gebruikelijk. 
Ookk reclassering wijkt af van de andere hulpverlenings-
vormen,, omdat deze begeleidingsvorm een gedwongen 
karakterr heeft. 'Andere begeleiding' is per definitie 
hybride.. Sommigen hebben hier hun moeder genoemd of 
eenn vriendin, maar ook fysiotherapie, een advocaat en de 
Pauluskerkk worden genoemd (zie tabel 22.10). 

Ruimm een derde van de patiënten maakte de afgelopen 
driee maanden gebruik van de meer passieve vangnetfunc-
tie,, die CAD en maatschappelijk werk bieden, zo blijkt 
uitt tabel 22.11 Voor de afgelopen twee weken is dit 18 a 
26%,, zie tabel 22.12. Voor randomisatie zijn er nauwe-
lijk ss verschillen tussen experimentele en controle groep 
enn na 22 maanden zijn er ook geen grote verschillen 
opgetreden.. De controlegroep is de afgelopen drie maan-
denn iets meer gebruik gaan maken van het maatschappe-
lij kk werk (van 6 naar 14% frequent gebruik), bij de 
experimentelee groep is dit hetzelfde gebleven (11 en 
13%).. De experimentele groep is daarnaast het CAD iets 
minderr gaan bezoeken (van 14 naar 10% frequent ge-
bruik),, bij de controle groep is dit hetzelfde gebleven (17 
enn 16%). 

Bijj  het gebruik gedurende de afgelopen twee weken 
(tabell  22.12) zien we ook een toename door de controle-
groepp van het frequent gebruik van het maatschappelijk 
werkk (van 6 naar 18%) en een stabilisatie bij de experi-
mentelee groep (15 en 14%) en ook hier is het cad-bezoek 
bijj  de experimentele groep afgenomen (van 14 naar 9%), 
terwijll  dit stabiliseert bij de controlegroep (17 en 15%). 

Dee verschillen zijn klein, maar gaan de richting op die 
verwachtt werd: evenveel of minder gebruik van de pas-
sievee hulpverlening door de hoge dosis groep, evenveel 
off  meer gebruik door de lage dosis groep. 

Meerr actieve interventies worden door veel minder ver-
slaafdenn gebruikt. 3 a 9% maakte gebruik van een van de 
vierr onderscheiden vormen gedurende de afgelopen drie 
maanden.. Grote veranderingen tijdens de 22 maanden dat 
hett experiment gelopen heeft hebben zich niet voorge-
daan.. Het gebruik van psychiatrische begeleiding in de 
controlegroepp neemt iets toe, terwijl het in de experimen-
telee groep constant blijft . Een gespreksgroep wordt na 22 
maandenn vaker bezocht door de experimentele groep dan 
doorr de controlegroep en hetzelfde geldt voor activitei-
tenbegeleidingg en individuele begeleiding. 

Bijj  het gebruik van de actieve interventies gedurende 
dee afgelopen twee weken zien we min of meer hetzelfde. 
Dee experimentele groep neemt na 22 maanden vaker deel 
aann een gespreksgroep en aan activiteitenbegeleiding. 

Hett blijkt verder dat de experimentele groep meer fre-
quentt medische begeleiding is gaan gebruiken. Dit ver-
schill  is klein. Ook de afgelopen twee weken is dit het 
gevall  en ook dit verschil is klein. Dit verschil kan er op 
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Tabell  22.11. Gebruikk van de 
den, , 

maatschappelijkmaatschappelijk werk 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

bezoekbezoek CAD2 

00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

psychiatrische psychiatrische 
begeleiding begeleiding 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

gespreksgroep gespreksgroep 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

activiteiten activiteiten 
begeleiding begeleiding 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

individuele individuele 
begeleiding begeleiding 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

medische medische 
begeleiding' begeleiding' 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

reclassering reclassering 
00 keer 
1-66 keer 
>> 6 keer 

andereandere begeleiding 
00 keer 
11 - 6 keer 
>> 6 keer 

N== 247 bij 

percentages s 

vóór r 

hulpverl l 

randomisatie e 

con n 

70.2 2 
24.0 0 
5.8 8 

76.9 9 
6.6 6 

16.5 5 

96.7 7 
3.3 3 
0.0 0 

99.2 2 
0.8 8 
0.0 0 

97.5 5 
0.8 8 
1.7 7 

92.6 6 
5.0 0 
2.5 5 

88.4 4 
7.4 4 
4.1 1 

90.9 9 
7.4 4 
1.7 7 

94.2 2 
1.7 7 
4.1 1 

exp p 

71.4 4 
17.5 5 
11.1 1 

75.4 4 
10.3 3 
14.3 3 

90.5 5 
6.3 3 
3.2 2 

98.4 4 
0.0 0 
1.6 6 

95.2 2 
0.8 8 
4.0 0 

89.7 7 
5.6 6 
4.8 8 

85.7 7 
13.5 5 
0.8 8 

90.5 5 
8.7 7 
0.8 8 

92.9 9 
4.0 0 
3.2 2 

randomisatie,, N = 214 na 22 

ening,, afj 

na a 
222 mnd 

con n 

63.1 1 
23.3 3 
13.6 6 

73.8 8 
10.7 7 
15.5 5 

93.2 2 
4.9 9 
1.9 9 

97.1 1 
1.9 9 
1.0 0 

96.1 1 
1.9 9 
1.9 9 

91.3 3 
3.9 9 
4.9 9 

87.4 4 
9.7 7 
2.9 9 

91.3 3 
7.8 8 
1.0 0 

96.1 1 
0.0 0 
3.9 9 

maanden n 

elopen n 

exp p 

69.4 4 
18.0 0 
12.6 6 

76.6 6 
13.5 5 
9.9 9 

91.0 0 
5.4 4 
3.6 6 

93.7 7 
2.7 7 
3.6 6 

93.7 7 
0.9 9 
5.4 4 

91.9 9 
1.8 8 
6.3 3 

83.8 8 
10.8 8 
5.4 4 

91.9 9 
8.1 1 
0.0 0 

94.6 6 
1.8 8 
3.6 6 

P-waa a 

33 maan-

P P 

.254 4 

.194 4 

.148 8 

.164 4 

.141 1 

.209 9 

.260 0 

.164 4 

.350 0 

rdenn een-

Tabell  22.12. Gebruik van de hulpverlening, afgek 

vóór r 

centages. . 

randomisatie e 

con n 

74.4 4 
14.9 9 
10.7 7 

81.0 0 
1.7 7 

17.4 4 

100.0 0 
0.0 0 
0.0 0 

99.2 2 
0.8 8 
0.0 0 

97.5 5 
0.0 0 
2.5 5 

95.4 4 
0.0 0 
4.1 1 

92.6 6 
3.3 3 
4.1 1 

94.2 2 
3.3 3 
2.5 5 

95.0 0 
0.0 0 
5.0 0 

1.. Niet 

exp p 

80.2 2 
4.8 8 

15.1 1 

78.6 6 
7.1 1 

14.3 3 

94.4 4 
4.0 0 
1.6 6 

98.4 4 
0.8 8 
0.8 8 

95.2 2 
0.8 8 
4.0 0 

90.5 5 
3.2 2 
6.3 3 

94.4 4 
4.0 0 
1.6 6 

97.6 6 
0.8 8 
1.6 6 

94.4 4 
1.6 6 
4.0 0 

bijj  de huisarts. 2.. Voor 'aanlc 

na a 
222 mnd 

con n 

73.8 8 
7.8 8 

18.4 4 

82.5 5 
2.9 9 

14.6 6 

96.1 1 
2.9 9 
1.0 0 

99.0 0 
1.0 0 
0.0 0 

97.1 1 
2.9 9 
0.0 0 

95.1 1 
1.9 9 
2.9 9 

93.2 2 
2.9 9 
3.9 9 

91.3 3 
5.8 8 
2.9 9 

96.1 1 
1.0 0 
2.9 9 

penn 2 wekei 

• • 

exp p 

78.4 4 
7.2 2 

14.4 4 

82.0 0 
9.0 0 
9.0 0 

93.7 7 
3.6 6 
2.7 7 

96.4 4 
0.0 0 
3.6 6 

94.6 6 
5.4 4 
0.0 0 

92.8 8 
0.9 9 
6.3 3 

86.5 5 
8.1 1 
5.4 4 

96.4 4 
2.7 7 
0.9 9 

95.5 5 
0.9 9 
3.6 6 

>op',, niet voor methadon 

ï,, per-

P P 

.154 4 

.214 4 

.173 3 

.055 5 

.064 4 

.198 8 

.216 6 

.052 2 

.206 6 

zijdigg op basis van continue variabelen. 

wijzenn dat deelnemers aan de hoge dosis groep iets vaker 
bijj de verslavingsarts kwamen in verband met tussen
tijdsee wijzigingen van de dosis. Tijdens de opbouwfase 
enn bij de jaarlijkse controle kregen controle en experi
mentelee groep evenveel medisch toezicht. 

Reclasseringg werd de afgelopen drie maanden evenveel 
doorr beide groepen gebruikt, de afgelopen twee weken 
maaktee de controlegroep vaker gebruik van reclassering. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn zwak effect hebben op het gebruik van de hulpverle
ning.. Er is een tendens naar minder gebruik van de 
passievee vormen van hulpverlening door de hoge dosis 

groepp en meer gebruik van de actieve interveniërende 
hulpverlening.. Maar groot is deze verschuiving beslist 
niet. . 

Omm na te gaan in hoeverre deze verschuiving reëel is, 
zijnn de vier indicaties voor passieve hulpverlening (maat
schappelijkk werk, cad bezoek, afgelopen maanden, afge
lopenn twee weken) en de acht indicaties voor actieve 
hulpverleningg (psychiatrische begeleiding, gespreksgroep, 
activiteitenn begeleiding, individuele begeleiding) samen 
genomenn tot twee maten die weergeven hoe vaak per 2 
wekenn hulpverlening gericht op opvang of hulpverlening 
gerichtt op verandering gebruikt wordt. Nagegaan is of bij 
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Tabell  22.13. Gebruik van hulpverlening gericht op opvang en gericht 
opp verandering, percentages. 

perr 2 weken 

hulpverleninghulpverlening ger 

opop opvang 
00 keer 
11 keer 
22 keer 
33 keer 
>> 3 keer 

'cht 'cht 

hulpverleninghulpverlening gericht 
opop verandering 

00 keer 
11 keer 
22 keer 
33 keer 
>> 3 keer 

vóór r 
random m 

con n 

57.9 9 
19.0 0 
6.6 6 
1.7 7 

14.9 9 

92.6 6 
2.5 5 
4.1 1 

.8 8 
0 0 

satie e 

exp p 

63.5 5 
9.5 5 

11.9 9 
1.6 6 

13.5 5 

84.1 1 
7.9 9 
4.8 8 

0 0 
3.2 2 

na a 
222 mnd 

con n 

60.2 2 
12.6 6 
12.6 6 
1.9 9 

12.6 6 

87.4 4 
6.8 8 
1.9 9 
1.0 0 
2.9 9 

exp p 

60.4 4 
18.0 0 
9.9 9 
1.8 8 
9.9 9 

86.5 5 
4.5 5 

.0 0 

.9 9 
8.1 1 

P P 

.141 1 

.043 3 

Tabell  22.14. Regressieanalyse. Afhankelijk: centrale effectmaten. 
Onafhankelijk:: experimentele factor, gebruik van hulp-
verlening. . 

dezee samengestelde maten een duidelijker verschuiving 
zichtbaarr is. 

Tabell  22.13 geeft de resultaten. Er blijkt inderdaad 
eenn verschil tussen controle en experimentele groep op te 
tredenn wat betreft het frequente gebruik (> 3 x per 2 
weken)) van op verandering gerichte hulpverlening. De 
experimentelee groep gebruikt dergelijke hulpverlening 
vaker.. Dit zeer frequente gebruik is toegenomen in de 
experimentelee groep sinds het tijdstip van randomisatie 
vann 3% naar 8% na 22 maanden. In de controle groep is 
err een geringere toename van het frequente gebruik van 
0%% naar 3%. 

Hett frequente gebruik van op opvang gerichte hulp-
verleningg is in de experimentele groep iets afgenomen 
vann 14% bij randomisatie naar 10% 22 maanden later. In 
dee controle groep blijf t dit frequente gebruik van op 
opvangg gerichte hulpverlening constant (14% en 13%). 

DeDe rol van de hulpverlening bij de effecten 
vanvan hoge doses methadon 

Hoewell  de hierboven besproken verschillen tussen expe-
rimentelee en controlegroep klein zijn, is toch nagegaan of 
hett aannemelijk is dat de hulpverlening een intermedi-
erendee rol speelt bij de effecten van hoge doses. Het is 
mogelijkk dat de patiënten met een hoge dosis methadon 
meerr gebruik gaan maken van de hulpverlening en dat 
daardoorr de in hoofdstuk 21 vastgestelde effecten optre-
den. . 

Alss de hulpverlening een intermediërende rol speelt, 
dann kan op de eerste plaats verwacht worden dat er een 
duidelijkee relatie is tussen de experimentele factor en het 
gebruikk van hulpverlening. Patiënten uit de hoge dosis 
groepp zouden in dat geval meer gebruik maken van de 
hulpverlening.. Hierboven bleek al dat dit voor op opvang 
gerichtee hulpverlening niet geldt, voor op interventie 
gerichtee hulpverlening is er een klein verschil tussen 
beidee groepen. De bètacoëfficiënten van de experimentele 

afhankelijk k 
effectmaten n 

onafhankelijk k 
hulpverleningg en experimentele 

factor,, bèta's (p) 

inter-- experimen-
ventiee opvang tele factor 

vergelijking: : 
bètaa experi-
mentelee fac-

tor,, model 
zonderr op-

vangg en inter-
ventie e 

totaal l 

drugs s 

gezond--
heid d 

psych. . 
klacht t 

sociaal l 

.00 0 
(.474) ) 

-.13 3 
(.025) ) 

.01 1 
(.424) ) 

.12 2 
(.035) ) 

-.00 0 
(.472) ) 

.05 5 
(.212) ) 

.04 .04 
(.280) ) 

.00 0 
(.493) ) 

-.02 2 
(.357) ) 

.12 2 
(.047) ) 

-.20 0 
(.002) ) 

-.14 4 
(.022) ) 

-.19 9 
(.003) ) 

-.15 5 
(.016) ) 

-.04 4 
(.264) ) 

-.20 0 
(.001) ) 

-.15 5 
(.012) ) 

-.17 7 
(.004) ) 

-.11 1 
(.048) ) 

-.06 6 
(.170) ) 

factorr op opvang en interventie zijn respectievelijk -.07 
(pp = .141) en .12 (p = .043). 

Opp de tweede plaats kan verwacht worden dat het 
effectt van de experimentele factor op de centrale effect-
matenn duidelijk afneemt, wanneer constant gehouden 
wordtt voor de mate waarin van de hulpverlening gebruik 
gemaaktt wordt. 

Tabell  22.14 geeft de resultaten van deze analyse. Het 
effectt van de experimentele factor blijkt niet terug te 
lopenn nadat constant is gehouden op de hoeveelheid 
hulpverleningg die de patiënt heeft gehad (vergelijk de 
laatstee twee kolommen). Bij psychische klachten loopt dit 
effectt zelfs een fractie op. 

Dee omvang van het intermediërend effect van de 
hulpverleningg kan ook berekend worden door de bctaco-
ëfficiëntenn door te vermenigvuldigen. Het effect van de 
experimentelee factor via de op opvang gerichte hulpverle-
ningg is dan .05 * -.07 = -.00. Het effect via de op inter-
ventiee gerichte hulpverlening bedraagt .00 * .12 = .00. 

Verderr blijkt uit de tabel dat op interventie gerichte 
hulpverleningg samengaat met minder druggebruik en 
meerr psychische klachten. Op opvang gerichte hulpverle-
ningg gaat samen met meer sociale problemen. 

BeoordelingBeoordeling van de begeleiding door de deelnemers 

Aann de deelnemers is ook gevraagd hoe zij de begelei-
dingg bij de verslavingszorg beoordelen. Het gaat om 
begeleidingg naast de methadonverstrekking, dus niet om 
dee wijze waarop de methadon verstrekt wordt. Ongeveer 
eenn derde (32%) beoordeelt deze begeleiding op het 
momentt van randomisatie als onvoldoende en geeft een 
rapportcijferr van 5 of lager. Na 22 maanden is dit per-
centagee negatieve oordelen opgelopen naar 39%. 
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Verschillenn tussen experimentele en controlegroep 
doenn zich niet voor. In de controlegroep daalt het ge-
middeldee rapportcijfer van 6.1 bij randomisatie naar 5.2 
naa 22 maanden. In de experimentele groep daalt het van 
5.99 bij randomisatie naar 5.4 na 22 maanden. Waarom 
dee beoordeling van de begeleiding na 22 maanden bij 
beidee groepen negatiever uitvalt is niet duidelijk. 

DeDe motivatie om af te kicken 

Hett is niet helemaal duidelijk welk effect van hoge doses 
verwachtt kan worden op de motivatie om af te kicken. 
Enerzijdss kan verwacht worden dat deze motivatie af zal 
nemen.. Door de hoge doses is de verslaafde in staat een 
meerr geregeld leven te leiden. Van vroegere afkickpogin-
genn weet hij dat dit geregelde leven verstoord kan raken 
doorr een afkickpoging. Ook zal de verslaafde vaak van 
meningg zijn dat het veel moeilijker is van een hoge dosis 
aff  te kicken dan van een lage en dit zal zijn motivatie 
ondergraven.. Dat hoge doses het afkicken voor zover 
bekendd niet bemoeilijken, is de verslaafde niet bekend en 
dee hulpverlening weet dit ook niet. 

Anderzijdss is het mogelijk dat de overgang naar een 
meerr geregeld leven door de hoge doses methadon ten 
slottee uitmondt in een verlangen naar een drugsvrij be-
staan.. Binnen de periode waar het hierom gaat, een 
kleinee twee jaar, lijk t het overigens over het algemeen 
onverstandigg al aan afkicken te gaan denken. Regulering 
vann het leven verloopt traag (zie hiervoor) en een afkick-
pogingg voordat deze regulering een definitieve vorm 
heeftt aangenomen is meestal niet raadzaam. Dole waar-
schuwdee al voor te snelle afkickpogingen. 

Tabell  22.15 Iaat deze motivatie op drie verschillende 
tijdstippenn zien. Bij de aanvang van het experiment wilde 
12%% van de deelnemers zo snel mogelijk afkicken, 39% 
wildee op den duur wel afkicken en van 49% hoefde het 
(nog)) niet zo nodig. In de controlegroep zijn iets meer 
mensenn die snel willen afkicken, maar groot is dit ver-
schill  niet. 

Naa 10 maanden is in de experimentele groep het per-
centagee dat snel wil afkicken opgelopen, van 10% naar 
18%,, in de controlegroep is het hetzelfde gebleven. 

Naa 22 maanden blijf t het percentage 'snelle afkickers' 
inn de experimentele groep nagenoeg gelijk (19%), in de 
controlegroepp loopt dit percentage in deze periode op van 
14%% naar 22%. De situatie na 22 maanden is voor beide 
groepenn dan ook nagenoeg identiek. Waarom de bereid-
heidd af te kicken eerst in de experimentele groep omhoog 
gaatt en pas een jaar later in de controlegroep is onduide-
lijk . . 

Exploratieff  is nagezocht waar de motivatie om af te 
kickenn mee samenhangt. Op de eerste plaats blijkt deze 
motivatiee samen te gaan met gebruik van de hulpverle-
ning.. Patiënten die de afgelopen tijd in een verslavings-
kliniekk zijn geweest willen vaker afkicken (r=-.17, 
pp = .009). Hetzelfde geldt voor degenen die meer tijd 
bestedenn aan therapie (r = -.17, p=.009) of die een tijds-
bestedingspatroonn hebben dat gericht is op sport en thera-

Tabell  22.15. De motivatie om af te kicken op drie tijdstippen. 

controlee experi- p 
menteell  allen N 

voorvoor randomisatie 

snell  mogelijk afk. 14.0 9.5 11.7 .200 
opp den duur 38.0 39.7 38.9 
hoeftt (nog) niet 47.9 50.8 49.4 247 
iss al clean 

nana 10 maanden 

snell  mogelijk afk. 13.5 18.2 16.0 .040 
opp den duur 32.3 40.9 36.9 
hoeftt (nog) niet 54.2 40.9 47.1 206 
iss al clean 0.0 0.0 0.0 

nana 22 maanden 

snell  mogelijk afk. 22.1 19.3 20.7 .407 
opp den duur 26.0 26.6 26.3 
hoeftt (nog) niet 50.0 48.6 49.3 213 
iss al clean 1.9 5.5 3.8 

piee (derde factor tijdsbesteding; r = -.20, p = .003). 
Ookk blijkt dat degenen die vaker een opvangcentrum 

bezoeken,, vaker willen afkicken (r=-.16, p=.012). Het 
ligtt voor de hand dat dit komt door de daar geboden 
hulpverlening,, maar deze interpretatie is dubieus, want 
cafébezoekk heeft hetzelfde effect (r=-.17, p = .007). Bij 
dee analyse van de tijdsbesteding bleek dat café- en op-
vangcentrumbezoekk samengaan en deze twee activiteiten 
hangenn ook weer samen met het volgen van therapie. 

Daarnaastt blijkt er een relatie te zijn met bepaalde 
psychischee klachten. Er is een relatie met het psychisch 
welbevinden,, de effectmaat die hier in de vorige hoofd-
stukkenn gehanteerd is. Patiënten die meer psychische 
problemenn ervaren willen sneller afkicken (r=-.12, 
pp = .046). Bij nadere analyse blijkt dat vooral depressieve 
klachtenn en oncontroleerbare agressie samen gaan met 
hethet verlangen af te kicken (r= -.12; p = .040, respec-
tievelijkk r=-.17, p = .009). 

Hett is mogelijk dat deze psychische problemen een ge-
volgg zijn van mislukte afkickpogingen. Ook is het moge-
lij kk dat automedicatie een rol speelt. Misschien hebben 
dee patiënten die willen afkicken en die psychische proble-
menn hebben, in het verleden ervaren dat een cleane 
periodee samengaat met toename van de psychische pro-
blematiek. . 

Bijj  de overige psychische klachten zijn de verbanden 
zwak.. Opvallend in dit verband is dat patiënten die meer 
doorr de arts voorgeschreven benzodiazepines gebruiken 
minderr geneigd zijn om af te kicken (r = .13, p = .029). 
Tenslottee blijkt dat ouderen minder vaak willen afkicken. 

Conclusie Conclusie 

Uitt deze analyses blijkt het volgende: 

-- Deelnemers in de experimentele groep voelen zich iets 
prettiger.. Dat was te verwachten en kan als een plus-



puntt van de hoge doses beschouwd worden. Warmeer 
echterr op twee verschillende manieren dit 'welbevin-
den'' verwijderd wordt uit de analyse, blijven de in 
hoofdstukk 21 vastgestelde effecten bestaan. 

-- De verschillen tussen experimentele en controlegroep 
kunnenn derhalve niet aan een ongespecificeerd gevoel 
vann welbevinden in de experimentele groep ten gevol-
gee van tevredenheid met de hoge dosis worden toege-
schreven. . 

-- De tussentijdse verlaging van de dosis naar een niveau 
onderr de 85 mg in de experimentele groep had waar-
schijnlijkk geen gunstige uitwerking op het functioneren 
vann deze 35 patiënten. Deze patiënten blijken na 22 
maandenn in een vrij problematische situatie te verke-
ren,, die in ieder geval veel problematischer is dan die 
vann de patiënten die een hoge dosis bleven ontvangen. 

-- Verschillen in behandeling op de verschillende locaties 
hebbenn niet geleid tot verschillen in uitkomsten. Uit de 
analysee blijkt dat het effect van de locatie niet signifi-
cantt is, evenmin als het interactie-effect van locatie en 
experimentelee factor. 

-- Hoge doses methadon hebben ook een positief effect 
alss rekening wordt gehouden met de bestaande uit-
gangssituatie.. Hoge doses verzwakken de samenhang 
tussenn de oorspronkelijke situatie en de situatie na 22 
maandenn door een verandering in gunstige zin teweeg 
tee brengen. 

-- Betrekkelijk hoge doses methadon (> 134 mg) blijken 
nogg steeds effectief te zijn. 

-- Er treedt een verschuiving in het tijdsbestedingspa-
troonn van patiënten met een hoge dosis methadon op. 

Hogee dosis patiënten hebben vaker een actief tijds-
bestedingspatroonn gericht op therapie en sport en min-
derr vaak een tijdsbestedingspatroon dat zich concen-
treertt rond de oude vrienden en familie. Ook een 
uitgesprokenn passieve tijdsbesteding, die vooral bestaat 
uitt in bed liggen en thuis zitten, komt onder de hoge 
dosiss groep minder vaak voor. 

-- Dat de hoge doses niet samen gaan met een passief 
tijdsbestedingspatroonn is belangrijk in verband met het 
mogelijkk sederende effect van hoge doses. Uit deze 
analysee blijkt niets van een dergelijk effect. De hoge 
dosess gaan juist samen met een meer actieve tijdsbe-
steding. . 

-- Het gebruik van de hulpverlening wordt slechts in 
geringee mate beïnvloed door hoge doses methadon. 
Hogee doses gaan samen met iets meer gebruik van op 
veranderingg gerichte hulpverlening. De deelname aan 
opp opvang gerichte hulpverlening loopt een fractie 
terugg bij de hoge dosis groep, terwijl deze deelname 
bijj  patiënten met een lage dosis op hetzelfde niveau 
blijft . . 

-- Hoge doses methadon hebben geen invloed op de be-
oordelingg van de kwaliteit van de hulpverlening. 

-- De hulpverlening speelt geen enkele intermediërende 
roll  bij het positieve effect van de hoge doses metha-
don. . 

-- Na 10 maanden willen hoge dosis patiënten vaker 
afkickenn dan de patiënten die de normale dosis ontvan-
gen,, maar na 22 maanden is dit effect weer verdwe-
nen,, zodat geconcludeerd kan worden dat hoge doses 
methadonn op langere termijn de bereidheid om af te 
kickenn niet beïnvloeden. 
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HOOFDSTUKK  23 

HOGEE DOSES METHADON : MEDISCHE ASPECTEN 

Inn dit hoofdstuk zal eerst worden nagegaan hoe de versla-
vingsartss de situatie van de deelnemers beoordeelt. Ver-
volgenss wordt ingegaan op twee gevalideerde instrumen-
tenn om aspecten van de gezondheid te meten en op de 
uitslagenn van urinetesten. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
mett een paragraaf over bijwerkingen van (hoge doses) 
methadon. . 

HetHet oordeel van de arts 

Zoalss in hoofdstuk 21 bleek is de gezondheid van de 
hogee dosis groep na 22 maanden beter. Nu zal bekeken 
wordenn of de arts deze weergave van de gezondheidssitu-
atiee door de deelnemers onderschrijft. De deelnemers 
werdenn na 22 maanden opnieuw medisch onderzocht en 
dee arts noteerde zijn bevindingen en gaf daarnaast een 
beoordelingg van 7 aspecten van de situatie van de patiënt 
opp een rating-schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitste-
kend). . 

Voorr 156 patiënten zijn deze gegevens beschikbaar. 
Dee 69 patiënten bij wie wel een interview werd afgeno-
men,, maar waarvoor deze gegevens niet beschikbaar 
zijn,, verbleven in een aantal gevallen (31) elders. Zij 
werdenn dus wel opgespoord voor een interview, maar 
eenn medisch onderzoek vond niet plaats. In een aantal 
anderee gevallen (38) vulde de arts de gevraagde gegevens 
niett in. Door deze selectie hebben de volgende analyses 
eenn explorerend karakter. Dat deze selectie zuiver at ran-
domm is geweest, is immers onaannemelijk. 

Dee rating-gegevens zijn alleen beschikbaar voor het 
medischh onderzoek 22 maanden na randomisatie. Bij aan-
vangg van het experiment was het nog niet duidelijk dat 
kwalitatievee medische gegevens, zoals een opsomming 
vann medische bevindingen, voor een dergelijke analyse 
praktischh onbruikbaar zijn door de zeer grote inter-arts 
variatie.. Toen dat eenmaal bleek uit de ontvangen versla-
genn van de medische onderzoeken bij de start van het 
experimentt werd alsnog een korte rating-list ontwikkeld 
omm tenminste enig vergelijkbaar materiaal beschikbaar te 
hebben. . 

Opp de eerste plaats werd een rating gevraagd van vier 
aspectenn van de gezondheid die bij verslaafden vaak te 
wensenn over laten: de huid in verband met spuitabcessen, 
dee longen in verband met depressie van de ademhaling 
doorr opiaten en methadon, de hygiëne in verband met 

Tabell  23.1. Beoordeling van de situatie van de patiënt door de versla-
vingsarts.. Gemiddelde op een schaal van 1 (zeer slecht) 
tott 10 (uitstekend). 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, 
abcessen) abcessen) 

longen longen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, gebit 

algehelealgehele gezond-
heidstoestand heidstoestand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

allen n 

con n 

7.5 5 

7.6 6 

7.1 1 

6.0 0 

6.8 8 

5.9 9 

5.8 8 

exp p 

7.5 5 

7.2 2 

6.9 9 

5.8 8 

6.7 7 

6.1 1 

6.1 1 

P P 

.500 0 

.093 3 

.266 6 

.255 5 

.273 3 

.157 7 

.144 4 

conform m 
randomisatie e 

con n 

7.4 4 

7.5 5 

7.1 1 

6.0 0 

6.7 7 

5.8 8 

5.8 8 

exp p 

7.5 5 

7.3 3 

7.0 0 

5.8 8 

6.7 7 

6.2 2 

6.1 1 

P P 

.339 9 

.293 3 

.384 4 

.268 8 

.389 9 

.057 7 

.097 7 

NN = 156, respectievelijk 125 voor de conform randomisatie behan-
deldee groep. 

mogelijkee verloedering en het gebit in verband met ver-
waarlozing. . 

Overr het geheel genomen worden deze aspecten door 
dee verslavingsarts niet ongunstig beoordeeld. Gemiddeld 
ligtt het cijfer rond de zeven, alleen de situatie van het 
gebitt wordt met een cijfer rond de zes beoordeeld. Toch 
iss de arts van mening dat bij veel patiënten het genoemde 
aspectt onvoldoende beoordeeld dient te worden: de huid 
wordtt bij 18% van de patiënten als onvoldoende beoor-
deeld,, de longen bij 13%, de hygiëne bij 17% en de 
mondd en het gebit zelfs bij 39%. 

Verschillenn tussen controle en experimentele groep 
tredenn nauwelijks op. Het gemiddelde ligt in de experi-
mentelee groep soms wat lager, maar dit gemiddelde Iaat 
niett zien dat het percentage onvoldoende beoordelingen 
inn de experimentele groep soms ook lager ligt. Respectie-
velijkk in de controle en experimentele groep: huid 21 en 
16%,, longen 12 en 14%, hygiëne 20 en 15%, mond 40 
enn 38%. Een lager gemiddelde gecombineerd met een 
lagerr percentage onvoldoende beoordelingen, zoals te 
zienn is bij hygiëne, ontstaat als de arts het aspect bij de 
experimentelee groep zelden van een uitstekende beoorde-
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lingg voorziet. 
Dee algehele gezondheidstoestand beoordeelt de arts in 

beidee groepen met een kleine zeven en dit is identiek in 
beidee groepen (percentage onvoldoende beoordelingen in 
controlee en experimentele groep 22 en 21%). 

Bijj  de beoordeling van het psychisch en sociale functi-
onerenn treden grotere verschillen op. Het percentage 
onvoldoendee beoordelingen ligt hier in de experimentele 
groepp flink lager en ook het gemiddelde cijfer is wat 
hoger.. Het psychisch functioneren wordt respectievelijk 
inn controle en experimentele groep gemiddeld met 5.9 en 
6.11 beoordeeld, het percentage onvoldoende ligt op 42 en 
26%.. Het sociale functioneren krijgt respectievelijk in 
controlee en experimentele groep een beoordeling van 5.8 
enn 6.1, het percentage onvoldoende is hier 41 en 25%. 

Hett feit dat de gemiddelden elkaar niet veel ontlopen 
terwijll  er wel vrij grote verschillen zijn in het percentage 
mett een onvoldoende beoordeling, komt overeen met de 
bevindingenn in hoofdstuk 21, waar bleek dat hoge doses 
methadonn vooral tot gevolg hebben dat het percentage 
patiëntenn met een zeer problematische situatie sterk daalt. 

ConformConform randomisatie behandelde groep 

Omdatt het hier een exploratieve analyse betreft zijn in 
tabell  23.1 ook de gegevens opgenomen van de 125 pa-
tiëntenn die conform de experimentatie behandeld werden 
(enn waarvoor de arts deze gegevens noteerde). Bij de 
beoordelingg van het psychisch en sociaal functioneren 
bereikenn de verschillen tussen experimentele en controle-
groepp borderline significance. 

Geconcludeerdd kan worden dat er volgens de arts geen 
verschillenn tussen controle en experimentele groep optre-
denn in vier verslavingsgerelateerde aspecten van de ge-
zondheidssituatie.. Wel wordt het functioneren van de 
deelnemerss in de experimentele groep door de arts min-
derr vaak onvoldoende beoordeeld dan bij deelnemers in 
dee controlegroep. 

HetHet oordeel van de arts en het oordeel van de patiënt 

Inn hoofdstuk 21 werd vastgesteld dat hoge doses een 
effectt hebben op de gezondheidssituatie van de deelne-
mers.. In het voorgaande bleek dat de arts van mening is 
datt er op vier verslavingsgerelateerde aspecten van de 
gezondheidssituatiee tussen controle en experimentele 
groepp geen verschillen optreden. 

Opp de eerste plaats wordt nu nagegaan of er overeen-
stemmingg is tussen het oordeel van de arts en het oordeel 
vann de patiënt zelf over zijn gezondheidssituatie en over 
zijnn psychisch en sociale functioneren. De deelnemers 
hebbenn zichzelf hiervoor een rapportcijfer gegeven. 
Tabell  23.2 geeft de correlaties tussen deze beoordeling 
doorr de arts en door de patiënt zelf. 

Dee beoordeling van de algehele gezondheidssituatie 
doorr de patiënt en door de arts komt overeen, maar 
bijzonderr sterk is deze correspondentie niet (correlatie 

Tabell  23.2. Correlaties tussen de beoordeling van de situatie van de 
patiëntt door de verslavingsarts en de beoordeling van de 
situatiee op drie gebieden door de patiënt (rapportcijfer). 

correlatiee met beoordeling 
doorr patiënt van ... 

psychischh sociaal 
gezond-- functio- functio-

beoordelingg arts van ... heid neren neren 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, abcessen) 

longen longen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, gebit 

algehele algehele 
gezondheidstoestand gezondheidstoestand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

.16 6 
(.025) ) 

.23 3 
(.002) ) 

.11 1 
(.090) ) 

-.03 3 
(.358) ) 

.15 5 
(.027) ) 

.21 1 
(.004) ) 

.13 3 
(.056) ) 

.06 6 
(.309) ) 

.12 2 
(.066) ) 

.15 5 
(.033) ) 

-.04 4 
(.328) ) 

.10 0 
(.106) ) 

.30 0 
(.000) ) 

.24 .24 
(.002) ) 

.03 3 
(-334) ) 

.00 0 
(.480) ) 

.16 6 
(.021) ) 

.01 1 
(.459) ) 

.15 5 
(.034) ) 

.23 3 
(.002) ) 

.27 7 
(.000) ) 

NN = 156. 

.15).. De samenhang tussen de beoordeling van het psy-
chischh en sociale functioneren door arts en patiënt is 
sterkerr (correlatie respectievelijk .30 en .27). 

Waarschijnlijkk speelt een rol dat bij de beoordeling 
vann de gezondheidssituatie de patiënt een ander referen-
tiekaderr hanteert dan de arts. Zo blijkt de toestand van de 
mondd en het gebit bij de patiënt geen enkele samenhang 
tee hebben met het oordeel over de gezondheidssituatie in 
zijnn geheel (correlatie -.03), terwijl voor de arts dit 
gegevenn wel degelijk zwaar meeweegt in het totale oor-
deell  (correlatie .52), even zwaar als de situatie van de 
longenn (.53), die ook door de patiënt wordt meegewogen 
inn het totale oordeel (.23). En de hygiëne, die voor de 
patiëntt zwak meespeelt in het totale oordeel (.11), speelt 
voorr de arts zelfs de belangrijkste rol (correlatie .59). 

Uitt regressieanalyse blijkt dat het oordeel van de arts 
grotendeelss gebaseerd is op deze vier eerder genoemde 
enn enige momenten tevoren door de arts beoordeelde 
aspecten.. Het oordeel van de arts over de algehele ge-
zondheidd wordt voor 47% verklaard uit het oordeel over 
dezee vier aspecten (dit is een zeer hoge verklaarde vari-
ance;; bèta's en p-waarden: oordeel huid .13 (.058); oor-
deell  longen .25 (.000); oordeel hygiëne .30 (.000); oor-
deell  mond .21 (.007). Op de beoordelingen van psy-
chischh en sociaal functioneren is het effect van het oor-
deell  van de hygiëne zelfs nog hoger (bèta oordeel hygi-
enee op oordeel psychisch functioneren .45, .000; op oor-
deell  sociaal functioneren .53, .000), terwijl de effecten 
vann het oordeel over huid, longen en mond hierop veel 
zwakkerr zijn. 

Eenn residu-analyse (vergl. hoofdstuk 22), waarin de 
driee algemene oordelen van de arts (algemene gezond-
heid,, psychisch en sociaal functioneren) 'geschoond' 
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Tabell  23.3. Correlaties russen de beoordeling van de situatie van de 
patiëntt door de verslavingsarts en de vastgestelde situatie 
opp drie gebieden van de patiënt. 

correlatiee met de vastgestelde situatie 
opp het gebied van ... 

ge-- psy-
beoordelingg arts zond- chisch sociaal 
vann ... 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, 
abcessen) abcessen) 

tongen tongen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, 
gebit gebit 

algehele algehele 
gezondheidstoe-gezondheidstoe-
stand stand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

NN = 156. 

drugs s 

-.21 1 
(.003) ) 

-.09 9 

(.111) ) 

-.13 3 
(.052) ) 

-.03 3 
(.350) ) 

-.14 4 
(.031) ) 

-.17 7 
(.012) ) 

-.13 3 
(.048) ) 

heid d 

-.02 2 
(.388) ) 

-.12 2 
(.062) ) 

-.05 5 
(-265) ) 

-.08 8 
(.153) ) 

-.14 4 
(.033) ) 

-.23 3 
(.001) ) 

-.15 5 
(.024) ) 

funct t 

-.00 0 
(.460) ) 

-.05 5 
(.241) ) 

-.13 3 
(.047) ) 

.03 3 
(.315) ) 

-.08 8 
(.134) ) 

-.33 3 
(.000) ) 

-.26 6 
(.000) ) 

funct t 

-.04 4 
(.271) ) 

-.00 0 
(.493) ) 

-.16 6 
(.022) ) 

-.06 6 
(.223) ) 

-.21 1 
(.003) ) 

-.25 5 
(.001) ) 

-.34 4 
(.000) ) 

totaal l 

-.11 1 
(.080) ) 

-.10 0 
(.104) ) 

-.19 9 
(.008) ) 

-.04 4 
(.287) ) 

-.22 2 
(.002) ) 

-.39 9 
(.000) ) 

-.35 5 
(.000) ) 

wordenn voor deze effecten van de specifieke oordelen 
(huid,, longen, hygiëne, mond) laat een groter verschil 
tussenn controle en experimentele groep zien. De p-waar-
denn zijn respectievelijk .218, .059 en .055 (dit was .273, 
.1577 en .144, vergl. tabel 23.1). Voor de conform rando-
misatiee behandelde groepen zijn deze p-waarden .211, 
.0199 en .039 (dit was .389, .057 en .097). 

Zoalss gezegd is de correspondentie tussen oordeel van 
dee arts en van de patiënt bij het psychisch en sociale 
functionerenn sterker. De beoordeling van het psychisch 
enn sociale functioneren door de patiënt komt niet alleen 
overeenn met het oordeel van de arts, ook blijkt dat dit 
beïnvloedd wordt door de algehele gezondheidstoestand en 
doorr de hygiënische situatie van de patiënt, zoals beoor-
deeldd door de arts. 

Wanneerr de correlaties geïnspecteerd worden tussen 
hett oordeel van de arts en de situatie van de patiënt, 
zoalss die in hoofdstuk 21 is vastgesteld (tabel 23.3), dan 
blijk tt min of meer hetzelfde: een sterke samenhang wat 
betreftt psychisch en sociaal functioneren en een wat 
zwakkeree samenhang wat betreft de algehele gezond-
heidstoestand.. Opvallend is dat de correlaties tussen de 
beoordelingg door de arts van psychisch en sociaal functi-
onerenn iets sterker samenhangen met de situatie zoals die 
voorr de patiënt is vastgesteld met behulp van de gecon-
strueerdee effectmaten (tabel 23.3), dan met het directe 
oordeell  van de patiënt zelf (tabel 23.2). In de effectmaten 
vindtt een zekere objectivering plaats ten opzichte van het 
persoonlijkee oordeel van de verslaafde en deze objective-
ringg wordt door de arts onderschreven. 

Tabell  23.4. Zichtbare injecteerplaatsen volgens arts, percentages. N 
== 130. 

zichtbare e 
injecteerplaatsen n 

nee e 

ja a 

Tabell  23.5. 

gebruikk s\ 

nee e 

ja a 

Tabell  23.6. 

zichtbare e 

nee e 

ja a 

Gebrui i 
== 246 

muiten n 

naa 22 mnd 

conn exp 

77.88 68.2 

22.22 31.8 

P P 

.220 0 

<< van spuiten volgens verslaafde, percentages. N 
enn 215. 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

54.1 1 

45.9 9 

exp p 

53.9 9 

46.1 1 

na a 
222 mnd 

conn exp 

78.00 76.7 

22.00 23.3 

Zichtbaree injecteerplaatsen volgens arts en geb 
tenn volgens verslaafde, totaal-percentages. N = 

njecteerp; ; aatsen n 

gebruikk spuiten 

neee ja 

65.11 7.8 

13.22 14.0 

P P 

.822 2 

'uikk spui-
129. . 

P P 

.000 0 

Injecteerplaatsen Injecteerplaatsen 

Dee arts is ook gevraagd te noteren of hij bij zijn onder-
 \r>if*ntf*f*rr\]-3ntce>n Vi<=<=>f> QQnr rp t r r v f fon T-Tot K l i i t ^ t / l o t 

dergelijkee plaatsen door de arts iets vaker worden aange-
troffenn bij deelnemers uit de experimentele groep dan bij 
deelnemerss uit de controlegroep (tabel 23.4). Bij de 
experimentelee groep ziet de arts bij 32% van de deelne-
merss injecteerplaatsen, bij de controlegroep bij 22% 
(geenn significant verschil). 

Hoewell  dit verschil vrij klein is, is een nadere explo-
ratiee op zijn plaats. Dit verschil zou immers kunnen 
wijzenn op meer intraveneus druggebruik ten gevolge van 
hogee doses. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat 
patiëntenn met een hoge dosis vaker spuiten, omdat zij 
terugverlangenn naar de kick, die zij in sommige gevallen 
niett meer ervaren bij het roken van heroïne in combinatie 
mett een hoge dosis methadon. 

Tabell  23.5 geeft het gebruik van spuiten volgens de 
patiënt,, zowel bij de randomisatie, als na 22 maanden. 
Duidelijkk is dat het gebruik van spuiten in de experimen-
telee periode fors is gedaald van 46% naar 23%. Deze 
dalingg doet zich in beide groepen even sterk voor. 

Dee Nationale Drugmonitor (2002: 59) vermeldt voor 
Rotterdamm in 1998 31% spuiters van heroïne en voor 
19999 14% in Utrecht. De hier genoemde cijfers betreffen 
echterr niet alleen heroïne, maar alle drugs. Bovendien 
betreftt het de meer problematische verslaafden (vergl. 
hoofdstukk 20). De cijfers in tabel 23.5 zijn dus niet bij-
zonderr hoog. 

Hett is nu mogelijk dat enkele deelnemers in de experi-
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Tabell  23.7 Door de arts genoteerde opmerkingen in de tweede fase van het experiment (tussen 10 en 22 maanden na randomisatie). 

controlegroep p experimentelee groep 

aff  en toe angst 
beetjee obstipatie 
buikkrampenn 's ocht. hep. C 
chronischee depressieve klachten 
chronischee obstipatieklachten 
infarct t 
excentriek,, matig verzorgd, mager 
vermagering g 
hartkloppingen,, spierpijnen 
Hepatitiss C, hartklepprothese 
kunstklep,, bloedverdunners 
li.handd tintelt-zenuw klem 
lichtee kl-, behoudens ontweningsvrsch 
lichtt ontremd, agressief, weigert medewerk 
LO:: syst souffle 
misselijkheidd sinds 2 dagen, 
obvv internist ivm refluxklacht 
onderr invloed, niet zieke indruk 
opvliegerss (menopauze) 
pijnkll  gewrichten, mn vingers 
slechtt verzorgd, gesedeerd, niet-verward 
stemmingg minder depr,"egaler" 
vaakk dope ziek 
vastee ontlasting, geen bloed 
veell  last van ziekte 
veell  pijn in de benen 
verwarde,, chaotische indruk > psychiat. cons 
verwijzingg huisarts 
zweten,, missel, pijn in buik 
zweten,trillen,, gespannen 

bleekk moe, afgevallen 
chron.. psych. "dubbele diagnose" 
eett redelijk 
gebasedd door pijn kunstgebit 
gedetineerd,, afgeb. wil omhoog 
geenn effect, stoned gevoel 
geenn depressieve kl. 
geenn kl., afk. versch. koud, kramp 
huidigee dosis te laag 
impotentiekl l 
inn detentie gezeten 
jeukk benen, obstipatie 
klachtt links? 
laatstee meth, over op temgesic 
labb leverstatus, nierfunctie 
longenn schoon 
maagklachten,, overgewicht 
matigg verzorgd, transp. Abdomen: gb 
niett therapie trouw 
nrr RIAGG vr behandeladvies 
onrust,, zweetaanv, moe 
ontstekingg testikel 1 Vi jr gel. 
ontww kl/pijn buik, o-rug 
overlegg HA over andere pijnmed 
pijnn tgv neurolog.gev. trauma 
pijnkl. . 
polss 84, lichte crav. 
regg hart long gb (?) 
slapeloosheid d 
slechtt verzorgd, manipulatief, bleek 

slechtt verzorgd, VAG, overig gb. 
suïcidee gedachten 
suïcidepoging,, coma 
toenamee depressieve kl. 
toenamee her. gebr./ziek 
toenemendee klachten 
veell  transp, lusteloos 
verwezenn strhoekwerk (onderdak) 
verz.. tot afbouw (2 x) 
viagra? ? 
watt moe, uithoudingsvermogen 
will  zich nog 1 x laten opereren 
zwartt voor de ogen 
zweten,, crav.na afb.120-108 

mentelee groep hun spuitgedrag verzwijgen. Tabel 23.6 
laatt zien dat de arts in 65% van alle gevallen geen injec-
teerplaatsenn ziet, terwijl de verslaafde ook geen spuit-
gedragg meldt. In 14% van de gevallen ziet de arts wel 
spuitplaatsenn en meldt de verslaafde ook spuitgedrag. In 
dee meerderheid van de gevallen (79%) stemmen beide 
indicatiess dus met elkaar overeen. 

Inn 8% van de gevallen meldt de verslaafde spuitge-
drag,, maar de arts merkt de spuitplaatsen niet op. In 4% 
vann de gevallen betreft dit zelfs spuitgedrag op meer dan 
77 dagen per twee weken. Het is mogelijk dat in deze 
gevallenn de arts iets over het hoofd heeft gezien. 

Inn 13% van de gevallen noteert de arts injecteerplaat-
sen,, maar de verslaafde meldt geen spuitgedrag. Aanne-
melijkk is dat een deel van deze deelnemers hun spuitge-
dragg verzweeg. Daarnaast is het mogelijk dat deze deel-
nemerss hun spuitgedrag inmiddels gestaakt hebben en dat 
dee arts doelt op oude littekens en niet op recente injec-
teerplaatsen.. Dat laatste is niet aan de arts gevraagd. 

Vann de 17 patiënten bij wie de arts injecteerplaatsen 
constateert,, terwijl zij zelf opgeven de afgelopen drie 
maandenn niet gespoten te hebben, behoren er 7 tot de 
controlegroepp en 10 tot de experimentele groep. 7 krijgen 
naa 22 maanden een hoge dosis methadon en 10 een lage 
(66 controlegroep en na 22 maanden lage dosis; 6 experi-
mentelee groep en hoge dosis; 1 controlegroep, hoge 
dosis;; 4 experimentele groep en lage dosis). Gesteld kan 
wordenn dat zij in gelijke mate uit experimentele en con-
trolegroepp afkomstig zijn. Het is niet zo dat met name 

hogee dosis patiënten hun spuitgedrag verzwijgen. 

OpmerkingenOpmerkingen van de arts 

Gedurendee de tweede fase van het experiment (tussen 10 
enn 22 maanden) zag de arts de deelnemers in verband 
mett wijzigingen in de dosis, klachten en dergelijke. Van 
dergelijkee consulten werd een verslag in de patïentmap 
opgenomen.. De door de arts opgeschreven opmerkingen 
tijdenss deze consulten hebben merendeels betrekking op 
hett bijgebruik (welke middelen, hoeveel, ontwikkeling). 
Opvallendd is dat opmerkingen over bijgebruik ('geen 
bijgebruik'' of juist 'veel heroïne') veel vaker gemaakt 
wordenn bij hoge dosis patiënten dan bij de controlegroep. 
Ookk de opmerking 'gezond' of 'gb' wordt bij de expe-
rimentelee groep vaker aangetroffen dan bij de controle-
groep. . 

Ditt illustreert met welke verwachtingen de artsen de 
hogee dosis patiënten onderzochten. Men was gespitst op 
afnemendd bijgebruik en klachten in verband met de hoge 
dosiss methadon. Het was uiteraard ook de taak van de 
artss alert te zijn op mogelijke bijwerkingen. 

Daarnaastt zijn er een aantal opmerkingen over de 
overigeoverige medicatie, die door de arts (of een collega) is 
voorgeschrevenn en soms wordt een motivatie gegeven 
voorr een wijziging van de methadondosis. Vaak wordt 
daarbijj  verwezen naar de wens van de patiënt om te 
verhogenn of verlagen. All e andere opmerkingen zijn sa-
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Tabell  23.8. VOEG, vragenlijst ervaren gezondheid (13 items) en 4 toegevoegde items (onder stippellijn), percentages 'ja*. 

Hebb je nogal eens pijnen in je borst of hart-
streek? ? 

Hebb je nogal eens een opgezet of drukkend ge-
voell  in je maagstreek? 

Benn je gauw kortademig? 

Iss jouw maag nogal eens van streek? 

Hebb je klachten over pijn in botten en spieren? 

Hebb je nogal eens last van rugpijnen? 

Hebb je vaak een gevoel van moeheid? 

Hebb je nogal eens last van hoofdpijn? 

Benn je nogal eens duizelig? 

Hebb je wel eens een verdoofd gevoel of tinte-
lingenn in je ledematen? 

Voell  je je nogal eens lusteloos? 

Staa je in de regel 's ochtends moe en niet uitge-
rustt op? 

Voell  je je gauwer moe dan je normaal acht? 

Moetjee wel eens sterk zweten, ook als het niet 
warmm is? 

Hebb je nogal eens last van jeuk? 

Hebb je meestal iedere dag ontlasting? (% nee) 

Voell  je jezelf gezond? (% nee) 

vóórr rand. 

con n 

29.8 8 

33.3 3 

44.6 6 

37.2 2 

39.7 7 

45.5 5 

62.5 5 

22.3 3 

23.1 1 

35.5 5 

66.1 1 

54.5 5 

55.4 4 

65.3 3 

16.5 5 

33.1 1 

40.8 8 

expp p 

32.8 8 

35.2 2 

48.8 8 

37.6 6 

33.6 6 

44.8 8 

50.4 4 

16.0 0 

24.0 0 

41.6 6 

68.5 5 

45.6 6 

42.44 .042 

63.7 7 

18.4 4 

32.8 8 

39.3 3 

naa 22 mnd 

con n 

33.3 3 
(34.8) ) 

42.2 2 
(41.2) ) 

51.8 8 
(57.1) ) 

51.2 2 
(50.7) ) 

37.8 8 
(38.8) ) 

34.9 9 
(33.8) ) 

57.1 1 
(55.1) ) 

28.9 9 
(26.5) ) 

35.3 3 
(34.3) ) 

47.6 6 
(53.6) ) 

55.3 3 
(55.7) ) 

51.2 2 
(49.3) ) 

52.9 9 
(51.4) ) 

68.6 6 
(70.4) ) 

13.4 4 
(14.9) ) 

24.1 1 
(22.5) ) 

37.6 6 
(27.7) ) 

exp p 

32.1 1 
(23.2) ) 

34.9 9 
(30.4) ) 

55.3 3 
(55.4) ) 

39.3 3 
(30.4) ) 

32.9 9 
(25.0) ) 

50.0 0 
(44.6) ) 

51.2 2 
(45.5) ) 

22.9 9 
(18.2) ) 

32.1 1 
(27.3) ) 

36.5 5 
(32.1) ) 

53.5 5 
(50.0) ) 

44.0 0 
(38.2) ) 

53.6 6 
(49.1) ) 

65.9 9 
(60.7) ) 

19.0 0 
(14.5) ) 

25.3 3 
(25.9) ) 

31.0 0 
(24.5) ) 

P P 

.435 5 
(.081) ) 

.171 1 
(.108) ) 

.323 3 
(-421) ) 

.061 1 
(-011) ) 

.257 7 
(.053) ) 

.025 5 
(.111) ) 

.223 3 
(.145) ) 

.189 9 
(.140) ) 

.334 4 
(.202) ) 

.072 2 
(.008) ) 

.407 7 
(.263) ) 

.178 8 
(.110) ) 

.468 8 
(.399) ) 

.353 3 
(-127) ) 

.164 4 
(.477) ) 

.431 1 
(-331) ) 

.182 2 
(.356) ) 

N== 247 bij randomisatie, N = = 174 na 22 maanden. Tussen haakjes: conform randomisatie (N = 129). 

mengebrachtt in tabel 23.7. 
Hett is duidelijk dat de patiënten in de experimentele 

groepp de arts vaker aanleiding geven een opmerking te 
plaatsenn dan de patiënten in de controlegroep. Dat was te 
verwachtenn door de grotere alertheid van de artsen. 

Tweemaall  wordt bij de experimentele groep een suïci-
depogingg vermeld. Deze zijn in hoofdstuk 20 aan de orde 
geweest.. Verder zijn er geen ernstige aandoeningen, die 
recentt zijn opgelopen, genoemd. Klachten die kunnen 
samenhangenn met de hoge doses methadon, komen in de 
experimentelee groep voor (bijv. 'zwart voor ogen'), maar 
ookk in de controlegroep (bijv 'obstipatie'). 

Uitt de tabel kan niet worden opgemaakt dat de hoge 
dosess methadon met specifieke klachten samengaan. 

lenn zijn met gestandaardiseerde en gevalideerde itemlijs-
tenn gemeten. Bovendien zijn deze lijsten afgenomen door 
eenn verslavingsverpleegkundige en niet tijdens een inter-
view.. Dat heeft het voordeel dat de data uit een andere 
bronn dan de interviewgegevens afkomstig zijn, wat een 
validatiee van de bevindingen in hoofdstuk 21 mogelijk 
maakt.. Het nadeel is dat, zoals in hiervoor al besproken 
is,, deze gegevens voor veel minder patiënten beschikbaar 
zijn,, omdat een aantal deelnemers niet meer deelnam aan 
dee verslavingszorg (maar wel werd opgespoord voor een 
interview),, of omdat op de methadonpost nagelaten werd 
dee betreffende lijst in te vullen. 

VOEG VOEG 

EnurenEnuren lichamelijke en psychische gezondheid 

Inn deze paragraaf wordt de ervaren gezondheid en de 
ervarenn geestelijke gezondheid besproken. Beide variabe-

Dee VOEG (Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheids-
toestand)) is in 1969 ontwikkeld door Dirken voor het in 
kaartt brengen van het welbevinden van groepen arbeiders 
enn van werkgebonden stressoren. In een literatuurstudie 
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naarr de VOEG wordt gesteld dat de vragen zowel aspec-
tenn van de lichamelijke als van de psychische gezond-
heidstoestandd meten (Furer e.a. 1995). De VOEG wordt 
opp ruime schaal gebruikt. 

Voorr het CBS Leefsituatie-Onderzoek hebben Jansen 
enn Sikkel de lijst ingekort tot een 13-item versie (VOEG-
13;; Jansen en Sikkel 1981). Hierin domineren lichamelij-
kee aspecten. De betrouwbaarheid is hoog: Cronbachs 
alphaa = .80. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
dezee VOEG-13. 

Tabell  23.8 geeft de percentages van de patiënten die 
dee betreffende dertien klachten hebben (boven stippel-
lijn) .. Voor randomisatie treedt er één verschil op tussen 
experimentelee en controlegroep. De controlegroep ervaart 
meerr moeheid. Na 22 maanden is dit verschil verdwenen. 
Verderr zijn er geen verschillen tussen beide groepen bij 
randomisatie.. Na 22 maanden zijn er wel verschillen, 
maarr deze zijn meestal vrij klein. 

Tweee klachten worden door de experimentele groep 
vakerr ervaren dan door de controlegroep. Op de eerste 
plaatss hebben de patiënten met een hoge dosis methadon 
vakerr rugklachten (50%, controlegroep 35%). Er is geen 
verklaringg voor dit verschil. Uit de literatuur is het niet 
bekendd als een bijwerking van (hoge doses) methadon. 
Ookk bij de conform randomisatie behandelde groepen 
treedtt dit verschil op, hoewel het daar iets kleiner is. 
Daarnaastt blijken deelnemers aan de hoge dosis groep 
eenn fractie vaker kortademig te zijn (4 procentpunten 
meer),, maar bij de conform randomisatie behandelde 
groepp is het percentage in de experimentele groep niet 
groter,, maar 2 procentpunten kleiner dan bij de contro-
legroep.. Een toeschrijving aan de werking van hoge 
dosess methadon in verband met ademhalingsdepressie is 
derhalvee dubieus. 

Bijj  drie klachten is het verschil miniem: pijn in de 
borst,, duizelig en gauw moe. Pijn in de borst ligt in de 
conformm randomisatie behandelde experimentele groep 
overigenss 11 procentpunten lager dan in de controle-
groep. . 

Dee overige acht klachten worden meer dan 5 procent-
puntenn minder vaak door de hoge dosis groep ervaren. In 
dee experimentele groep heeft men minder vaak een opge-
zett gevoel in de maagstreek (7 procentpunten minder), de 
maagg van streek (12 procentpunten), pijn in de botten (5 
procentpunten),, een gevoel van moeheid (6 procentpun-
ten),, hoofdpijn (6 procentpunten), een verdoofd gevoel 
(111 procentpunten) en staat men vaker 's ochtends uitge-
rustt op (7 procentpunten). 

Onderr de stippellijn zijn vier items opgenomen die niet 
tott de VOEG behoren, maar die geformuleerd zijn in 
verbandd met dit experiment. Het betreft drie beschreven 
bijwerkingenn (zweten, jeuk, obstipatie) en een algemene 
vraagg naar het gezondheidsgevoel. 

Dee patiënten met een hoge dosis hebben niet vaker last 
vann sterk zweten, maar minder vaak. Wel blijken deze 
patiëntenn vaker last te hebben van jeuk, maar niet in de 
conformm randomisatie behandelde groep. Obstipatieklach-
tenn komen in beide groepen evenveel voor, in de con-
formm randomisatie behandelde experimentele groep 3 

Tabell  23.9. VOEG-13 score en score op 4 items bijwerkingen. Ge-
middeldd aantal klachten. 

voorvoor random. 
voeg-13 3 

44 items 
bijwerkingen n 

allen n 

con n 

5.4 4 

1.9 9 

exp p 

5.2 2 

2.2 2 

P P 

.263 3 

.002 2 

conform m 
randomisatie e 

conn exp P P 

nana 22 maanden 
voeg-133 5.6 5.2 .259 5.6 4.5 .053 

44 items 1.9 1.9 .347 2.0 1.9 .222 
bijwerkingen n 

procentpuntenn meer dan bij de controlegroep. Het alge-
helee gezondheidsgevoel is in de experimentele groep iets 
beterr (7 procentpunten). 

Uitt de gegevens blijkt weinig van de traditionele bij-
werkingenn van methadon. In de experimentele groep die 
nogg steeds een hoge dosis krijgt, komen kortademigheid, 
moeheid,, lusteloosheid en zweten niet vaker, maar juist 
minderr vaak voor. Obstipatie komt alleen in de conform 
randomisatiee behandelde groep iets vaker voor (4 pro-
centpunten). . 

Tabell  23.9 geeft de voeg-score (het gemiddeld aantal 
klachten)) en een vergelijkbare score voor de vier items 
mett betrekking tot bijwerkingen. De experimentele groep 
heeftt een lagere overall score (minder klachten). Opmer-
kelijkk is dat voor randomisatie de experimentele groep de 
vierr bijwerkingen iets vaker ervoer. Na 22 maanden is 
dezee achterstand van de experimentele groep verdwenen. 
Dee bijwerkingen zijn dus verdwenen ten gevolge van een 
verhogingg van de dosis. Men kan zich zodoende afvragen 
inn hoeverre er werkelijk van bijwerkingen sprake is. De 
genoemdee bijwerkingen blijken in ieder geval niet dosis-
afhankelijkk te zijn. 

GeneralGeneral Health Questionnaire 

Dee GHQ-20 (verkorte versie, Goldberg 1978) is een 
erkende,, gevalideerde vragenlijst naar psychische proble-
matiekk die een aantal domeinen bestrijkt zoals depressie, 
angst,, en disfunctioneren. De vragen dienen op een vier-
puntsschaall  te worden beantwoord en geven op de betref-
fendee domeinen een schaalscore als indicatie voor psychi-
schee gezondheid. De verpleegkundigen van de deelne-
mendee instellingen legden de potentiële deelnemers de 
vragenn voor. De 20 GHQ-vragen zijn volgens een stan-
daardproceduree bewerkt tot een index voor psychisch 
welbevinden,, die het aantal keer weergeeft dat men meer 
off  veel meer dan gewoonlijk last heeft van een van de 
psychischh ongemakken. Aan missende waarden is de 
gemiddeldee score van de wel ingevulde items toegekend. 
Casess met meer dan twee missende waarden zijn niet 
geanalyseerd. . 
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Tabell  23.10. General Health Questionnaire. Gemiddeld aantal proble-
men. . 

voorvoor randomisatie 
GHQ Q 

nana 22 maanden 
GHQ Q 

allen n 

con n 

8.6 6 

6.5 5 

exp p 

8.4 4 

5.3 3 

P P 

.396 6 

.095 5 

conformm randomisatie 

conn exp p 

6.44 4.8 .059 

Tabell  23.11. Items in de GHQ. Gemiddelde score, hoe hoger hoe 
meerr problemen. Alleen conform randomisatie behan-
deldee groepen. 

item m exp p 

Voorr randomisatie blijken de deelnemers 8.5 psychi-
schee problemen te ervaren, zoals 'ongelukkig en neer-
slachtigg gevoel' of 'het gevoel voortdurend onder druk te 
staan'.. Na 22 maanden experimentele setting is dit aantal 
problemenn met 24% teruggelopen in de controlegroep 
vann 8.6 naar gemiddeld 6.5 problemen. In de hoge dosis 
groepp is het aantal problemen gedaald met 37% van 8.4 
naarr 5.3 problemen. De experimentele groep ervaart dus 
minderr problemen dan de controlegroep. Wanneer voor 
toetsingg gebruik gemaakt wordt van factorscores zijn de 
verschillenn significant (p = .046; conform randomisatie 
pp = .022). Factorscores voldoen beter omdat die ook 
gebruikk maken van de verschillen tussen score 1 en 2 en 
tussenn score 3 en 4. Bij de traditionele score-toekenning 
wordtt die variantie weggegooid. 

ConformConform randomisatie behandelde groep 

Bijj  de conform randomisatie behandelde experimentele 
groepp bedraagt de daüng van het aantal problemen 43% 
(vann 8.4 naar 4.8). 

Voorr de volledigheid geeft tabel 23.11 de verschillen 
perr item. Het betreft de conform randomisatie behandel-
dee groepen. Bij 18 van de 20 items ervaart de experi-
mentelee groep minder problemen. Bij de overige 2 items 
iss het verschil ten gunste van de controlegroep minimaal 
(.033 en .02; plezier in dagelijkse bezigheden; problemen 
onderr ogen zien). 

Bijj  8 van de 20 items is het verschil ten gunste van de 
experimentelee groep vrij groot (verschil > .20 en p 
<.10).. De deelnemers aan de experimentele groep kun-
nenn zich beter concentreren, slapen beter, hebben vaker 
hett gevoel de dingen goed te doen, nemen minder vaak 
dee dingen zwaar op, hebben minder vaak het gevoel dat 
alless teveel wordt, voelen zich minder vaak ongelukkig 
enn neerslachtig, hebben meer vertrouwen in zichzelf en 
beschouwenn zichzelf minder vaak als een waardeloos 
iemand. . 

VOEG,VOEG, GHQ en centrale effectmaten 

Inn tabel 23.12 is de samenhang tussen centrale effect-
matenn enerzijds en de VOEG en GHQ anderzijds weer-
gegeven.. Duidelijk is dat beide meetinstrumenten vooral 
sterkk samenhangen met de centrale effectmaat voor psy-
chischee problematiek. De GHQ en de VOEG blijken 

-- Heb je je de laatste tijd kunnen con-
centrerenn op je bezigheden? 

-- Ben je de laatste tijd door zorgen 
veell  slaap tekort gekomen? 

-- Heb je je de laatste tijd goed kunnen 
bezighouden? ? 

-- Ben je de laatste tijd evenveel het 
huiss uitgeweest als gewoonlijk? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel dat 
jee de dingen over het geheel geno-
menn goed doet? 

-- Ben je de laatste tijd tevreden over 
dee manier waarop je je taken uit-
voert? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd zinvol bezig te zijn? 

-- Voelde je je de laatste tijd in staat 
omm beslissingen (over dingen) te 
nemen? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd datje voortdurend onder druk 
stond? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd datje je moeilijkheden niet de 
baass kunt? 

-- Heb je de laatste tijd plezier kunnen 
belevenn aan je dagelijkse bezighe-
den? ? 

-- Heb je de laatste tijd de dingen 
zwaarr opgenomen? 

-- Ben je de laatste tijd in staat geweest 
jee problemen onder ogen te zien? 
Hebb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd dat alles je teveel aan het wor-
denn is? 

-- Heb je je de laatste tijd ongelukkig 
enn neerslachtig gevoeld? 

-- Ben je de laatste tijd het vertrouwen 
inn jezelf kwijtgeraakt? 

-- Heb je je de laatste tijd als een waar-
delooss iemand beschouwd? 

-- Het je je de laatste tijd alles bij 
elkaarr redelijk gelukkig gevoeld? 

-- Ben je de laatste tijd voortdurend ze-
nuwachtigg geweest? 

-- Ben je de laatste tijd wel eens zo ze-
nuwachtigg geweest datje niets meer 
kon n 

2.32 2 

2.19 9 

2.03 3 

2.13 3 

2.21 1 

2.31 1 

2.22 2 

2.14 4 

2.12 2 

2.14 4 

2.22 2 

2.31 1 

1.85 5 

2.46 6 

2.31 1 

1.89 9 

1.76 6 

2.29 9 

2.06 6 

1.64 4 

2.12 2 

1.75 5 

1.93 3 

2.12 2 

1.93 3 

2.24 4 

2.10 0 

2.07 7 

2.05 5 

1.98 8 

2.24 4 

2.07 7 

1.88 8 

2.03 3 

2.05 5 

1.64 4 

1.54 4 

2.17 7 

1.93 3 

1.58 8 

.053 3 

.004 4 

.212 2 

.484 4 

.033 3 

.321 1 

.218 8 

.282 2 

.325 5 

.177 7 

.454 4 

.084 4 

.375 5 

.008 8 

.070 0 

.063 3 

.083 3 

.210 0 

.219 9 

.339 9 

zwakkerr samen te hangen met de centrale effectmaat 
voorr de gezondheidssituatie. Dit komt omdat deze centra-
lee effectmaat voor gezondheid vooral gebaseerd is op 
feitelijkee zaken, zoals aantal dagen ziekte of ziekenhuis 
enn veel minder op de beleving van de gezondheid. 

Urinecontroles Urinecontroles 

Naastt interviews en door de hulpverlening genoteerde 
gegevens,, is gebruik gemaakt van urinecontroles. Deze 
vondenn onaangekondigd plaats op het moment dat de 
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Tabell  23.12. Correlaties tussen VOEG en GHQ en de vijf centrale 
effectmaten. . 

VOEG--
13 3 

GHQ Q 

drug--
gebruik k 

.11 1 
(.083) ) 

.16 6 
(.014) ) 

gezond--
heid d 

.25 5 
(.000) ) 

.28 8 
(.000) ) 

effectmaten effectmaten 

psychi--
schee sit. 

.62 2 
(.000) ) 

.53 3 
(.000) ) 

sociale e 
situatie e 

.21 1 
(.004) ) 

.28 8 
(.000) ) 

totale e 
situatie e 

.47 7 
(.000) ) 

.51 1 
(.000) ) 

N=165,, resp. 171. Tussen haakjes p-waarde. 

deelnemerss hun methadon kwamen afhalen. Het laborato-
riumm van de Jellinek onderzocht de monsters en rappor-
teerdee hierover aan de instelling. 

Dee urinemonsters zijn onderzocht op de aanwezigheid 
vann afbraakprodukten van methadon en van andere 
drugs.. All e instellingen hebben op methadon, opiaten en 
cocaïnee laten controleren en sommige ook op amfetami-
nen,, benzodiazepinê alcoholpromillage en cannabis. De 
toegepastee urinetesten kunnen methadon tot 4 dagen na 
innamee aantonen, opiaten tot 2 dagen na gebruik, amfeta-
minenn tot enkele dagen (bij grote hoeveelheden) en 
cocaïnee tot 1 dag na gebruik. Voor benzodiazepinen is dit 
afhankelijkk van soort en cumulatie. In deze paragraaf 
wordenn deze gegevens besproken. 

Tabell  23.13 geeft de gemiddelde proportie positieve 
testenn in controle en experimentele groep gedurende de 
tweedee fase van het experiment, dat wil zeggen van 
maandd 11 tot maand 22 na de start van de opbouw van 
dee mefhadondosis in de experimentele groep. In die 
periodee zijn er 1495 urinecontroles uitgevoerd bij 176 
deelnemers.. Gemiddeld is dit 8.5 controles per deelne-
mer.. In de controlegroep ligt dit gemiddelde lager (7.8), 
dann in de experimentele groep (9.1), maar dit verschil is 
niett significant (p = .119). 

Inn 61 % van alle afgenomen urinemonsters werden opi-
atenn aangetroffen, in de controlegroep ligt dit percentage 
opp 63%, in de hoge doses groep op 59%. Dit is een 
kleinn verschil. In hoofdstuk 21 (tabel 21.1) bleek dat in 
dee experimentele groep iets meer deelnemers helemaal 
geenn heroïne meer gebruiken (40% experimentele groep, 
33%% controlegroep), maar vooral het zeer frequent ge-
bruikk ligt duidelijk lager in de experimentele groep 
(dagelijks:: 17% in de experimentele groep, 31% in de 
controlegroep).. Bij een afname van de frequentie van het 
gebruikk ten gevolge van hoge doses methadon, bijvoor-
beeldd een verschuiving van dagelijks gebruik naar ge-
bruikk om de dag, zal het aantal positieve testen hetzelfde 
blijven. . 

Inn 58% van alle afgenomen urinemonsters werden (af-
braakproductenn van) cocaïne aangetroffen, in de controle-
groepp ligt dit percentage op 63%, in de hoge doses groep 
opp 54%. In hoofdstuk 21 (tabel 21.1) bleek het cocaïne-
gebruikk volgens opgave door de deelnemers in de inter-
viewss slechts een fractie lager te liggen in de experimen-
telee groep. Hier blijkt het verschil tamelijk substantieel te 
zijn. . 

Tabell  23.13. Percentage positieve urinetesten van alle afgenomen 
testenn van maand 11 tot en met maand 22 na start op-
bouww hoge doses methadon. 

percentagee positieve urinetesten van 
allee afgenomen testen van maand 11 

t7m22 2 

urinetestt op ... 

opiaten n 

cocaïne e 

amfetamine e 

bezodiazepinen n 

alcohol l 

cannabis s 

methadon n 

opiaten,, cocaïne 
enn benzodiaze-
pinenn gemiddeld 

contr. . 
groep p 

63.1 1 

62.9 9 

1.8 8 

71.5 5 

16.9 9 

35.1 1 

95.7 7 

65.8 8 

expenm. . 
groep p 

59.4 4 

53.8 8 

2.8 8 

60.4 4 

15.6 6 

30.1 1 

96.6 6 

57.9 9 

allen n 

61.2 2 

58.1 1 

2.3 3 

65.6 6 

16.2 2 

33.0 0 

96.2 2 

61.6 6 

P P 

.270 0 

.060 0 

.304 4 

.026 6 

.358 8 

.256 6 

.285 5 

.026 6 

NN = 176, 1495 urinetesten, gemiddeld 8.5 testen per deelnemer. 

Amfetaminee wordt praktisch niet aangetroffen in de 
urinemonsters.. Ook volgens de interviews worden amfe-
taminenn nauwelijks gebruikt door deze groep patiënten. 
Benzodiazepinenn zijn in 66% van de samples aangetoond, 
inn de controlegroep ligt dit percentage gemiddeld op 
72%,, in de experimentele groep op 60%. Ook uit de 
interviewss bleek dat er een verschil tussen experimentele 
enn controlegroep optreedt in gebruik van benzodiazepi-
nen,, maar daar bleek dit verschil klein. Waarschijnlijk 
wordtt hier een groter verschil gevonden, omdat in de 
vragenlijstt alleen gevraagd is naar het gebruik van tran-
quillizerss en slaapmiddelen zonder recept. Ook het ge-
bruikk op recept zal door de hoge doses methadon gedaald 
zijn. . 

Inn 16% van de urinecontroles werd alcohol aangetrof-
fen.. Aangezien de urinecontroles doorgaans in de loop 
vann de ochtend plaats vinden is het niet verwonderlijk dat 
ditt percentage vrij laag ligt. Volgens de interviews ge-
bruiktt 12% van de patiënten dagelijks meer dan 10 gla-
zenn alcohol. In de experimentele groep ligt het percenta-
gee positieve urines even hoog als in de controle groep 
(166 en 17%). Ook uit de interviews kwamen geen ver-
schillenn naar voren tussen beide groepen in alcoholge-
bruik. . 

Cannabiss wordt in 33% van de samples opgespoord. 
Inn de experimentele groep ligt dit gemiddelde percentage 
lager,, namelijk op 30%, dan in de controlegroep (35%). 

Opvallendd is dat in vrij veel urines geen methadon 
wordtt aangetroffen (4%), terwijl methadon tot 4 dagen 
naa inname aantoonbaar is. Deze indicatie voor de thera-
pietrouww ligt in experimentele en controlegroep op het-
zelfdee niveau. 

Wanneerr een gemiddelde genomen wordt van de posi-
tievee uitslagen voor opiaten, cocaïne en benzodiazepinen 
(onderstee regel tabel 23.13), dan blijkt dat gemiddeld 
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Tabell  23.14. Druggebruik volgens interviews en volgens urinetes-
ten. . 

Tabell  23.15. Druggebruik volgens interviews en volgens urinetes-
ten.. Percentage deelnemers. 

%% positieve 
testenn van alle 

afgenomen n 
volgenss interview afgelopen testen 3 maan-
33 maanden gebruikt, % deel- i den voor inter-
nemerss view allen p 

heroïnee nee 23.3 ; 19.2 

jaa 76.7 i 70.4 58.4 .000 

cocaïnee nee 25.0 | 15.0 

jaja 75.0 \ 68.7 55.3 .000 

amfetaminee nee 94.2 \ 1.3 

jaja 5.8 \ 7.1 1.6 .090 

benzodiaze-- nee 63.3 ! 60.7 
pinenn (zon- ! 
derr recept) ja 36.7 ; 75.9 66.3 .032 

>> 10 gla-
zenn alcohol 

cannabis s 

nee e 

ja a 

nee e 

ja ja 

70.00 i 

30.00 J 

40.00 ! 

60.00 j 

4.1 1 

14.1 1 

6.2 2 

37.0 0 

7.1 1 

24.7 7 

.014 4 

.000 0 

NN = 120, 333 urinetesten, gemiddeld 2.8. 

genomenn 62% van deze drie testen positief is, in de 
controlegroepp ligt dit percentage op 66%, in de experi-
mentelee groep op 58%. Dit verschil is significant. 

DruggebruikDruggebruik volgens interviews en volgens 
urinecontroles urinecontroles 

Zowell  urinecontroles als interviewvragen hebben beper-
kingenn voor het vaststellen van het feitelijke druggebruik. 
Eenn urinecontrole geeft geen indicatie voor de hoeveel-
heidd die van de drug gebruikt is. Een indicatie voor de 
gebruiktee hoeveelheid wordt wel verkregen uit de analy-
se,, maar deze wordt door het Jellinek laboratorium niet 
doorgegeven,, daar men deze indicatie als te afhankelijk 
vann externe factoren (metabolisme e.d.) beschouwd. 
Verderr betreft het uitsluitend een meting van het gebruik 
gedurendee de voorgaande 1 a 2 dagen. Alleen met zeer 
frequentt herhaalde controles kan een langere periode 
dekkendd in beeld gebracht worden. Met interviewvragen 
kunnenn hoeveelheden en lange periodes in beeld gebracht 
worden,, maar men vertrouwt bij interviewvragen op de 
bereidheidd van de respondent naar waarheid te antwoor-
denn en op de kwaliteit van zijn geheugen. 

Eenn duidelijke tegenspraak tussen beide metingen 
treedtt op wanneer de respondent zegt helemaal niets te 
gebruiken,, terwijl uit één of meer testen blijkt dat hij wel 
gebruikt.. In dat geval heeft de patiënt zich of vergist, 
bijvoorbeeldd omdat hij de periode (in dit geval 3 maan-
den)) niet duidelijk voor de geest had, of hij verdoezelt 
zeerr incidenteel gebruik, of hij vertelt onwaarheid. Bij 

%% deelnemers met ... positieve urine-
volgenss interview afge- testen 3 maanden voor interview 
lopenn 3 maanden ge-
bruikt,, % deelnemers ° 1 2 3 t̂ >< 

heroïne e nee e 

ja a 

23.3 3 

76.7 7 

67.9 9 

20.7 7 

17.9 9 

26.1 1 

14.3 3 

26.1 1 

0.0 0 

18.4 4 

0.0 0 

8.8 8 

cocaïne e 

amfeta--
mine e 

benzo--
dia--
zepin.' ' 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

25.0 0 

75.0 0 

94.2 2 

5.8 8 

63.3 3 

37.7 7 

76.7 7 

16.7 7 

98.2 2 

85.7 7 

31.6 6 

15.9 9 

10.0 0 

40.0 0 

1.8 8 

14.3 3 

31.6 6 

36.4 4 

10.0 0 

25.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

23.7 7 

25.0 0 

0.0 0 

11.1 1 

0.0 0 

0.0 0 

5.2 2 

22.7 7 

>> 10 
glazen n 
alcoh h 

canna--
bis s 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

70.0 0 

30.0 0 

60.0 0 

40.0 0 

95.2 2 

75.0 0 

93.8 8 

61.1 1 

2.4 4 

16.7 7 

4.2 2 

20.8 8 

2.4 4 

2.8 8 

2.1 1 

15.3 3 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

0.0 0 

NN = 120, 333 urinetesten, gemiddeld 2.8. 1. Zonder recept. 

frequentee urinetesten kan overigens ook het omgekeerde 
gevall  zich voordoen: patiënt zegt te gebruiken, maar 
gebruiktt volgens de testen niet. 

Onderzochtt is hoe vaak zich een tegenspraak tussen 
uii  lUtLt^ i t n vi l m i w v n , w V i a g u l vvJvjujLfv-t . L. I  I J gv-lr i uii v 

gemaaktt van de vragen over de afgelopen 3 maanden in 
plaatss van de vragen over de afgelopen 2 weken om 
voldoendee eenheden in analyse te houden. Het betreft 
1200 deelnemers bij wie in deze periode 333 urinetesten 
zijnn afgenomen, gemiddeld 2.8 testen per deelnemer. Er 
zijnn geen verschillen in aantallen urinetesten tussen dege-
nenn die in het interview zeggen de desbetreffende drug 
well  te gebruiken en degenen die zeggen de drug niet te 
gebruiken. . 

Tabell  23.14 geeft het gemiddelde percentage positieve 
uriness afhankelijk van het antwoord op de interviewvra-
gen.. Bij deze groep van 120 deelnemers was 58% van de 
onderzochtee urines in de periode van 3 maanden voor het 
intervieww positief voor opiaten. Bij degenen die zeiden in 
dezee periode geen heroïne gebruikt te hebben is 19% van 
allee onderzochte urines positief, en derhalve is 81% van 
dee onderzochte urines negatief. Bij degenen die zeiden de 
drugg wel te gebruiken is 70% van de urines positief op 
opiaten,, ergo is hier 30% van de monsters negatief. 

Tabell  23.15 geeft een nadere specificatie. De percen-
tagess betreffen hier geen positieve urinetesten, maar deel-
nemers.. Bij 68% van de deelnemers die zeggen geen 
heroïnee te hebben gebruikt wordt geen enkele positieve 
urinee gevonden, bij 18% wordt één positieve urine ge-
vonden,, bij 14% twee, 3 of meer positieve urines komen 
bijj  deze groep niet voor. Bij de groep die zegt wel hero-
inee te gebruiken worden bij 18% van de deelnemers 3 of 

199 9 



Tabell  23.16. Correlaties tussen gebruik van drugs afgelopen 3 
maanden,, gemeten via interviews en gemeten via 
urinecontroles.. N = 120. 

opiaten n 

cocaïne e 

amfetamine e 

benzodiazepinen n 

alcohol l 

cannabis s 

opiatenn + cocaïne •+ benzodiazepinen 

correlatie e 

.53 3 

.51 1 

.38 8 

.17 7 

.29 9 

.40 0 

.55 5 

P P 

.000 0 

.000 0 

.018 8 

.030 0 

.001 1 

.000 0 

.000 0 

44 positieve urines aangetroffen en bij 9% zijn er meer 
dann 4 positieve testen. 

Hoewell het duidelijk is dat de antwoorden van de 
respondentenn niet volledig betrouwbaar zijn, blijkt uit 
dezee gegevens dat met name incidenteel gebruik verdoe
zeldd wordt en in het interview wordt gepresenteerd als 
'geenn gebruik'. Respondenten die zeggen geen heroïne te 
gebruiken,, maar die bij herhaling een positieve urine pro
duceren,, blijken niet voor te komen. 

Eenn identiek patroon is zichtbaar bij de andere drugs, 
opp twee uitzonderingen na. Op de eerste plaats blijkt één 
respondentt te zeggen geen cocaïne te gebruiken, terwijl 
hijj meer dan 4 keer een positieve urine produceert. Op 
dee tweede plaats is het patroon bij benzodiazepinen sterk 
afwijkend.. Het percentage positieve urines is hoog bij 
degenenn die zeggen geen slaapmiddelen en tranquillizers 
zonderr recept te gebruiken (61%; 76% bij degenen die 
zeggenn deze middelen wel te gebruiken, tabel 23.14) en 
13%% van degenen die zeggen deze middelen niet zonder 
receptt te gebruiken produceerden meer dan 2 positieve 
uriness (tabel 23.15). Al eerder is er op gewezen dat dit 
komtt doordat de patiënten ook benzodiazepines op recept 
gebruiken. . 

Tabell 23.16 geeft de correlaties tussen het percentage 
positievee urines in de drie maanden voor het interview en 
dee omvang van het druggebruik volgens de interviews 
gedurendee de voorgaande drie maanden. De correlaties 
bijj benzodiazepinen en alcohol zijn laag (r < .30). Bij 
benzodiazepinenn ligt dit aan een vraagstelling die niet 
zonderr meer aansluit op de uitslag van een urinetest 
('zonderr recept'). Alcohol is enerzijds slechts 12 uur na 
gebruikk aantoonbaar, anderzijds kan ook minder dan '10 
glazen'' alcohol een positieve testuitslag produceren. Bij 
amfetaminenn en cannabis is de samenhang redelijk (r = 
++ .40). Bij amfetaminen zal het zeer sporadische gebruik 
vann deze drug een rol spelen. Waarom de samenhang bij 
cannabiss niet sterker is, is onduidelijk. Bij opiaten en 
cocaïnee is de samenhang bevredigend (r > .50). 

BijwerkingenBijwerkingen volgens de patiënt 

Bijwerkingenn van methadon zijn met name sedatie, adem
halingsdepressie,, obstipatie, urineretentie, gewichtstoena-
me,, vochtretentie, overmatig zweten, jeuk en huidirrita-
tie.. Van sedatie kan sprake zijn als de patiënt suf en 
slaperigg wordt, nog maar moeilijk aanspreekbaar is en 
moeitee heeft met denken. Een ademhalingsdepressie 
treedtt op als het centrale ademhalingscentrum onderdrukt 
wordt,, wat flauwvallen en wegraken tot gevolg kan 
hebben.. Bovendien raakt de gebruiker door onderdruk
kingg van ademhaling en hoestreflex overtollig slijm niet 
meerr kwijt, wat hem kwetsbaarder maakt voor longaan
doeningenn zoals bronchitis. Van obstipatie is sprake als 
dee stoelgang te lang uitblijft. Gewichtstoename en vocht
retentieretentie gaan vaak samen. 

Naarmatee de methadondosis hoger komt te liggen, 
zullenn bijwerkingen van methadon toenemen maar ook 
zullenn de onthoudingsverschijnselen afnemen. De licha
melijkee symptomen van abstinentie zijn bij methadon 
dezelfdee als bij heroïne, maar zij treden later op en zijn 
milderr (zie onder meer Van Wilgenburg 1995; Post 
1998).. Het betreft de volgende abstinentieverschijnselen: 
spierpijn,, buikkrampen en diarree, afwisselend warm en 
koudd voelen, kippenvel, loopneus, geeuwen, rusteloos
heid,, versnelde ademhaling, hyperventilatie, hartkloppin
gen,, verhoogde bloeddruk, toegenomen lichaamstem
peratuur,, lichte koorts, onwillekeurige bewegingen van 
dee benen, spiertrekkingen, botpijnen, slapeloosheid en 
braken. . 

Inn de voorgaande hoofdstukken zijn al een aantal 
onderzoeksgegevenss gerapporteerd die (mede) betrekking 
hebbenn op mogelijke bijwerkingen van hoge doses metha
don.. Voor de overzichtelijkheid worden de belangrijkste 
conclusiess hier herhaald. 

Vann 5 deelnemers werd een ernstig ongewenst voorval 
gemeld,, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuisopna
me.. Eén van deze deelnemers behoorde tot de controle
groep,, 4 tot de experimentele groep. 7 patiënten overle
denn tijdens het experiment. Op basis van onderzoek 
onderr Nederlandse methadonpatiënten kon verwacht 
wordenn dat 5 patiënten zouden overlijden gedurende de 
looptijdd van het experiment. Als er rekening mee wordt 
gehoudenn dat het problematische deel van de methadon-
populatiee geselecteerd is voor het experiment, dan is dit 
geenn opmerkelijke afwijking. Twee overledenen behoor
denn tot de controlegroep, vijf tot de experimentele groep. 
Hett verschil is niet significant als overledenen en onge
wenstee voorvallen worden samengenomen. 

Uitt een analyse van de vrije tijdsactiviteiten blijkt geen 
sederendd effect van hoge doses. Integendeel, de hoge 
dosess gaan samen met een meer actieve tijdsbesteding. 

Ookk de analyse van de ervaren gezondheid (VOEG) 
laatt nauwelijks bijwerkingen zien. Patiënten met een 
hogee doses methadon ervaren slechts in geringe mate 
meerr obstipatie, terwijl bijwerkingen van methadon zoals 
lusteloosheid,, moeheid en sterk zweten door hen juist 
minderr ervaren worden. 

Ookk een analyse van de notities van de arts duidt niet 
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Tabell  23.17. Bijwerkingen van methadon. Percentages. 

vóórr na 

randomisatiee 22 mnd 

conn exp con exp p 

HebHeb je last van 

bijwerkingenbijwerkingen van 
dede methadon ? 

jaa 21.7 18.3 29.8 30.6 
neee 75.0 79.4 69.2 67.6 
onduidelijkk 3.3 2.4 1.0 1.9 .494 

N=2477 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). Verschil-
lenn niet significant. 

opp het voorkomen van bijwerkingen. Door artsen worden 
voorr de deelnemers van de experimentele groep wel 
vakerr bijzonderheden genoteerd, maar dat was te ver-
wachtenn gezien de grotere alertheid van de artsen bij de 
hogee dosis groep in verband met mogelijke complicaties 
doorr hoge doses methadon. De genoteerde opmerkingen 
inn controle en experimentele groep (tabel 23.7) wijzen 
niett op het optreden van bijwerkingen van hoge doses 
methadon. . 

Gedurendee het experiment werd regelmatig bij de 
deelnemerss naar klachten geïnformeerd en er werd ge-
vraagdd of bijwerkingen van methadon optraden. Deze 
gegevenss werden verzameld om eventuele risicovolle 
situatiess te kunnen vermijden. Hierdoor zouden mogelijke 
problemenn als gevolg van het gebruik van hogere doses 
methadonn spoedig onderkend kunnen worden. Ook aan 
dee controlegroep werd steeds gevraagd of zij klachten 

Inn een eerdere publicatie (Driessen, Bureau 2000: 89-
102)) is gerapporteerd over deze klachten en bijwerkin-
gen,, zoals genoteerd door arts en verpleegkundige. De te 
verwachtenn bijwerkingen van methadon (sedatie, ademha-
lingsdepressie,, obstipatie, gewichtstoename en zweten, 
jeukk en huidirritatie) traden inderdaad iets vaker op in de 
experimentelee groep, maar alleen de categorieën 'luste-
loosheid'' tijdens de opbouw van de hoge methadondosis 
enn de categorie 'zweten, jeuk en huidirritatie' tijdens de 
laatstee fase van het experiment leverde een duidelijk ver-
schill  op tussen controle en experimentele groep. Deze 
verschillenn werden geconstateerd door de verpleegkundi-
gen.. Dat verpleegkundig personeel de standaard bijwer-
kingenn van methadon, waarop zij bij de voorbereiding 
vann het experiment uitdrukkelijk gewezen zijn, vaker 
waarneemtt in de hoge dosis groep, hoeft geen verbazing 
tee wekken. Verwachtingen over optredende bijwerkingen 
zullenn een rol hebben gespeeld. 

Inn deze paragraaf wordt ingegaan op bijwerkingen 
zoalss die gerapporteerd zijn door de deelnemers zelf. 
Tabell  23.17 geeft een overzicht van de in de interviews 
gerapporteerdee bijwerkingen. Het is duidelijk dat zowel 
inn de controlegroep als in de experimentele groep de 
gerapporteerdee bijwerkingen zijn toegenomen. Mogelijk 
hangtt dit samen met het feit dat er door verpleegkundige 
enn arts frequent naar bijwerkingen geïnformeerd werd 
lopendee het experiment. 

EvenzeerEvenzeer is duidelijk dat er geen enkel verschil op-
treedtt tussen de hoge dosis groep en de lage dosis groep. 
OokOok wanneer de analyse beperkt wordt tot degenen die 
conformm de randomisatie behandeld zijn, blijkt er geen 
verschill  op te treden (lage dosis volgens randomisatie en 
lagee dosis feitelijk: 30% rapporteert bijwerkingen; hoge 
dosiss randomisatie en feitelijk: 30% rapporteert bijwer-
kingen). . 

Ookk de correlatie tussen de feitelijke dosishoogte en 
hethet al dan niet rapporteren van bijwerkingen is effectief 
null  (voor degenen conform randomisatie: r=.00, 
pp = .494, N = 154; inclusief degenen die niet conform 
randomisatiee behandeld zijn: r= -.03, p = .330, N=203; 
p-waardenn eenzijdig). 

Conclusie Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is allereerst ingegaan op de bevindingen 
vann de verslavingsarts. Daaruit blijkt het volgende: 

-- Bij deze groep patiënten wordt door de arts gemiddeld 
genomenn geen verschil geconstateerd tussen experi-
mentelee en controlegroep wat betreft aspecten van de 
gezondheid.. Wel wordt het psychisch en sociale functi-
onerenn van de deelnemers in de experimentele groep 
doorr de arts minder vaak onvoldoende beoordeeld dan 
bijj  deelnemers in de controlegroep. 

-- Het oordeel van de arts wat betreft psychisch en soci-
aall  functioneren komt goed overeen met de situatie 
irn*- »» ^ Q rv n + ia r r * -T*-..-Jn / l i p i n V* / - . f» f^  ^  *  11/" ^ 1 » " %m^*r*n 
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steld.. Het oordeel van de arts over de gezondheidssitu-
atiee komt ook overeen met de vastgestelde situatie, 
maarr deze samenhang is zwak. Dit komt omdat artsen 
sterkk op aspecten letten zoals gebit en hygiëne die 
voorr de patiënt een ondergeschikte rol spelen. 

-- Het spuitgedrag is in beide groepen evenveel (en sterk) 
afgenomenn tijdens de experimentele periode. De ver-
onderstellingg dat deelnemers aan de experimentele 
groepp vaker hun spuitgedrag verzwijgen blijkt niet 
bevestigdd te kunnen worden. Een (niet-significant) ver-
schill  dat door de arts geconstateerd wordt tussen 
controlee en experimentele groep kan derhalve aan 
toevalsfluctuaties,, aan een selectie van patiënten of aan 
hett vermelden van oude littekens worden toegeschre-
ven. . 

-- Door de artsen worden voor de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker bijzonderheden genoteerd. 
Datt was te verwachten gezien de grotere alertheid van 
dee artsen op eventuele complicaties in verband met 
hogee doses methadon. 

Inn dit hoofdstuk is daarnaast met twee gestandaardiseerde 
enn gevalideerde instrumenten onderzocht of de experi-
mentelee groep minder lichamelijke en psychische proble-
menn ervaart. De gegevens zijn door een ander persoon 
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(dee verpleegkundige) en in een andere setting verzameld 
dann de interviewgegevens. Het volgende blijkt: 

-- Deelnemers aan de experimentele groep ervaren min-
derr gezondheids- en psychische problemen dan de 
deelnemerss aan de controlegroep. Het effect bereikt 
borderlinee significance in de conform randomisatie 
behandeldee groepen. 

-- Patiënten met hoge doses methadon ervaren de traditi-
onelee bijwerkingen van methadon zoals lusteloosheid, 
moeheidd en sterk zweten niet of nauwelijks (obstipa-
tie). . 

-- Rugpijn komt vaker voor in combinatie met hoge 
doses.. Waarom dit zo is, is onduidelijk. 

Eenn analyse van de uitslagen van urinetesten leidt tot de 
volgendee conclusies: 

-- Het geringere druggebruik in de experimentele groep 
kann ook met behulp van urinecontroles worden vastge-
steld. . 

-- De antwoorden op interviewvragen naar druggebruik 

corresponderenn niet volledig met de uitslagen van de 
urinetesten.. Met name incidenteel gebruik van heroïne 
enn cocaïne wordt in de interviews soms verdoezeld en 
gepresenteerdd als 'geen gebruik'. 

-- Niettemin is de samenhang tussen interviewvragen en 
dee uitslagen van de urinetesten bij heroïne en cocaïne 
bevredigendd (correlatie > .50) en bij amfetaminen en 
cannabiss redelijk (r = .40). Bij benzodiazepinen en 
alcoholl  is deze samenhang zwak ten gevolge van het 
feitt dat de vraagstelling in de interviews niet zonder 
meerr aansluit op de uitslag van de urinetesten. 

Uitt een analyse van gerapporteerde bijwerkingen blijkt 
hett volgende: 

-- Er kan geen relatie aangetoond worden tussen de 
dosishoogtee en de gerapporteerde bijwerkingen. Deel-
nemerss aan de experimentele groep rapporteren pre-
ciess evenveel bijwerkingen als deelnemers in de con-
trolegroep.. Er blijkt wel een zwak verband tussen 
lidmaatschapp van de hoge dosis groep en bijwerkingen 
zoalss geconstateerd door medisch personeel. Dit perso-
neell  heeft uiteraard verwachtingen over bijwerkingen. 
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HOOFDSTUKK  24 

SAMENVATTIN GG EN CONCLUSIES 

Inn dit laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 
vann de belangrijkste resultaten van de vier in deze studie 
opgenomenn onderzoeken. De overige resultaten zijn in de 
laatstee paragrafen van hoofdstuk 2 tot en met 23 te vin-
den. . 

Dee samenvatting van ieder van de vier onderzoeken 
wordtt afgesloten met een conclusie en een evaluatie van 
opzett en uitvoering van het onderzoek. Een overzicht van 
dee vier uitgevoerde onderzoeken is in tabel 1.1 (pagina 
5)5) te vinden. 

OnderzoekOnderzoek L Inventarisatie van de 
methadonverstrekkingmethadonverstrekking in 1990 

Voorr het eerste onderzoek zijn in 1990 alle methadonver-
strekkendee instellingen in Nederland ondervraagd. All e 
instellingenn werkten mee en de gegevens geven zodoende 
eenn beeld van de landelijke situatie met betrekking tot de 
metnadonverstrekkingg in 1990. Uit dit op de organisatie 
vann de methadonverstrekking in Nederland gerichte 
onderzoekk komen de volgende punten naar voren. 

DoelstellingenDoelstellingen en aandrang op afbouw 

All  in de jaren vóór 1990 blijken de instellingen de doel-
stellingenn te hebben aangepast aan de realiteit: volledige 
abstinentiee binnen redelijke termijn wordt niet langer als 
haalbaarr beschouwd en daarom is de abstinentiedoelstel-
lingg verlaten en komt de nadruk te liggen op het tegen-
gaann van verdere verloedering van en het contact houden 
mett de verslaafde populatie. 

Dezee verschuiving in de doelstellingen kan als een 
gunstigee ontwikkeling beschouwd worden. Caplehorn e.a. 
(1994)) rapporteren een 33% lager overlijdensrisico bij 
instellingeninstellingen die de abstinentiedoelstelling opgeven en die 
zodoendee accepteren dat methadonbehandeling in principe 
zonderr eind is. Ook uit een studie van Caplehorn, Lum-
leyy e.a. (1998) blijkt dat een sterke oriëntatie op absti-
nentiee bij de staf samengaat met meer uitval van pati-
ënten.. En doorbehandelde patiënten blijken beter te func-
tionerenn dan afgekickte en ontslagen patiënten (Simpson 
e.a.. 1997a). Caplehorn (1994) vond daarnaast dat het 
bijgebruikk van heroïne hoger is in op abstinentie gerichte 
programma'ss dan in methadononderhoudsprogramma's. 
Well  is het gebruik van amfetaminen in deze laatste pro-

gramma'ss hoger. Ook Magura en Rosenblum (2001) 
vermeldenn meer positieve urines bij op abstinentie gerich-
tee behandeling. 

Dezee verandering van de doelstellingen is inmiddels 
nogg verder doorgeschoven. In 1998 bleken 6 van de 8 
methadonprogramma'ss in de grote steden uitsluitend nog 
tee streven naar 'stabilisatie' en 'structurering' en niet 
langerr naar 'verandering', waarmee maatschappelijk 
herstell  of abstinentie bedoeld wordt (Van der Lelij en 
Driessenn 1998). Ook palliatie is inmiddels uitdrukkelijk 
inn de rij met doelstellingen van de verslavingszorg opge-
nomen.. De Gezondheidsraad (2002) noemt successie-
velijkk de volgende doelstellingen: genezing (cure), stabili-
satiee (care) en tenslotte palliatie. 

Ondankss het feit dat de instellingen hun doelstellingen 
inn 1990 hadden aangepast aan de realiteit, blijkt dat er in 
veell  instellingen in 1990 nog steeds bij de patiënten op 
wordtt aandrongen om de methadon af te bouwen. De 
verstrekkingspraktijkk liep wat dit betreft dus achter op de 
well  doorgevoerde aanpassing in de doelstellingen. Het 
aandringenn op verlaging van de methadondosis is een 
praktijkk die destijds ook in Amerika veel voorkwam 
(D'Aunnoo en Vaugh 1992). Deze praktijk zal een nega-
tieff  effect hebben op het functioneren van de patiënten, 
zoo kan men vermoeden op grond van de hierboven ge-
noemdee onderzoeken naar het verband tussen de absti-
nentiedoelstellingg en het functioneren van de patiënten. 
Langzamee afbouw blijkt dan ook niet effectief. In een 
randomizedd onderzoek vergeleken Sees e.a. (2000) een 
methadononderhoudsbehandelingg met een langzame door 
methadonn ondersteunde detoxificatie gedurende 180 da-
gen.. De onderhoudsbehandeling was effectiever wat 
betreftt heroïnegebruik, druggerelateerde HIV-preventie 
enn criminaliteit. Ook in een recente metastudie (Amato 
e.a.. 2003) wordt geconcludeerd dat afbouwschema's met 
methadonn niet effectief zijn. Marsden e.a. (1998) stelden 
all  eerder dat het succes van op abstinentie gerichte re-
ductieprogramma'ss met methadon nooit is aangetoond. 

Eenn zekere weerzin bij het Nederlandse personeel 
tegenn methadonverstrekking zonder uitzicht op beëin-
digingg van deze behandeling zal een rol hebben gespeeld 
bijj  dit frequent aandringen op afbouw. Welke rol de 
Inspectiee voor de Gezondheidszorg hierbij precies ge-
speeldd heeft is niet duidelijk. Wel is bekend dat deze 
Inspectiee regelmatig informeerde naar het aantal patiënten 
datt op een reductieschema stond. Ook in het buitenland 
bestaatt er onder hulpverleners weerstand tegen methadon-
verstrekking.. Forman e.a. (2001) vermelden bijvoorbeeld 
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datt 66% van de door hen ondervraagde stafleden van de 
verslavingszorgg tegen uitbreiding van de methadonver-
strekkingg is. Deze weerstand hangt volgens Caplehorn 
e.a.. (1996a) vooral samen met een persoonlijke afkeer 
vann druggebruik in het algemeen en kan niet worden 
teruggevoerdd op een gebrek aan kennis. 

Watt betreft het aandringen op afbouw is de situatie in 
Nederlandd momenteel overigens veranderd. Aandrang op 
afbouww komt minder vaak voor, zo is de indruk, maar 
systematischee gegevens ontbreken. 

BereikBereik en patiënten 

Hett bereik van de methadonverstrekking blijkt in 1990 
hoogg te zijn (circa 75% van de verslaafde populatie). In 
Amerikaa wordt circa 20% van de populatie bereikt (NIH 
1998).. Het grote bereik in Nederland is hoogstwaar-
schijnlijkk te danken aan de laagdrempelige verstrekking. 
Ookk onder degenen die zeggen geen behoefte te hebben 
aann behandeling, gaat laagdrempelige verstrekking samen 
mett een hoger bereik, zo toonde Kwiatkowski e.a. (2000) 
aann voor de VS. 

Inn dit eerste onderzoek is via de medewerkers van de 
instellingenn een aantal gegevens over de patiënten verza-
meld.. In het daarop volgende onderzoek 2 bleken deze 
doorr de medewerkers gegeven schattingen in zijn alge-
meenheidd niet juist te zijn. Bijgebruik van illegale drugs, 
duurr van de verslaving en duur van het gebruik van me-
thadonn worden gemiddeld genomen door de medewerkers 
sterkk onderschat. 

Organisatie Organisatie 

Eenn optimale organisatie van de methadonverstrekking is 
vann belang. Programmakarakteristieken, zoals de fre-
quentiee van counseling en de betrokkenheid en ervaring 
vann de directie, zijn van invloed op de effectiviteit van de 
behandeling,, zoals gemeten aan het illegale druggebruik 
(Maguraa e.a 1999). Ook Bell e.a. (1997) constateerden 
voorr Australië dat slecht georganiseerde klinieken aan-
zienlijkk slechter presteren in die zin dat het criminali-
teitscijferr onder de patiënten hoger ligt. Barnett e.a 
(2001)) benadrukken in dit verband dat de verschillen 
tussenn de vervangende middelen methadon en buprenorfi-
ne,, die momenteel veel aandacht krijgen, in het niet 
vallenn bij de verschillen tussen de methadonprogram-
ma's.. Ook tussen individuele behandelaars zijn overigens 
grotee verschillen gevonden in het succes van de behande-
lingg (Blaney en Craig 1997) en een goede verstandhou-
dingg tussen hulpverlener en verslaafde leidt tot een beter 
behandelresultaatt (Simpson e.a. 1997b). 

Inn de jaren 1990 hadden in Amerika veel instellingen 
dee methadonverstrekking niet op orde, hoewel er tussen 
19888 en 1995 verbeteringen in de professionaliteit zijn 
opgetredenn (D'Aunno e.a. 1999). Maar nog in 2000 
ontvingg 36% van de patiënten een dosis onder de aan-
bevolenn 60 mg (D'Aunno en Pollack 2002). Ook in 

Engelandd blijkt de methadonverstrekking vaak niet opti-
maall  geregeld te zijn (Strang en Sheridan 2003). 

Uitt dit onderzoek in Nederland komt naar voren dat 
ookk hier in 1990 nog veel tekorten in de organisatie van 
dee methadonverstrekking bestaan. In veel instellingen 
vindtt geen uitvoerig intakegesprek plaats (17% van de 
instellingen),, is er niet altijd bij intake een medisch on-
derzoekk (24%), zijn de uitreikruimtes toegankelijk voor 
buitenstaanderss (39%), staan de regels niet op papier 
(14%),, is er geen klachtenregeling (26%), vinden geen 
urinecontroless plaats (11%), is er geen duidelijkheid over 
dee contactpersoon (41%) of wordt niet altijd ingegaan op 
sexuelee gewoonten in verband met aids en hepatitis-b 
(49%). . 

Eenn gedeeltelijke verklaring voor deze niet-optimale 
organisatiee van de methadonverstrekking kan gevonden 
wordenn in de slechte werksfeer. Veel instellingen kampen 
inn 1990 met personeelstekort, ziekteverzuim en een 
matigee werksfeer. Verder verlopen de contacten met 
anderee organisaties en met de huisartsen moeizaam, zo 
blijk tt uit het onderzoek. Ook de maatschappelijke waar-
deringg voor de drugshulpverlening laat, volgens de instel-
lingen,, te wensen over. 

Hett is niet duidelijk in hoeverre deze situatie momen-
teell  nog voortbestaat. De overzichten die sindsdien zijn 
uitgebrachtt (Rigter e.a. 2004; Van der Lelij en Driessen 
1998;; Gezondheidsraad 2002) geven hier geen uitsluitsel 
over.. De Gezondheidsraad (2002) bepleit de ontwikkeling 
vann richtlijnen voor de behandeling van verslaafden, 
waaruitt opgemaakt kan worden dat naar de mening van 
dee Raad vanzelfsprekendheden niet altijd zijn ingevoerd. 
Verderr stelt de Raad dat 'de huidige organisatie ... van 
dee ambulante drugshulpverlening niet [is] toegesneden op 
adequatee behandeling ... '. De Raad schijnt hier met name 
tee doelen op het geringe aantal artsen dat in de versla-
vingszorgg werkzaam is. 

Watt betreft de urinecontroles bleek in 1997 bij het 
opzettenn van het vierde onderzoek (experiment hoge 
doses)) dat enkele instellingen (praktisch) nooit urinecon-
troless uitvoerden. De medewerkers van deze instellingen 
warenn zeer verbaasd over de hoge prevalentie van het 
bijgebruikk (praktisch iedereen) toen de deelnemers aan 
hett experiment getest werden. 

Uitt onderzoek in 1995 (Henskens en Driessen 1995) 
bleekk het bespreken van sexuele gewoontes en schone 
spuitenn inmiddels min of meer geïntegreerd te zijn in het 
werkk van de arts en de verpleegkundige, maar niet in het 
werkk van de maatschappelijk werker. Op dit aspect is dus 
enigee verbetering opgetreden, hoewel uit de studie van 
Rigterr e.a. (2004: 125) blijkt dat meer dan de helft van 
dee instellingen de spuitomruil niet ondersteunt met psy-
chosocialee interventies. 

Eenn recent overzicht op basis van praktijkervaringen 
typeertt de huidige situatie van de methadonverstrekking 
zelfss als 'verloedering' (Loth e.a. 2003). Dit lijk t vrij ver 
tee gaan, maar de conclusie dat de organisatie van de 
methadonverstrekkingg lang niet overal optimaal is, kan 
gedeeldd worden. De opvatting van deze auteurs dat de 
tekortenn in de organisatie van de methadonverstrekking 
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voorall  te wijten zijn aan de dubbele doelstelling van de 
verslavingszorgg (individuele hulp èn overlastbestrijding) 
wordtt hier overigens niet gedeeld. Deze twee doelstellin-
genn zijn minder vaak strijdig, dan wel wordt aangenomen 
(ziee ook pagina 157-158). 

HeterogeniteitHeterogeniteit van behandeling 

Hett blijkt dat er in 1990 onder de instellingen een grote 
heterogeniteitt bestaat wat betreft de organisatie van de 
methadonverstrekking:: sommige instellingen geven jonge 
patiëntenn geen methadon, andere wel; sommige instellin-
genn hanteren een maximumdosering, andere niet; bij 
sommigee instellingen is dit maximum 30 mg, bij andere 
instellingenn 100 mg; sommige instellingen staan bijge-
bruikk toe, ander niet etcetera. Deze verschillen vallen 
niett samen met de categoriale denominatie van de instel-
lingenn (CAD, GGD, KGOD). Voor een klein deel zijn 
dezee verschillen wellicht terug te voeren op verschillen 
tussenn de patiënten van de instellingen. Maar voor een 
groott deel zijn ze willekeurig en geïnspireerd op histo-
rischh gegroeide praktijken en persoonlijke voorkeuren 
vann behandelaars en stichtingsbesturen. Deze laatsten 
bemoeidenn zich destijds met name met de maximale 
dosishoogte.. Het valt niet in te zien wat het nut is van 
dergelijkee verschillen, tenzij het gecontroleerde experi-
mentenn betreft, maar dat is nooit het geval. 

Dezee in 1990 geconstateerde diversiteit in aanpak werd 
inn 1998 opnieuw vastgesteld bij de instellingen in de 
stedenn die participeerden in het heroine-experiment (Van 
derr Lelij en Driessen 1998). In dat onderzoek werd de 
tijdsbestedingg per activiteit per patiënt per maand vastge-
steld.. Er bleken enorme verschillen op te treden tussen 
dee instellingen (54 minuten per maand medische zorg 
versuss 12, 196 minuten maatschappelijk werk versus 42). 
Naarr aanleiding van dat onderzoek werd een standaardi-
satiee van het aanbod van de verslavingszorg bepleit (ver-
gelijkbaree aanbeveling in: Gezondheidsraad 2002). Ook 
Rigterr e.a. (2004) constateren niet op wetenschappelijke 
inzichtenn gebaseerde verschillen tussen instellingen. 

Conclusie Conclusie 

Geconcludeerdd kan worden dat in 1990 de verslavings-
zorg,, en met name de methadonverstrekking, in een 
weinigg gemakkelijke situatie verkeerde door de moeizame 
samenwerkingg met andere instanties, door de geringe 
maatschappelijkee waardering voor het werk, door een 
middenn jaren 1980 doorgevoerde demotiverende bijstel-
lingg van de doelstellingen naar beneden en door een 
slechtee werksfeer. 

Hett is aannemelijk dat deze malaise er toe heeft bijge-
dragenn dat de methadonverstrekking niet optimaal geor-
ganiseerdd was in 1990. Er bestonden destijds ook grote 
verschillenn in aanpak tussen de instellingen, die niet 
warenn terug te voeren op verschillen in patiëntpopulaties. 
Dezee verschillen hadden geen enkele dan een historische 

off  persoonlijke achtergrond. Niet alleen waren er grote 
irrationelee verschillen tussen de instellingen, ook bleek 
datt de essentialia van een verantwoorde behandeling met 
methadonn niet overal en niet altijd werden toegepast 
(intakee gesprek, periodiek geneeskundig onderzoek, 
urinecontrole,, bespreken sexuele gewoonten). Tenslotte 
blekenn de medewerkers van de instellingen weinig inzicht 
tee hebben in de achtergrond van hun patiënten, zoals 
duurr van de verslaving, bijgebruik en duur van de metha-
donverstrekking. . 

Momenteell  is deze situatie deels nog dezelfde, hoewel 
err op sommige punten verbetering is opgetreden (aids-
voorlichting,, minder aandrang op afbouw). 

Eenn positieve ontwikkeling is dat er momenteel aan-
dachtt wordt besteed aan standaardisatie en behandelpro-
tocollen.. Het uitbrengen van richtlijnen bleek in Engeland 
opp de lange duur effect te hebben op het voorschrijfbe-
leidd (Strang en Sheridan 2003), hoewel in de VS zeer 
veell  methadonklinieken niet aan de richtlijnen blijken te 
voldoenn (Barnett en Hui 2000). 

Inn 1990 was het te begrijpen dat een gedemotiveerde 
verslavingszorgg de methadonverstrekking niet optimaal 
georganiseerdd had. Dat deze situatie inmiddels zo lang 
heeftt voortgeduurd is echter niet gemakkelijk te verdedi-
gen. . 

Evaluatie Evaluatie 

Dezee inventarisatie van de methadonverstrekking via 
schriftelijkee ondervraging van de instellingen was bedoeld 
omm een snel overzicht te geven van de organisatie van het 
veld.. Doordat een respons van 100% gerealiseerd werd, 
bleekk dit goed mogelijk. Dergelijk onderzoek onder 
instellingenn heeft doorgaans een lagere respons (70%; 
Rosenbergg e.a. 2002; 85% Rigter e.a. 2004). Tegen 
geringee kosten werd een compleet overzicht gegeven van 
dee methadonverstrekking in Nederland en een dergelijk 
beschrijvendd overzicht kan relevant zijn, zo blijkt uit de 
hierbovenn gegeven conclusie. 

Viaa de instellingen werd ook geprobeerd inzicht te 
krijgenn in de situatie van de patiënten. Dit deel van het 
onderzoekk moet als mislukt beschouwd worden, want 
essentiëlee gegevens, zoals het bijgebruik of het aantal 
jarenn dat de patiënten al methadon ontvangen, werd door 
dee medewerkers van de instellingen ernstig onderschat, 
zoo bleek uit het tweede onderzoek. Wel is deze onder-
schattingg op zich een beleidsrelevant gegeven. 

Achteraff  bezien was het beter geweest als deze be-
schrijvingg van de programma's gerelateerd was aan het 
success van de programma's (Vgl. Ball 1996; Ball en 
Rosss 1991). Deze laatste auteurs vonden een grote varia-
tiee in het succes van programma's (een factor 2 tot 3 ver-
schil,, gemeten aan negatieve urine-uitslagen). 
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OnderzoekOnderzoek 2. De situatie van de 
methadonpatiëntenmethadonpatiënten in 1991 

Voorr het tweede onderzoek zijn in 1991 631 patiënten 
vann methadonverstrekkende instellingen buiten de vier 
grotee steden geïnterviewd. Er is een weging toegepast op 
basiss van de registratiegegevens van de instellingen en op 
basiss van door hulpverleners ingevulde vragenlijsten over 
dee patiënten die niet geïnterviewd zijn. Door deze weging 
zijnn de gegevens representatief voor de methadonpati-
ëntenn in Nederland buiten de vier grote steden. 

Leeftijd,Leeftijd, sexe en herkomst 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadonpatiënten buiten 
dee vier grote steden blijkt hoog: 31 jaar. Patiënten die 
methadonn gebruiken zijn over het algemeen iets ouder 
dann niet-behandelde verslaafden (NIH 1998). Uit een ver-
gelijkingg van de leeftijdsverdeling in 1988 met die van 
19911 blijkt een veroudering van de methadonpatiënten. 

Vrouwelijkee verslaafden maken in 1991 23% uit van 
dee methadonpatiënten buiten de vier grote steden. Deze 
verhoudingg tussen mannelijke en vrouwelijke verslaafden 
iss een constante. Welp e.a. (2002) vonden in een onder 
anderee door nominatie samengestelde steekproef jonge 
druggebruikerss (< 30 jaar) in Amsterdam 22% vrouwen. 

Opvallendd is dat er veel meer jonge dan oude vrou-
welijkee methadonpatiënten zijn. Er is sprake van een 
stabiell  patroon, dat zich rond 1980 ook voordeed (Dries-
senn 1987a). Mino e.a. (1998) en Martin e.a. (1998) mel-
denn dat verslaafde vrouwen de behandeling vaker staken 
dann mannen. Deze bevindingen kunnen er op wijzen dat 
vrouwenn er vaker in slagen de verslaving onder de knie 
tee krijgen dan mannen. 

Allochtonenn en buitenlanders blijken onder de metha-
donpatiëntenn oververtegenwoordigd te zijn. Buiten de 
vierr grote steden is de oververtegenwoordiging van al-
lochtonenn minder extreem dan in Amsterdam. Oververte-
genwoordigingg onder verslaafden van allochtonen kan be-
schouwdd worden als een gevolg van assimilatieproble-
men.. Molukkers en Surinamers, de twee groepen alloch-
tonenn die al langer in Nederland verblijven en die de 
Nederlandsee taal goed spreken, blijken in 1991 minder 
sterkk oververtegenwoordigd onder jonge verslaafden dan 
beginn jaren 1980 het geval was. Kennelijk zijn voor deze 
tweee groepen de assimilatieproblemen inmiddels op de 
achtergrondd geraakt. 

Dee situatie van allochtone patiënten is niet slechter dan 
diee van autochtone patiënten, integendeel. Allochtone 
patiëntenn blijken gezonder en hebben minder psychische 
klachten.. Ze plegen minder criminaliteit en ze werken 
vakerr dan Nederlanders (uitgezonderd Marokkanen), on-
dankss het feit dat hun opleidingsniveau lager is. De situa-
tiee van buitenlanders, met name West-Europese, verslaaf-
denn is slechter dan die van de allochtonen, maar over het 
geheell  genomen iets beter dan die van Nederlanders. 

Methadongebruik Methadongebruik 

Dee methadonpatiënten blijken in 1991 al sinds jaren me-
thadonn te gebruiken. Gemiddeld gebruikt men 8 jaar me-
thadon,, een kwart van de patiënten 12 jaar of langer. 
Hulpverlenerss onderschatten deze lange duur van de me-
thadonverstrekking.. Zij denken dat de methadongebrui-
kerss gedurende 5.6 jaar methadon gebruiken (gemid-
deld).. Deze lange duur van de methadonverstrekking in 
Nederlandd is uitzonderlijk. Volgens een overzichtsstudie 
vann Bertschy (1995) gebruikt slechts een minderheid (5-
20%)) meer dan 10 jaar methadon. 

Vann de 8 jaar die de patiënten gemiddeld methadon 
gebruikten,, hebben ze 5 jaar regelmatig methadon ge-
bruikt.. Het jaar voor het interview heeft 56% van de 
patiëntenn het hele jaar regelmatig methadon gebruikt. De 
meerderheidd van de patiënten bestaat derhalve uit regel-
matigee gebruikers van methadon. In Denemarken blijkt in 
diee tijd het percentage regelmatige gebruikers slechts op 
11%% te liggen (Segest e.a. 1990). Onregelmatig gebruik 
vann methadon kan overigens een opstap zijn naar absti-
nentie.. Maddux en Desmond (1992) vergeleken een 
groepp die tenminste een jaar methadon had gehad met 
eenn groep die minder dan een jaar methadon had ontvan-
genn na een periode van 10 jaar. De tenminste-een-jaar-
methadonn groep werkte meer, maar de weinig methadon 
groepp was langduriger abstinent geweest (36 maanden 
tegenn 12 maanden). Na 10 jaar was 7% van de tenmin-
ste-een-jaar-methadonn groep 3 jaar of langer abstinent, 
tegenn 26% van de weinig methadon groep. 

Hett merendeel van de patiënten heeft sinds het begin 
vann het heroïnegebruik een cleane periode doorgemaakt 
(79%).. Bij 21% van alle patiënten duurde de laatste 
cleanee periode een jaar of langer en 23% van alle pati-
ëntenn is het jaar voor het interview tenminste een maand 
cleann geweest. Dat cleane perioden op deze schaal voor-
komenn was nog niet bekend. De aanleiding voor een 
cleanee periode blijkt vaak incidenteel of praktisch van 
aardd te zijn (vakantie, geldgebrek, 'had er genoeg van'). 

Noblee e.a. (2002) rapporteren vergelijkbare bevindin-
gen.. Zij beschrijven de afkickpogingen van 114 metha-
donpatiëntenn in Londen. 58% had ooit zo'n poging on-
dernomenn zonder hulp van een arts of andere hulpver-
lener.. Gemiddeld werden 3.6 pogingen ondernomen 
(doorr degenen die tenminste 1 poging ondernamen). 61% 
vann hen gebruikte benzodiazepinen, cannabis of alcohol 
omm de detoxificatie in goede banen te leiden. De belang-
rijkstee reden om er mee te stoppen was dat men genoeg 
vann het leven van een verslaafde had (61%). Noble e.a. 
stellenn dat dergelijke zelf-detoxificatie de weg naar absti-
nentiee kan zijn voor een aantal verslaafden. Termorshui-
zenn e.a. (2005) rapporteren binnenkort 60% patiënten 
mett een gedeeltelijk cleane periode (wel methadon en wel 
incidenteell  heroïnegebruik) van 4 maanden gedurende 
eenn periode van 5 jaar in Amsterdam. 

Doorr de instellingen wordt in 1991 bij een substantieel 
deell  van de patiënten aangedrongen op afbouw van de 
methadondosiss (bij 36% van de patiënten het jaar voor 
hett interview). Op de waarde van dergelijk aandrang op 
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afbouww is hierboven al ingegaan. 
Dee gemiddelde methadondosis is in 1991 laag, name-

lij kk 32 mg. Doses boven de 100 mg komen in deze steek-
proeff  niet voor. Regelmatig wordt de methadon voor 
langeree perioden meegegeven. Voor een week aan 28% 
vann de patiënten, maar voor twee weken aan praktisch 
niemand.. Het meegeven van methadon is wel met succes 
aangewendd als een beloning voor het volgen van therapie 
(Kidorff  e.a. 1994). In Nederland is dit nooit systematisch 
geprobeerd. geprobeerd. 

Betrekkelijkk veel patiënten verkopen de methadon wel 
eenss door op de zwarte markt (24%), maar dubbelver-
strekkingg komt niet veel voor. Slechts 3% van de pati-
ëntenn heeft het jaar voor het interview dubbel verstrekt 
gekregen. . 

Gemiddeldd genomen blijken de patiënten redelijk te 
sprekenn over de wijze waarop er methadon verstrekt 
wordt.. Als rapportcijfer geeft men de methadonverstrek-
kingg een 6V2. Dit gemiddelde cijfer verbergt een verschil 
vann mening tussen de patiënten onderling. Veel patiënten 
gevenn of een zeer laag cijfer (1, 2) of een zeer hoog 
cijferr (9, 10). 

Specifiekk klachten betreffen op de eerste plaats prakti-
schee punten, zoals de verstrekkingstijden en de bereik-
baarheidd van de methadonpost. Daarnaast richt de kritiek 
zichh op het feit dat de methadon niet wordt meegegeven 
voorr langere perioden en op de lage dosering. Ook op de 
hulpverlenerss is er kritiek. Men vindt ze soms te gemak-
kelijkk ('geloven alles'). Tenslotte klagen sommige pati-
ëntenn er over dat ze bij de verstrekking in contact komen 
mett de scene. 

Uitt de specifieke klachten die de patiënten noemen 
blijktt verder dat sommigen van hen geen reële verwach-
tingenn hebben ten aanzien van de hulpverlening. Men wil 
geenn hulp op professionele basis, maar 100% persoon-
lijk ee inzet van de hulpverleners. Het is mogelijk dat deze 
houdingg in de hand wordt gewerkt doordat de hulpver-
lenerss de patiënten soms als onvolwassenen behandelen. 
7%% van de patiënten klaagt daarover. 

Begeleiding Begeleiding 

Begeleidingg van de patiënten is naast de methadonver-
strelckingg de belangrijkste taak van de instellingen. Een 
deell  van de patiënten blijkt in 1991 echter niet of nauwe-
lijk ss aan de begeleiding deel te nemen. 32% van de pati-
ëntenn kreeg het jaar voor het interview geen enkele bege-
leidingg en 23% slechts 1 tot 5 keer. Daar staat tegenover 
datt begeleiding voor degenen die er wel aan deelnemen 
eenn intensieve aangelegenheid is. Per patiënt die deel-
neemtt aan de begeleiding zijn er 37 begeleidingscontacten 
perr jaar. 

Hett meest wordt gebruik gemaakt van het maatschap-
pelijkk werk en van de medische begeleiding. Een kleine 
minderheidd van de patiënten gebruikt reclassering en 
individuelee begeleiding, terwijl begeleidingsvormen als 
psychiatrischee begeleiding, psychotherapie, gezinsthe-
rapie,, activiteitenbegeleiding, creatieve therapie en derge-

lijk ee nauwelijks worden gebruikt. In 1998 bleek dat nog 
steedss zo te zijn (Van der Lelij en Driessen 1998). 

Hett blijkt niet zo te zijn dat regelmatige methadon-
gebruikerss vaker deelnemen aan de begeleiding. Ook de 
patiëntenn die het jaar voor het interview gedurende een 
aantall  maanden geen of onregelmatig methadon hebben 
gebruiktt (terwijl ze niet clean waren) maken op dezelfde 
schaall  gebruik van begeleiding. Het idee dat via regelma-
tigg methadongebruik begeleiding mogelijk wordt, wordt 
derhalvee niet bevestigd. 

Druggebruik Druggebruik 

Methadonverstrekkingg is er op gericht met name het 
heroïnegebruikk terug te dringen en dit effect van me-
thadonverstrekkingg is uitvoerig gedocumenteerd (zie 
hoofdstukk 1). Tegen die achtergrond kan het druggebruik 
vann de Nederlandse methadonpatiënten in 1991 fors ge-
noemdd worden. Bijna alle patiënten gebruiken heroïne 
(95%% afgelopen jaar, 78% afgelopen 2 weken), een grote 
groepp bijna dagelijks (37%). Regelmatige methadonge-
bruikerss gebruiken minder heroïne, maar zij compense-
renn dit door een hoger gebruik van andere middelen, 
zoalss slaapmiddelen en amfetaminen. Volgens Best e.a. 
(1999)) wordt dagelijks gebruik van heroïne door metha-
donpatiëntenn vaak in verband gebracht met onthoudings-
verschijnselen,, terwijl incidenteel gebruik meestal samen-
hangtt met de toevallige beschikbaarheid van heroïne. 

Vergelekenn met het buitenland blijkt het bijgebruik van 
heroïnee in Nederland niet lager te liggen. In London 
gebruiktt 71% van een groep methadonpatiënten heroïne 
naastt de methadon en 31% gebruikt de heroïne dagelijks 
(Bestt e.a. 1999). Best e.a. (1997) rapporteren wekelijks 
heroïnegebruikk voor 47% van een groep methadonpa-
tiëntenn in Londen. Op grond van een overzichtsstudie 
concludeertt Bertschy (1995) echter dat slechts 20-50% 
vann de deelnemers aan methadononderhoudsprogramma's 
heroïnee bijgebruikt en Borg e.a. (1999) melden een 
dalingg van het heroïnegebruik tot 10% na 18 maanden 
methadonbehandelingg (67 mg gemiddeld). Vooral gezien 
hett feit dat de Nederlandse patiënten al jarenlang metha-
donn gebruiken, ligt het heroïnegebruik hoog. Langduriger 
gebruikk van methadon gaat immers samen met steeds 
minderr opiaatgebruik (Gottheil e.a. 1993). Bij dergelijke 
vergelijkingenn moet men overigens in het oog houden dat 
bijvoorbeeldd in de VS slechts 20% van de verslaafde 
populatiee methadon ontvangt, versus circa 75% in 1991 
inn Nederland. 

Hett effect van methadonverstrekking op het gebruik 
vann cocaïne is onduidelijk. Borg e.a. (1999) melden een 
effectt van methadon op het cocaïnegebruik (69% staakte 
hett gebruik van cocaïne na 18 maanden methadonbehan-
delingg (67 mg gemiddeld) en ook Magura e.a. (1991) 
rapporterenn een afname van het cocaïnegebruik een jaar 
nadatt met de methadonbehandeling begonnen is. Andere 
auteurss melden daarentegen geen effect van methadonver-
strekkingg op cocaïnegebruik (Petitjean e.a. 2001; Fischer 
e.a.. 1999; Gottheil e.a. 1993). Volgens Gottheil e.a. 
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(1993)) neemt het cocaïnegebruik zelfs niet af bij langdu-
rigee behandeling met methadon. Volgens Stine e.a. 
(1992)) leidt alleen verhoging van de dosis methadon als 
beloningg voor cocaïne-vrij e urines tot een afname van het 
cocaïnegebruik.. Cocaïnegebruik blijkt samen te gaan met 
meerr heroïnegebruik en deze relatie is onafhankelijk van 
dee methadondosis (Hartel e.a. 1995). 

Cocaïnee wordt in 1991 door veel van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn gebruikt (75% afgelopen jaar, 46% 
afgelopenn 2 weken), maar slechts een minderheid ge-
bruiktt cocaïne op een dagelijkse basis. Een hoge preva-
lentiee van cocaïnegebruik onder methadonpatiënten is 
gangbaarr (Hser e.a. 1998). Strug e.a. (1985) melden hal-
verwegee de jaren 1980 nog dat slechts 20% van een 
groepp methadonpatiënten cocaïne bijgebruikt, maar in 
19988 gebruikte een derde van een groep New Yorkse 
methadonpatiëntenn veel cocaïne (Magura e.a. 1998) en 
Josephh e.a (2000) melden dat in 1999 40% van alle 
41.0000 methadonpatiënten in New York cocaïne of crack 
gebruikt. . 

Slaapmiddelenn en tranquillizers worden door circa een 
kwartt van de Nederlandse methadonpatiënten gebruikt. 
Iguchii  e.a. (1993) vonden in Philadelphia 66% benzodia-
zepinegebruikk onder methadonpatiënten. In Israël ge-
bruiktt 51% van de methadonpatiënten benzodiazepinen. 
Gelkopff  e.a. (1999) melden dat na een jaar methadon-
behandelingg 45% van de benzodiazepinegebruikers stopte 
mett het gebruik, terwijl 27% van de niet-gebruikers 
benzodiazepinenn ging gebruiken. Ook Bleich e.a. (2002) 
rapporterenn een (vrij geringe) teruggang van het benzo-
diazepinegebruikk tijdens de methadonbehandeling. De 
problematiekk van benzodiazepinegebruikers is ernstiger 
dann die van andere methadonpatiënten (meer psycho-
pathologie,, criminaliteit, polydruggebruik, hepatitis C; 
Bleichh e.a 1999, 2002; Rooney e.a. 1999). De benzodi-
azepinenn zouden vooral worden aangewend als zelfmedi-
catiee voor emotionele problemen. 

Amfetaminenn worden door 15% van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn gebruikt, halucinogenen, xtc en snuif-
middelenn worden daarentegen nauwelijks gebruikt. 

Polydruggebruikk komt zeer veel voor onder de Neder-
landsee methadonpatiënten. 56% heeft de 14 dagen voor 
hett interview tenminste eenmaal op één dag meer dan één 
drugg gebruikt, 26% gebruikte de 14 dagen voor het inter-
vieww op 6 dagen meer dan één drug. De meest gebruikte 
combinatiee is heroïne plus cocaïne. Het is overigens niet 
zoo dat deze combinatie bijzondere nieuwe of extra effec-
tenn geeft (Leri e.a. 2003). 

Naastt deze illegale drugs gebruiken de patiënten nog 
vrijj  vaak middelen op medisch voorschrift, vooral benzo-
diazepinen.. Deze middelen worden door huisartsen voor-
geschrevenn en de hulpverleners in de verslavingszorg zijn 
doorgaanss niet op de hoogte van deze medicatie. Huisart-
senn schrijven deze middelen vooral voor aan grote ge-
bruikerss van andere drugs dan heroïne en cocaïne, zo 
blijk tt uit de gegevens. Over deze in Nederland niet onge-
bruikelijkee medicatie naast de methadon is in de litera-
tuurr niets te vinden. Het vermoeden bestaat dat deze ben-
zodiazepinenn voorschrijvende huisartsen zwichten voor 

dreigingg met geweld. Uit onderzoek blijkt immers dat 
huisartsenn veel vaker zwichten voor dreiging met geweld 
dann andere beroepsgroepen (44% van alle huisartsen; 
gemiddeldee voor 8 beroepsgroepen 29%; zie Middel-
hovenn en Driessen 2001; Driessen en Middelhoven 
2002). . 

MedischeMedische situatie 

Verschillendee indicatoren wijzen er op dat de morbiditeit 
onderr de Nederlandse methadonpatiënten circa tweemaal 
hogerr ligt dan onder een qua leeftijd vergelijkbare groep 
vann de algemene bevolking. Vooral infectieziekten die 
samenhangenn met de verslaving of de leefwijze van de 
patiëntenn komen veel voor, maar ook de prevalentie van 
anderee infectieziekten is fors. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren (afgelopen jaar 12%). De 
oorzaakk van deze ongelukken is meestal het feit dat men 
stonedd is of agressie. 

Bijna-overdosess vormen de derde categorie van aan-
doeningen.. Overdosis blijkt een belangrijk gezondheidsri-
sicoo voor de patiënten, 43% heeft ooit een overdosis 
gehad,, het afgelopen jaar 7%. In Sydney had 66% van 
eenn groep methadonpatiënten tenminste eenmaal een 
overdosiss gehad (Darke en Ross 2001) en overdosis bleek 
mett 64% de belangrijkste doodsoorzaak voor een cohort 
jeugdigee verslaafden dat 20 jaar gevolgd werd (Oyefeso 
e.a.. 1999b). Vooral na het verlaten van het methadon-
programmaa is er een sterk verhoogd risico op een fatale 
overdosiss (Zanis en Woody 1998), hoewel Buster e.a 
(2002)) na beëindiging van de methadonbehandeling geen 
verhoogdd risico op een overdosis vonden. Volgens hen 
looptt juist de eerste 2 weken van de behandeling met me-
thadonn de kans op een overdosis op tot 6.0 per 1000 
jaar.. Tijdens de methadonbehandeling ligt dit cijfer op 
2.3.. Darke en Zador (1996) zijn overigens van mening 
datt de term overdosis te weinig specifiek is en dat opia-
tenn bij overdoses een geringere rol spelen dan algemeen 
wordtt aangenomen. 

Hett merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
blijk tt (indirect) gerelateerd aan de verslaving. Dit blijkt 
ookk uit het feit dat chronische aandoeningen, uitgezon-
derdd astma, onder deze patiënten opmerkelijk genoeg niet 
vakerr voorkomen dan onder een doorsnee populatie. 
Misschienn speelt de in 1991 nog vrij lage gemiddelde 
leeftijdd van de methadonpatiënten (31 jaar) hierbij een 
rol,, hoewel een vergelijking is gemaakt met 25-44 jari-
genn uit de algemene bevolking (zie pagina 75). 

Err is geen verband tussen ziekte en leeftijd bij deze 
patiënten.. Dit is opmerkelijk want normaal gesproken 
neemtt de gezondheid af met het stijgen van de leeftijd. 
Friedmannn e.a. (2003) rapporteren dan ook een met de 
leeftijdd afnemende gezondheid voor verslaafden. Waar-
schijnlijkk spelen selectieprocessen bij het hier achterwege 
blijvenn van een relatie tussen gezondheid en leeftijd een 
rol:: degenen die een ernstige kwaal opdoen verdwijnen 
naa verloop van tijd uit de scene of sterven. Hierdoor 
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blijvenn in de oudere leeftijdsgroepen relatief veel gezonde 
patiëntenn over. 

Well  blijkt er een geringe toename van ziekte met de 
duurr van de methadon verstrekking op te treden. Deze be-
vindingg wijst erop dat langdurige verslaving een achter-
uitgangg van de gezondheid meebrengt, die los staat van 
hett natuurlijke verouderingsproces. 

AIDSAIDS en preventie legen AIDS 

Methadonverstrekkingg kan een belangrijke rol spelen bij 
dee preventie van AIDS, met name door preventief gedrag 
vann de verslaafde te stimuleren. Charnaud en Griffiths 
(1998)) melden een afname van het spuitgedrag met 67% 
naa het begin van een methadonbehandeling. Ook Magura 
e.a.. (1991) rapporteren een sterke afname van het spuit-
gedragg een jaar nadat met de methadonbehandeling be-
gonnenn was (van 100% naar 39%) en druggebruikers die 
methadonn krijgen, delen hun spuiten minder vaak met 
anderenn dan druggebruikers die het zonder methadon 
stellenn (Longshore e.a. 1993). Hartgers e.a. (1992) ver-
gelekenn regelmatige methadongebruikers met onregel-
matigee en konden geen effect aantonen van de regelmaat 
vann methadongebruik op HIV-prevalentie en op preven-
tieff  gedrag. Hun bevinding is opmerkelijk, want uit een 
metastudiee van Marsch (1998) blijkt een systematisch 
effectt van methadonverstrekking op preventief gedrag in 
verbandd met HIV (vgl. ook Bertschy 1995). Van Ameij-
denn en Coutinho (2001) laten zien dat het spuitgedrag in 
eenn cohort Amsterdamse druggebruikers sterk afnam 
tussenn 1986 en 1988, 

Dee helft van de Nederlandse methadonpatiënten buiten 
dee vier grote steden blijkt in 1991 getest te zijn op HIV 
enn 6% van hen is seropositief. Voor spuitende patiënten 
ligtt dit op 7%, niet spuitende 4%. 

Hett hier gevonden verschil tussen spuitende en niet-
spuitendee patiënten is vrij gering (7% versus 4%), waar-
schijnlijkk doordat in 1991 buiten de vier grote steden 
HIVV nog maar kort in opmars was. Welp e.a. (2002) 
vondenn een veel groter verschil in HIV-prevalentie tussen 
spuiterss en niet-spuiters in een steekproef jonge drugge-
bruikerss (< 30 jaar) in Amsterdam: spuiters (ooit) 
16.2%,, niet-spuiters (nooit) 1.8% en Langendam e.a. 
(2000)) rapporteren een HIV-incidentie bij spuiters van 
3.22 per 100 jaar, bij niet spuiters is dit 0. 

Schonee naalden worden door 72% van de spuitende 
patiëntenn altijd gebruikt. De mogelijkheid om spuiten om 
tee ruilen blijkt geen invloed te hebben op het gebruik van 
schonee naalden. Condooms worden bij de vaste partner 
nauwelijkss gebruikt, maar bij sex met anderen dan de 
vastee partner door 44%. Prostituees gebruiken vaak een 
condoom,, 70% altijd. In dezelfde periode, eind jaren 
1980,, gebruikte 68% van een groep methadonpatiënten in 
Neww York nooit condooms en slechts 11% gebruikte 
altijdd condooms (Magura e.a. 1990). 

Seropositievenn gebruiken iets vaker schone naalden 
dann niet seropositieven, maar niet altijd. Zij gebruiken 
ookk vaker een condoom bij sex met anderen dan de vaste 

partner,, maar ook dat niet altijd. 
Hett is bekend dat sociale factoren bij preventief ge-

dragg een grote rol spelen. Als de peer-group geen schone 
spuitenn gebruikt, dan gebruikt de patiënt ze ook niet 
(Maguraa e.a. 1989). Mede op grond hiervan zou men 
verwachtenn dat er twee duidelijk onderscheiden groepen 
zijn:: patiënten die op beide gebieden preventieve maat-
regelenn nemen (naalden èn condooms) en patiënten die 
helemaall  geen preventieve maatregelen nemen. Het blijkt 
echterr dat er geen correlatie optreedt tussen het gebruik 
vann schone naalden en het gebruik van condooms. De 
veronderstellingg over de twee gescheiden groepen blijkt 
duss niet op te gaan. 

Nagegaann is hoeveel van de patiënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een HIV-besmetting. Dit zijn dege-
nenn die of altijd preventieve maatregelen nemen of ris-
kantt gedrag vermijden. 55% gebruikt èn altijd condooms 
bijj  niet-vaste partners (of heeft geen sex met anderen dan 
dee vaste partner) èn altijd schone naalden (of spuit niet). 
Aangenomenn kan worden dat deze 55% ook op de lange 
duurr betrekkelijk weinig risico loopt, tenminste als zij 
zichh zo blijven gedragen als ze tijdens het interview 
deden.. Voor de overige 45% is vooral de duur van de 
verslavingg bepalend voor het oplopen van een HIV-infec-
tie. . 

PsychischePsychische situatie 

Psychiatrischee co-morbiditeit is een veel voorkomend 
probleemm bij opiaatverslaafden. Brooner e.a. (1997) 
vondenn bij 47% van de verslaafden die met methadon-
behandelingg begonnen psychiatrische comorbiditeit. Het 
betroff  vooral antisociale persoonlijkheidsstoornissen en 
depressiess (DSM III) . Methadonpatiënten vertonen naast 
dergelijkee psychiatrische co-morbiditeit ook cognitieve 
defectenn ten aanzien van informatieverwerking, geheu-
genfunctiess en probleem-oplossend vermogen (Darke e.a. 
2000).. Deze cognitieve defecten zijn sterker bij alcohol-
afhankelijkheidd en bij een hogere frequentie van niet-
fatalee overdoses. 

Inn dit onderzoek is de omvang van de psychische 
problematiekk vastgesteld door te vragen naar een zevental 
psychischee klachten en door daarnaast te informeren naar 
zelfmoordpogingen.. De psychische problematiek van de 
methadonpatiëntenn blijkt in 1991, vergeleken met de 
algemenee bevolking, zeer omvangrijk. Methadonpatiënten 
hebbenn tot 700 keer vaker last van bepaalde psychische 
klachtenn dan een populatie huisartspatiënten. De meest 
voorkomendee psychische klachten zijn grote onrust/span-
ningg (65% afgelopen jaar) en depressieve klachten 
(58%).. Ook uit ander onderzoek blijkt dat dit de twee 
belangrijkstee psychische klachten van methadonpatiënten 
zijnn (Darke e.a. 1994). Geheugenverlies, oncontroleer-
baarr agressief gedrag, oncontroleerbare angsten en zelf-
moordneigingenn komen bij ongeveer een derde van de 
Nederlandsee patiënten voor. Hallucinaties komen vrij 
weinigg voor. Veel psychische problematiek dateert van 
vóórr de verslaving. Bij 55% van de ooit psychiatrisch be-
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handeldee methadonpatiënten blijkt de eerste psychiatri-
schee behandeling vóór de eerste behandeling met metha-
donn te vallen. 

Slechtss 18% van de patiënten heeft het jaar voor het 
intervieww geen enkele psychische klacht gehad, terwijl 
37%% drie klachten of meer heeft. 42% heeft de afgelopen 
22 weken meer dan 2 klachten. Dit is meer dan elders 
gerapporteerdd wordt. In Texas bleek bij intake 26% van 
dee methadonpatiënten twee of meer zelf gerapporteerde 
psychologischee problemen te hebben (Joe e.a. 1995). 

Veell  patiënten hebben ooit een zelfmoordpoging ge-
daann (27%). Het jaar voor het interview deed 4% een 
zelfmoordpogingg en 19% had in die periode zelfmoord-
neigingen.. Dergelijke cijfers zijn gebruikelijk voor me-
thadonpatiënten.. In Sydney bleek 40% van de methadon-
patiëntenn tenminste eenmaal een zelfmoordpoging onder-
nomenn te hebben (Darke en Ross 2001). Chatham e.a. 
(1995)) vonden 13% zelfmoordneigingen bij methadonpa-
tiënten.. Suïcide blijkt dan ook met 11 % de tweede doods-
oorzaakk voor een cohort jeugdige verslaafden dat 20 jaar 
gevolgdd werd (Oyefeso e.a. 1999b). 

Royy (2003) noemt als risicofactoren voor zelfmoord-
pogingenn sexe (vrouwen meer), leeftijd (jonger meer, dit 
kann overigens een artefact van de methode zijn: er zullen 
minderr oudere patiënten zijn die vaak zelfmoordpogingen 
ondernemen),, zelfmoorden in de familie, depressieve 
klachten,, trauma gedurende de jeugd, psychose en neuro-
ticisme.. Ook volgens Darke e.a. (2003) zijn gedrags-
stoornissenn tijdens de jeugd gerelateerd aan zelfmoordpo-
gingenn tijdens de verslaving en Darke en Ross (2001) 
rapporterenn een hoger percentage zelfmoordpogingen 
voorr vrouwen (50% versus 30% mannen; zie ook Roy 
2003).. Vrouwen doen op jongere leeftijd een poging en 
ookk vaker vóór het begin van het heroïnegebruik. In het 
onderzoekk van Darke en Ross waren de meest gebruikte 
methodenn voor de suïcidepoging: overdosis andere drug 
dann heroïne (21%), het doorsnijden van de polsen (20%) 
enn heroïne-overdosis (10%). 

Inn Nederland blijkt er geen relatie tussen leeftijd en 
zelfmoord(neigingen),, wel blijken ook hier vrouwen 
vakerr een zelfmoordpoging ondernomen te hebben dan 
mannenn (33 versus 25%). Ook de algemene psychische 
gezondheidd van vrouwen blijkt veel slechter dan die van 
mannen. . 

SocialeSociale situatie 

Inn onderzoek naar de effecten van methadon worden van 
oudsherr slechts twee aspecten van de sociale situatie van 
dee patiënten belicht. Er is vooral veel belangstelling voor 
hett criminele gedrag van de patiënten en daarnaast in 
minderee mate voor participatie op de arbeidsmarkt. Deze 
preoccupatiee van onderzoekers met enerzijds onaangepast 
sociaall  gedrag (criminaliteit) en anderzijds met aangepast 
sociaall  gedrag (werk) komt voort uit de wens een maat-
schappelijkk draagvlak voor methadonverstrekking te cre-
ëren.. Voor andere aspecten van de sociale situatie, zoals 
huisvesting,, opleiding en het sociale netwerk is er nauwe-

lijk ss aandacht. 
Hett effect van methadonverstrekking op de crimina-

liteitt is over het algemeen klein en dit effect treedt niet 
altijdd op (vgl. Bertschy 1995). Zo vonden Bates en Pem-
bertonn (1996) in Engeland alleen bij mannen een afname 
inn de criminaliteit ten gevolge van opname in een metha-
donprogramma,, maar niet bij vrouwen. En dit effect op 
criminaliteitt treedt soms alleen op bij zeer regelmatige 
verstrekking,, zo is tweemaal gevonden (Segest e.a. 1990; 
Bianchii  e.a. 1992). Uit een metastudie van Marsch 
(1998)) blijkt een systematisch effect van methadonver-
strekkingg op criminaliteit, maar dit betreft voornamelijk 
druggerelateerdee criminaliteit. Een recente studie laat een 
kleinn (maar significant) effect zien van voortdurende 
mefhadonbehandelingg op criminaliteit (Rothbard e.a. 
1999).. Kott e.a. (2001) vonden een vermindering van 
arrestatiess en veroordelingen in vijf verschillende cohor-
tenn langdurige methadongebruikers (1 tot 6 jaar). Ook in 
Zwedenn is een relatie gevonden tussen opname in een 
methadonprogrammaa en dalende criminaliteit (Stenbacka 
2003). . 

Inn dit onderzoek is de criminaliteit gemeten door te 
vragenn naar de frequentie van 7 delicten. De frequentie 
vann criminele activiteiten blijkt in 1991 hoog te liggen. 
Degenenn die toegeven crimineel actief te zijn (50%), zijn 
datt de 14 dagen voor het interview om de dag. Eenvou-
digee diefstal komt het meest voor (33%), gevolgd door 
dealenn (17%) en heling (13%). Inbraak, fraude en ge-
weldd komen vrij weinig voor (< 9%), tasjesroof prak-
tischh nooit. Gemiddeld worden door plegers 7 delicten 
perr twee weken gepleegd. Best e.a. (2003) vermelden 
eenn vijf maal hoger gemiddelde, namelijk voor de 60% 
crimineell  actieven onder opgenomen opiaatverslaafden 
eenn gemiddelde van 70 delicten per maand. 

Veell  van het criminele gedrag blijkt te dateren van 
vóórr het begin van de verslaving. Volgens Kaye e.a. 
(1998)) zijn patiënten die begonnen zijn met crimineel ge-
dragg vóórdat ze verslaafd raakten iets geweldadiger. Met 
hett klimmen der jaren blijkt het criminele gedrag af te 
nemen.. Regelmatige methadongebruikers zijn niet minder 
vaakk crimineel actief dan onregelmatige methadongebrui-
kers. . 

Hett opleidingsniveau van de patiënten is bijzonder 
laag.. Ondanks dit lage opleidingsniveau hebben bijna alle 
patiëntenn werkervaring. 69% heeft meer dan 2 jaar werk-
ervaringg en dit werk was bijna altijd wit. Het jaar voor 
hett interview heeft 47% van de patiënten gewerkt, meest-
all  incidenteel, want de 14 dagen voor het interview werkt 
maarr 20%. Onregelmatige methadongebruikers werken 
aanzienlijkk meer dan regelmatige methadongebruikers. 
Dee rol van methadon bij participatie op de arbeidsmarkt 
iss in Nederland derhalve onduidelijk. Magura en Rosen-
blumm (2001) vermelden onderzoek van Maddux en Mc-
Donaldd uit 1973, waaruit blijkt dat 81% van de patiënten 
inn een onderhoudsprogramma werkt, tegen 11% van de 
ontslagenn patiënten. Dore e.a. (1999) melden een verdub-
belingg van het aantal werkenden tot 40% gedurende de 
methadononderhoudsbehandelingg in Australië. Zoals al 
eerderr gesteld zijn dergelijke cijfers niet zonder meer 
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vergelijkbaarr met de Nederlandse cijfers door verschillen 
inn de methadonprogramrna's. Uit buitenlandse studies 
blijktt ook dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om 
dee verslaafden aan het werk te krijgen. Kidorf e.a. 
(1998)) gaven een combinatie van counseling en dreige-
mentenn de methadon af te bouwen voor het geval men 
geenn werk vond. Deze mix was in staat 75% van een 
geselecteerdee groep methadonpatiënten binnen twee 
maandenn aan het werk te krijgen. 

Dee patiënten blijken zeer veel contact te hebben met 
hunn familie. 71% van de patiënten heeft het jaar voor het 
intervieww 5 keer of vaker contact met familieleden gehad. 
Contactt met de familie kan een belangrijke rol spelen. 
Chathamm e.a. (1995) vonden dat steun van de familie van 
methadonpatiëntenn samengaat met minder zelfmoord-
neigingenn en deze steun gaat ook samen met minder 
druggebruik,, minder psychologische en minder sociale 
problemen,, zo blijkt uit ander onderzoek (Rutherford e.a. 
1994). . 

Watt betreft de sociale netwerken van de methadon-
patiëntenn blijkt er in Nederland dus intensief contact met 
dee familieleden te zijn. Daarnaast trekt het merendeel van 
dee patiënten vooral op met collega druggebruikers 
(58%),, maar er is een minderheid die nauwelijks met 
druggebruikerss optrekt (28%). Dit komt overeen met de 
bevindingg van Best e.a. (2003) die in een beschrijvend 
onderzoekk naar opiaatverslaafden vonden dat slechts 20% 
dee maand voor opname niet met andere druggebruikers 
opp was getrokken. 

Err is weinig aandacht voor de sociale netwerken van 
verslaafdenn in de literatuur. Volgens Ball (1996) zou dit 
komenn doordat biomedische georiënteerde onderzoekers 
dergelijkk onderzoek tegenhouden. Sociale netwerken 
spelenn een belangrijke rol bij tal van gedragingen, zoals 
hett vinden van een baan (Völker en Flap 1999), het 
kopenn van een huis (Dimaggio en Louch 1998), de keuze 
voorr een criminele carrière (Driessen e.a. 2002; Völker 
enn Driessen 2003) en de belangrijke rol die sociale net-
werkenn spelen bij het sterfterisico is al 25 jaar geleden 
gedocumenteerdd (Berkman en Syme 1979). Zodoende is 
hett niet verwonderlijk dat het wel beschikbare onderzoek 
naarr de sociale netwerken van verslaafden laat zien dat 
dezee netwerken van invloed zijn. Zo kan sociale steun 
eenn stimulans zijn om deel te gaan nemen aan een metha-
donprogrammaa (Rhoads 1983) en meer steun uit het 
socialee netwerk heeft een gunstig effect op terugvalpre-
ventiee na het bereiken van abstinentie (Havassy e.a. 
1991).. Een groter aantal druggebruikers in het sociale 
netwerkk van methadonpatiënten gaat samen met meer ge-
bruikk van cocaïne (maar er is geen effect op opiaten, 
Wassermann e.a. 2001), gaat samen met meer drugge-
bruikk (Goehl e.a. 1993; Gogineni e.a. 2001) en leidt tot 
meerr criminaliteit en dit des te meer naarmate de drugs 
gebruikendee interactiepartners ook zelf crimineel zijn 
(Bestt e.a. 2003). Hierboven is al vermeld dat ook het 
gebruikk van schone spuiten beïnvloed wordt door het ge-
dragg van de peer-group (Magura e.a. 1989). 

Methadonverstrekking,Methadonverstrekking, hulpverlening en 
dede situatie van de patiënten 

Onderzochtt is of de patiënten, die regelmatig methadon 
gebruikenn en/of frequent hulpverlening krijgen, verschil-
lenn van de patiënten die onregelmatig methadon gebrui-
kenn en/of geen gebruik maken van de hulpverlening. Of 
dee situatie van de patiënten ten gevolge van de methadon 
en/off  hulpverlening verbeterd of verslechterd is, kan met 
dezee gegevens niet worden nagegaan. De situatie van de 
patiëntenn vóórdat met regelmatig methadongebruik en/of 
hulpverleningg is begonnen, is immers niet bekend. 

Ondankss deze beperking zijn een aantal bevindingen 
opmerkelijk.. Regelmatig methadongebruik en intensieve 
hulpverleningg blijken niet samen te gaan met een afname 
vann twee typische verslavingsziekten, namelijk bijna-
overdosisoverdosis en ernstig letsel door ongeval en evenmin met 
eenn geringere betrokkenheid van de patiënt bij de scene. 
Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann wel samen met een veel lagere participatie op de 
arbeidsmarkt. . 

Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverle-
ningg gaan ook samen met minder gebruik van heroïne, 
maarr deze afname in het heroïnegebruik wordt gecom-
penseerdd door een toename van het gebruik van andere 
middelen.. Verder blijkt dat regelmatige methadongebrui-
kerss vaker spuiten dan onregelmatige gebruikers en dat 
regelmatigg methadongebruik niet significant samengaat 
mett minder crimineel gedrag. 

Dezee bevindingen wijzen er op dat vooral problemati-
schee verslaafden die zich moeilijk kunnen handhaven op 
dee methadonverstrekking en begeleiding af komen. De 
verslavingszorgg fungeert zo als vangnet voor verdere 
verloedering. . 

Conclusie Conclusie 

Ditt onderzoek geeft een beschrijving van de situatie van 
dee methadonpatiënten buiten de vier grote steden in 
1991.. Te venvachten was dat de situatie van deze metha-
donpatiëntenn niet rooskleurig zou zijn en uit de gedetail-
leerdee beschrijving van hun situatie blijkt dat het over de 
helee linie een problematische groep betreft met fors 
druggebruik,, veel polydruggebruik, veel morbiditeit, een 
groott risico op AIDS, een slechte psychische situatie, 
veell  criminaliteit, weinig participatie op de arbeidsmarkt, 
vaakk zonder huisvesting, veel prostitutie en met weinig 
bandenn met de maatschappij in hun dagelijkse contacten, 
uitgezonderdd het contact met familieleden. Kortom een 
groepp die voor een gedeelte buiten de maatschappij staat. 

Voorr zover een vergelijking kan worden gemaakt met 
buitenlandss onderzoek, is de situatie van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn in 1991 niet beter dan die van hun 
buitenlandsee collega's. Bij een dergelijke vergelijking 
moett men overigens in het oog houden dat het bereik van 
dee methadonverstrekking in Nederland groter is dan het 
bereikk in het buitenland en ook de toelatingseisen voor 
opnamee in een methadonprogramma zijn in Nederland 
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lagerr dan in het buitenland. 
Inn 1993-1995 bleek deze problematische situatie in 

grotee lijnen niet veranderd te zijn en ook uit de eerste 
metingg van het vierde onderzoek (naar hoge doses metha-
don)) in 1997-1999 blijkt dat de situatie van methadonpa-
tiëntenn het afgelopen decennium nauwelijks veranderd is. 
Dee constatering dat de populatie methadonpatiënten chro-
nischh in een slechte situatie verkeert, laat overigens geen 
conclusiess toe over de waarde van methadonbehandeling, 
onderr andere omdat heroïneverslaving als een chronische 
aandoeningg beschouwd kan worden (Van den Brink en 
Vann Ree 2003). 

Uitt dit onderzoek blijkt daarnaast dat de patiënten die 
regelmatigg methadon gebruikten en/of veel gebruik ma-
kenn van de hulpverlening er niet beter aan toe zijn dan de 
patiëntenn die onregelmatig methadon gebruiken en die 
geenn gebruik maken van de hulpverlening. Methadonver-
strekkingg en hulpverlening blijken voor een belangrijk 
deell  gericht te zijn op het zwakste deel van de verslaafde 
populatie.. Patiënten die maatschappelijk reïntegreren 
makenn minder gebruik van methadon en hulpverlening. 
Ditt blijkt met name uit het feit dat degenen die werken 
minderr regelmatig methadon en minder hulpverlening 
gebruiken.. De verslaafden die het moeilijk hebben, die 
ziekk zijn, die grote psychische problemen hebben en 
dergelijke,, komen op de methadonverstrekking en hulp-
verleningg af. De methadonverstrekkende instellingen bie-
denn zo een vangnet voor verdere verloedering. 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's blijkt een 
belangrijkee doelstelling van de instellingen. Uit deze 
gegevenss blijkt nu dat de drugshulpverlening ook een 
belangrijkee rol kan spelen bij het beperken van deze 
risico's.. Het merendeel van de ziekte is immers in princi-
pee toegankelijk voor preventie en behandeling. Ongeluk-
kenn en overdoses kunnen voorkomen worden, evenals 
infecties.. En niet-fatale ongelukken, overdoses of infec-
tiess zullen meestal geen blijvende schade opleveren. 

Naarr aanleiding van dit onderzoek werd de vraag 
opgeworpenn of de instellingen zich zouden moeten schik-
kenn in hun historisch gegroeide rol: het bieden van een 
vangnett voor problematische gevallen. De instellingen 
werdd in overweging gegeven, naast de vangnetfunctie, 
meerr aandacht te geven aan nazorg en aan sociale rehabi-
litatie. . 

Daarnaastt werd de instellingen aangeraden doelgericht 
opp de cleane perioden in te spelen die de patiënten zeer 
geregeldd blijken door te maken. Enerzijds door nazorg-
programma'ss in het leven te roepen en anderzijds door 
patiëntenn die plotseling weg blijven bij de methadonver-
strekkingg op te sporen en ondersteuning aan te bieden. 
Dee kans is immers groot dat de patiënt een cleane perio-
dee doormaakt. Deze aanbevelingen werden door de in-
stellingenn niet overgenomen. 

Evaluatie Evaluatie 

Inn dit tweede onderzoek is een beschrijving gegeven van 
dee situatie van de methadonpatiënten aan de hand van 

mondelingee interviews. De gekozen methode (interviews) 
blijk tt geschikt om deze situatie in den brede vast te stel-
len.. Voor een gedetailleerde beschrijving van aspecten 
vann deze situatie waren andere methoden, zoals lichame-
lij kk onderzoek of psychologische standaard instrumenten, 
ongetwijfeldd geschikter geweest, maar voor een algemeen 
overzichtt voldoet de ontwikkelde vragenlijst. Enige on-
derrapportagee van crimineel gedrag is aannemelijk, maar 
waarschijnlijkk beperkt van omvang. Uit analyses van 
urinemonsterss in het vierde onderzoek blijkt dat de on-
derrapportagee van het druggebruik gering is. Al vaker is 
aangetoondd dat antwoorden op interviewvragen goed 
corresponderenn met informatie uit andere bronnen, zoals 
dee familie van de respondent of de verslavingszorg. 
Secadess e.a. (2003) vonden meer dan 90% overeenstem-
mingg met betrekking tot informatie over drug- en alco-
holgebruik,, beroepsarbeid, opleiding, vrije tijdsbesteding 
enn familierelaties. Ook Langendam e.a. (1999) melden 
eenn redelijk tot goede correspondentie tussen interview-
vragenn en registratiegegevens. Maar Magura en Kang 
(1996)) vonden in een metastudie van 24 publikaties voor 
dee samenhang tussen interviewvragen en biologische 
bepalingenn (urine, haar) een mediane kappa van slechts 
.42.. Deze lage kappa kan echter niet zonder meer gewe-
tenn worden aan de onbetrouwbaarheid van interviewvra-
gen.. Zanis e.a. (1994) brachten met interviewvragen 
meerr opiaatgebruik aan het licht dan met urinetesten en 
ookk in het vierde onderzoek (experiment hoge doses) 
blijk tt dat een aanzienlijk deel van het gebruik (circa 30% 
bijj  heroïne en cocaïne) niet met urinetesten wordt opge-
spoord. . 

Tekortkomingenn van dit onderzoek betreffen de gerin-
gee respons (46%) en de beperking tot de methadonpa-
tiëntenn buiten de vier grote steden. Beide tekortkomingen 
kunnenn aan externe oorzaken worden toegeschreven, 
maarr die constatering maakt deze tekortkomingen er niet 
minderr om. De respons bleef achter door overdreven 
privacy-beschermingg door de instellingen. En het Minis-
teriee van VWS meende ten onrechte dat de grote steden 
buitenn beschouwing konden blijven, omdat daar enig 
onderzoekk op basis van administraties voorhanden was. 

Fig.. 24,1. Uitkomst van de methadon-
verstrekkingg na twee jaar. 
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OnderzoekOnderzoek 3. Methadonpatiënten na 
tweetwee a tweeënhalf jaar 

Inn 1993-1995 is 91% van de oorspronkelijke groep ge-
interviewdee methadonpatiënten opnieuw geïnterviewd 
voorr het derde onderzoek. Tijdens de interviews is de 
situatiee van de patiënten wederom geïnventariseerd, zodat 
inzichtelijkk wordt hoeveel patiënten er op vooruit of op 
achteruitt zijn gegaan. 

Vann de oorspronkelijke groep van 599 patiënten, 
blijkenn 9 patiënten te zijn overleden (1.5%). 49 patiënten 
zijnn langer dan drie maanden abstinent (8.4%). De derde 
enn grootste groep bestaat uit patiënten die nog steeds me-
thadonn en/of heroïne gebruiken (541, 90.1%). Enkele 
vann deze stabiele gebruikers zijn weliswaar abstinent, 
maarr korter dan drie maanden. 

Hett is duidelijk dat een Nederlandse methadongebrui-
kerr een zeer grote kans heeft om na twee a tweeënhalf 
jaarr nog steeds druggebruiker te zijn (90%). Er is een 
kleinee kans dat hij abstinent wordt (8%) en een zeer 
kleinee kans dat hij overlijdt (1.5%), maar vergeleken met 
zijnn leeftijdsgenoten is de kans op overlijden circa tien-
maall  groter. 

Alss niet naar 'abstinentie', 'overleden' en 'drugge-
bruik'' wordt gekeken, maar naar de verandering in de 
oorspronkelijkee situatie dan blijkt het volgende. Van de 
totalee groep methadonpatiënten is na twee a tweeënhalf 
jaarr 57% er niet op vooruit en niet op achteruit gegaan 
(ziee figuur 24.2 en 3). Meestal betreft dit redelijk proble-
matischee gevallen. 26% is er op vooruitgegaan en 17% is 
achteruitt gegaan. Per saldo is de totale winst dus 9%. 

Dee meeste vooruitgang en achteruitgang vindt plaats 
overr kleine afstanden. Degenen die aanvankelijk weinig 
problematiekk hebben, eindigen zelden als zeer proble-
matischh en degenen die aanvankelijk zeer problematisch 
zijn,, eindigen niet vaak als weinig problematisch. Toch is 
err hier een verschil. De kans om van zeer problematisch 
weinigg problematisch te worden is 19%. De kans om van 
weinigg problematisch zeer problematisch te worden is 
1.6%.. Er is dus een grotere kans op vooruitgang dan op 
achteruitgang. . 

Fig.24.2.. Situatieverandering van 
aliee methadoncliënten na twee jaar. 

niett problematisch 

redeli jkk problemat. 
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Fifl.. 24.3. Uitkomst van de methadon-
verstrekkingg na twee jaar. 
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Mortaliteit Mortaliteit 

Dee belangrijkste doodsoorzaak van de 9 overleden pati-
ëntenn is een chronische aandoening (n = 6, 67%). Over-
dosiss komt weinig voor als doodsoorzaak (n= l, 11%), 
evenalss suïcide (n= l, 11%). In de studie van Oyefeso 
e.a.. (1999a) bleek overdosis met 64% juist de belangrijk-
stee doodsoorzaak. Suïcide was, evenals in dit onderzoek, 
inn 11 % van de gevallen de oorzaak van het overlijden. 

Slechtss 1 van de 9 overleden patiënten overleed de 
eerstee 12 maanden na het eerste interview, 7 overleden 
tussenn 14 en 25 maanden en van 1 patiënt is de datum 
vann overlijden onbekend. Waarschijnlijk wijst de geringe 
sterftee gedurende het eerste jaar na het eerste interview 
r\T\r\T\ rtnrlpniprtpnr.T WOC C 
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belangrijkstee doodsoorzaak) in de oorspronkelijke steek-
proef.. De gevonden 1.5% overleden patiënten in een 
periodee van twee jaar kan derhalve als een onderschatting 
wordenn beschouwd. Daarmee rekening houdend komt het 
mortaliteitscijferr op 1.0% per jaar. In overzichtsstudies 
wordenn doorgaans hogere cijfers genoemd voor drugge-
bruikerss (1.2 a 2.2%, Swierstra 1990; 1 a 3%, Caple-
horn,, Dalton e.a 1996). Volgens de NIH (1998) geldt 
voorr opiaatverslaafden, dus inclusief niet behandelde 
patiënten,, 1.1 a 1.5%. Magura en Rosenblum (2001) 
vermeldenn ouder onderzoek van Joseph en Appel uit 
19811 met 1.5% voor methadonpatiënten in New York. 
Oyefesoo e.a. (1999b) volgden 15-19 jarige verslaafden 20 
jaarr en rapporteren een mortaliteit van slechts 0.5% in 
Engelandd en Wales. In Duitsland en Denemarken zijn 
hogeree cijfers gevonden voor opiaatverslaafden (respec-
tievelijkk 2.5%, Scherbaum e.a. 2002 en 3.3%, Segest 
e.a.. 1990). 

DeDe neg naar abstinentie 

Err blijken geen individuele kenmerken of omstandighe-
denn in de sociale situatie te zijn die een doorslaggevende 
roll  spelen bij het bereiken van abstinentie. De gevonden 
verschillenn zijn klein. Deze slechte verklaarbaarheid van 
hett succes van methadonbehandeling voor individuele 
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patiëntenn is gangbaar. Al uit vroeg onderzoek door Dole 
enn Joseph (1978, zie Joseph e.a. 2000) bleek dat de 
kenmerkenn van de patiënten geen voorspellende waarde 
hebbenn voor langdurige abstinentie. Ook Belding e.a. 
(1997)) vonden geen enkel verschil tussen patiënten die 
well  hun opiaatgebruik minderden en patiënten die dat 
niett deden en in een studie van Morral e.a. (1999) bleken 
achtergrondkenmerkenn nauwelijks iets van het succes van 
methadonbehandelingg te verklaren. Wasserman e.a. 
(1998)) vonden dat alleen de motivatie om abstinent te 
blijvenn een voorspellende waarde heeft voor abstinentie 
(idem:: Joe e.a. 1998). Ook na jaren methadonverstrek-
kingg behoort abstinentie overigens nog steeds tot de 
mogelijkhedenn (Salsitz e.a. 2000; 8% van een groep 
gereguleerdee patiënten na gemiddeld 18 jaar methadon, 
Novickk e.a. 1994). Het terugvalrisico na een periode van 
gedeeltelijkee abstinentie (van regelmatig heroïnegebruik, 
niett van methadon en niet van incidenteel heroïnegebruik) 
iss de eerste twee jaren het grootst en wordt pas na 5 a 6 
jaarr beduidend kleiner, zo blijkt uit een studie van Ter-
morshuizenn e.a. (2005). 

Uitt dit onderzoek blijkt het volgende. Patiënten die 
abstinentt zijn gebruikten twee jaar tevoren minder maan-
denn methadon en iets meer begeleiding dan anderen, had-
denn vaker een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (onaf-
hankelijkk van de emotionele betekenis: positieve en nega-
tievee emotionele gebeurtenissen hebben hetzelfde effect) 
enn zijn minder vaak Nederlander. 

Hett is niet zo dat abstinente patiënten al langere tijd 
vóórr de abstinentie minder heroïne of minder andere 
drugss zijn gaan gebruiken. Sommige abstinente patiënten 
gebruiktenn twee jaar tevoren zelfs meer heroïne dan de 
anderee patiënten. Ook gebruikt een aantal abstinente 
patiëntenn veel alcohol in de aanloop naar abstinentie. 
Abstinentenn plegen vóór de abstinentie niet minder crimi-
nelee delicten. Zij bereiden zich op de abstinentie soms 
voorr door een aantal pogingen tot afkicken te onderne-
menn (vgl. Noble e.a. 2002, zie hierboven). Deze pogin-
genn gaan samen met minder regelmatig methadongebruik 
enn meer gebruik van de hulpverlening en een ingrijpende 
gebeurteniss kan dan de doorslag geven. 

Datt Nederlanders een kleinere kans op abstinentie 
hebben,, ligt in lij n met de bevinding dat Nederlandse 
verslaafdenn problematischer zijn dan patiënten met een 
anderee achtergrond. Beroepsarbeid heeft, verrassender-
wijs,, nauwelijks invloed op abstinentie. Ook een (vaste) 
partnerrelatiee blijkt geen stimulans om af te kicken. De 
partnerr is meestal ook een druggebruiker en uit onder-
zoekk blijkt dat het druggebruik hoger is als de partner 
drugss gebruikt (Gogineni e.a. 2001). Een partner stabili-
seertt de situatie zoals ze is, terwijl een destabiliserende 
ingrijpendee gebeurtenis, zoals het verlies van de partner 
off  juist een nieuwe partner, tot abstinentie kan leiden. 
Heeftt men eenmaal abstinentie bereikt dan is de steun 
vann een partner overigens wel degelijk van belang 
(Havassyy e.a. 1991). De motivatie om af te kicken ten-
slotte,, blijkt hier geen rol te spelen. 

Interessantt detail is dat dealende verslaafden er vaker 
inn slagen om abstinent te raken. Wanneer dealers een-

maall  een poging wagen om clean te worden, dan is de 
kanss op succes groot. Zij vallen praktisch nooit terug in 
hunn oude gewoonten na een periode van drie maanden 
zonderr drugs. Dealers hebben kennelijk een grote contro-
lee over hun situatie. Deze controle hebben zij ook nodig 
omm hun beroep naar behoren uit te kunnen oefenen. 

Concluderend:: Er zijn geen duidelijke aanwijzingen 
datt abstinentie een gevolg is van een langere periode van 
eenn geleidelijk gewijzigd levenspatroon, bijvoorbeeld via 
beroepsarbeidd en het staken van bijgebruik naast de 
methadon.. Abstinente patiënten blijken voor hun cleane 
periodee niet minder heroïne te gebruiken of minder cri-
minelee delicten te plegen. Wel blijken ze, in aanloop op 
dee abstinentie, meer begeleiding en minder regelmatig 
methadonn te gebruiken. 

DeDe nieuwe situatie van 
dede langdurig abstinente patiënten 

Onderzochtt is in hoeverre de situatie van de 39 langdurig 
abstinentee patiënten (exclusief gevangenis) verbeterd is 
opp vier gebieden: druggebruik (inclusief alcohol) en de 
medische,, psychische en sociale situatie. Op al deze 
gebiedenn gaan de abstinente patiënten er fors op vooruit. 

Omdatt ze geen drugs meer gebruiken is de situatie van 
dee abstinente patiënten ten aanzien van druggebruik 
vanzelfsprekendd sterk verbeterd (67% vooruitgang, 28% 
stabiel,, 5% achteruitgang). Wel is het alcoholgebruik 
toegenomen,, als substituut voor drugs. De 5% die er qua 
druggebruikk op achter uit is gegaan bestaat uit zware 
alcoholgebruikers. . 

Ookk de lichamelijke gezondheid van de abstinente 
patiëntenn is verbeterd, 41% is vooruit gegaan, 8% is 
achteruitt gegaan en bij 51% is de gezondheidssituatie 
stabiel.. De eigen gezondheid wordt gunstiger beoordeeld, 
hoewell  er geen duidelijke afname van ziekte, ziekenhuis-
opnamee en letsel is. Dit komt doordat de gegevens be-
trekkingg hebben op het afgelopen jaar, zodat de meeste 
abstinentee patiënten niet de hele onderzochte periode 
abstinentt zijn geweest. 

Dee psychische klachten van de abstinente patiënten 
zijnn afgenomen. Bij bijna de helft is de geestelijke ge-
zondheidd vooruit gegaan (46%), maar er is ook een 
aantall  patiënten achteruit gegaan (13%). Bij hen staan de 
psychischee problemen los van het druggebruik of met het 
cleann worden zijn de psychische problemen nog niet 
opgelost. . 

Ookk in de sociale situatie blijkt er veel te zijn ver-
beterdd (51% vooruit, 10% achteruit). Door abstinente 
patiëntenn worden helemaal geen delicten meer gepleegd, 
menn wordt minder vaak opgepakt, de beroepsarbeid 
neemtt iets toe, het contact met de scene neemt sterk af 
enn de waardering voor het eigen maatschappelijk functio-
nerenn verbetert. 

Overr het geheel genomen heeft de grote meerderheid 
vann de abstinente patiënten nog maar weinig problemen 
(87%),, terwijl geen enkele abstinente patiënt een zeer 
problematischee situatie heeft. Maar abstinentie gaat niet 
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altijdd met vooruitgang samen. Enkele abstinente patiënten 
verkerenn nog steeds in een redelijk problematische situa-
tiee (13% van alle abstinenten). Meestal betreft dit zwaar 
alcoholgebruik,, gecombineerd met een slechte psychische 
situatie.. Slechts 1 patiënt (2.6%) is er na de abstinentie 
opp achteruit gegaan, van 31% is de situatie stabiel geble-
ven,, terwijl 67% er op vooruit is gegaan. Per saldo 
(vooruitgangg minus achteruitgang) blijkt er bij de absti-
nentee patiënten dus een winst te zijn opgetreden van 
64%. . 

Vergelijkbaree onderzoeksgegevens over de situatie van 
abstinentee patiënten zijn schaars. Meestal beperkt men 
zichh tot de mededeling 'abstinent'. Simpson e.a (1982) 
vormenn een uitzondering. Personen die een jaar abstinent 
blevenn van opiaten waren minder crimineel, gebruikten 
minderr andere drugs en minder alcohol en werkten vaker 
dann degenen die het opiaatgebruik continueerden. 

DeDe 'nieuwe' situatie van de terugvallen 

Terugvall  in druggebruik na het staken van de metha-
donbehandelingg wordt wereldwijd aangetroffen (Magura 
enn Rosenblum 2001), maar abstinentie hoeft niet altijd te 
eindigenn in terugval. De kans na 5 jaar abstinent te zijn 
iss aanzienlijk groter voor degenen die 5 jaar tevoren ook 
all  abstinent waren (Weisner e.a. 2003). Over de conse-
quentiess van een mislukte afkickpoging voor de verslaaf-
dee is niets bekend. Enerzijds wordt wel aangenomen dat 
misluktee afkickpogingen een achteruitgang van de situatie 
meebrengenn door teleurstelling en beschadiging van het 
zelfrespect,, anderzijds blijkt uit de studie van Noble e.a. 
(2002)) en uit de hierboven besproken analyse van de 
voorgeschiedeniss van abstinentie, dat mislukte afkick* 
pogingenn een opstap kunnen vormen naar een wel ge-
slaagdee afkickpoging. 

Dee consequenties van een mislukte afkickpoging zijn 
onderzochtt door de situatie van degenen die een lange 
periodee (drie maanden) clean waren, maar die vervolgens 
weerr drugs zijn gaan gebruiken, in kaart te brengen. Dit 
zijnn 31 patiënten. 

Watt het druggebruik betreft blijkt bij deze terugvallers 
dee situatie niet veel veranderd te zijn. Wel is het alcohol-
gebruikk in de loop der tijd toegenomen. Bij iets meer 
patiëntenn is de situatie met betrekking tot het druggebruik 
verslechterdd dan verbeterd, maar van betrekkelijk weinig 
terugvallerss is de situatie ten aanzien van het druggebruik 
tijdenss het tweede interview zeer problematisch. 

Dee lichamelijke gezondheid is er bij meer terugvallers 
opp vooruit dan op achteruit gegaan, maar ook hier geldt 
datt er geen prominente veranderingen naar voren komen. 
Hetzelfdee geldt voor de geestelijke gezondheid. 

Dee sociale situatie is wel veranderd en iets verslech-
terd.. Er blijkt een toename op te treden van het aantal 
lichtee delicten, het aantal uren dat men werkt daalt, het 
percentagee met een vast adres neemt af en de beoordeling 
vann het maatschappelijk functioneren wordt slechter. In 
zijnn geheel genomen blijkt de sociale situatie van meer 
terugvallerss achteruit dan vooruit te zijn gegaan (respec-

tievelijkk 32 en 19%). Het is overigens niet uitgesloten dat 
dezee achteruitgang in de sociale situatie in sommige 
gevallenn de oorzaak in plaats van een gevolg is van de 
terugval.. Doordat men bijvoorbeeld zijn baan of woning 
kwij tt raakte is men teruggevallen. Met de beschikbare 
gegevenss is de volgorde van dergelijke gebeurtenissen 
niett na te gaan. 

Dee situatie van de terugvallers in zijn geheel genomen 
blijktt al met al niet veel veranderd te zijn. Tijdens het 
tweedee interview hebben weinig terugvallers veel proble-
menn (6.5%), maar veel terugvallers hebben redelijk wat 
problemenn (68.5%) en evenveel terugvallers zijn vooruit 
alss achteruit gegaan (19%, 19%), zodat er per saldo 
(vooruitgangg minus achteruitgang) precies 0% op vooruit 
iss gegaan. 

DeDe 'nieuwe' situatie van de stabiele gebruikers 

Tenslottee is onderzocht in hoeverre de situatie van de 
patiëntenn die nog steeds gebruiken veranderd is op de 
vierr genoemde gebieden: druggebruik (inclusief alcohol), 
medische,, psychische en sociale situatie. 

Watt betreft het druggebruik blijkt de situatie van deze 
patiëntenn verbeterd te zijn (24% verbeterd, 15% vers-
lechterd).. Het percentage patiënten dat een bepaalde drug 
gebruiktt is voor alle drugs teruggelopen, uitgezonderd 
alcohol. . 

Dee gezondheidssituatie lijk t stabiel (21% vooruitgang, 
19%% achteruitgang), maar het aantal dagen dat men ziek 
iss geweest of in het ziekenhuis is opgenomen neemt fors 
toe.. Een lichte toename is er ook te zien bij letsel door 
ongevall  en het optreden van een bij na-overdosis, zodat er 
all  met al van enige achteruitgang in de gezondheid ge-
sprokenn kan worden. 

Dee prevalentie van seropositiviteit is constant geble-
ven.. Aidspreventie door het gebruik van schone naalden 
wordtt evenveel toegepast als twee jaar tevoren, maar het 
gebruikk van condooms is sterk verbeterd. 

Overr de hele lij n is de psychische gesteldheid van de 
stabielee gebruikers iets verbeterd (22% vooruit, 16% 
achteruit).. De meeste psychische klachten zijn teruggelo-
pen.. Alleen de frequentie van geheugenverlies en de nei-
gingg om er een eind aan te maken nemen iets toe. Ook 
hett aantal feitelijke zelfmoordpogingen is iets opgelopen. 

Err is sprake van een lichte vooruitgang wat betreft de 
socialee situatie (25% vooruit, 20% achteruit). Lichte 
criminaliteitt wordt door iets minder patiënten gepleegd, 
dee zwaardere delicten door iets meer. De frequentie van 
hett plegen van de delicten neemt iets af, evenals arres-
tatie,, detentie, prostitutie en het contact met andere drug-
gebruikers.. De arbeidsparticipatie is echter ook iets 
afgenomenn en de waardering van het eigen maatschappe-
lij kk functioneren is iets ongunstiger geworden. De huis-
vestingssituatiee en het contact met de familie blijven 
stabiel. . 

Tenn aanzien van methadongebruik blijkt dat de regel-
maatt van het gebruik is toegenomen. Deelname aan de 
begeleidingg verandert niet. 
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Beziett men de ontwikkeling van de situatie van de 
gebruikerss in zijn geheel dan valt met name het afne-
mendee druggebruik op. Ten aanzien van de andere on-
derdelenn blijkt de situatie redelijk stabiel. Hoewel wat 
minderr patiënten bepaalde drugs gebruiken, blijkt dit niet 
tee leiden tot verbeteringen ten aanzien van de lichamelij-
kee gezondheid, de psychische gesteldheid en de sociale 
situatie. . 

Dee vier gebieden samennemend blijkt er per saldo 
(achteruitgangg minus vooruitgang) slechts bij 5% van de 
patiëntenn sprake van een duidelijke vooruitgang. Bij de 
abstinentee patiënten gaat per saldo 64% er op vooruit. 

Veell  methadon lijk t samen te gaan met een stabilisatie 
vann de situatie. Daardoor is er bij regelmatig methadon-
gebruikk slechts zelden sprake van achteruitgang, maar er 
iss evenzeer maar zelden sprake van vooruitgang. Weinig 
methadonn gaat samen met destabilisatie en daardoor is er 
vakerr vooruitgang, maar ook vaker achteruitgang. Veel 
begeleidingg lijk t ook een destabilisatie teweeg te brengen, 
diee vaker ten goede afloopt dan ten kwade, maar het is 
ookk mogelijk dat de destabilisatie vooraf gaat aan meer 
gebruikk van de begeleiding. 

Conclusie Conclusie 

Afhankelijkk van het criterium dat men kiest is de geboek-
tee winst na twee a tweeënhalf jaar methadonverstrekking 
8%% (abstinentie) of 9% (vooruitgang minus achteruit-
gang).. Hoe men het ook wendt of keert, een indrukwek-
kendd resultaat voor de individuele gebruiker is dit niet, 
ookk niet als men in gedachten houdt dat heroïneversla-
vingg een chronische aandoening is en dat zonder metha-
donverstrekkingg de achteruitgang de vooruitgang onge-
twijfeldd had overtroffen. 

Dee grootste groep blijf t stabiel, zowel wat betreft het 
methadongebruik,, als wat betreft de problematiek. Per 
saldoo weet slechts 5% van deze stabiele gebruikers de 
eigenn situatie te verbeteren. 

Abstinentiee blijkt veruit de beste uitkomst van een 
verslavingscarrièree en abstinentie leidt bijna nooit tot 
achteruitgang,, terwijl geen enkele van de abstinente 
patiëntenn een zeer problematische situatie heeft. In dat 
lichtt bezien is het betreurenswaardig dat zo weinig pati-
ëntenn abstinent raken, vooral omdat door de stabiele ge-
bruikerss maar weinig vooruitgang wordt geboekt. 

Ditt inzicht, dat abstinentie de best mogelijke uitkomst 
voorr een verslaafde is, is met de ontwikkelingen in de 
jarenn tachtig en de verandering in doelstellingen (zie 
hierboven)) op de achtergrond geraakt. Toch wordt hier 
niett gepleit voor een terugkeer naar de abstinentie-doel-
stellingg als centraal thema voor de verslavingszorg. Het 
heeftt weinig zin bij verslaafden, die daar niet aan toe 
zijn,, aan te dringen op afbouw. Dat werkt demotiverend, 
voorr de verslaafden en ook voor de hulpverleners en het 
kann een obstakel vormen voor de realisatie van andere 
doelstellingen,, zoals stabilisatie of aids-preventie. 

Well  kan er gebruik gemaakt worden van het feit dat 
verslaafdenn regelmatig spontaan clean worden. Zij onder-

nemenn vaak afkickpogingen of raken door omstandighe-
denn clean. Deze mislukte pogingen zijn geen drama, zo 
blijk tt uit dit onderzoek. Een mislukte serieuze afkick-
pogingg heeft betrekkelijk weinig negatieve gevolgen. Het 
iss niet zo dat men uit teleurstelling over de mislukking in 
eenn diep gat terugvalt. 

Ditt onderzoek werd daarom afgesloten met min of 
meerr dezelfde aanbevelingen als het vorige onderzoek: 
stemm de zorg meer af op spontane afkickpogingen en 
onderneemm meer activiteiten die gericht zijn op de pre-
ventiee van terugval na een dergelijke spontane cleane 
periode.. De noodzaak meer aandacht te besteden aan 
terugval-preventiee wordt ook in Amerika onderkend 
(Weddingtonn 1990) en terugvalpreventie is terecht wel de 
sleutell  genoemd van iedere behandeling van verslaving 
(O'Brienn 1997). 

Evaluatie Evaluatie 

Bijj  de opzet van dit derde onderzoek was het de bedoe-
lingg de gevolgen van methadonverstrekking en begelei-
dingg vast te stellen. Hiertoe is het netto-resultaat van 
methadonverstrekkingg en begeleiding vastgesteld aan de 
handd van een beschrijving van de ontwikkeling van drie 
groepenn patiënten: abstinente patiënten, terugvallers en 
stabielee gebruikers. 

Inn dit derde onderzoek is zodoende voor het eerst (ook 
internationaal)) vastgesteld dat abstinentie de best denk-
baree optie voor verslaafden is. Daarnaast zijn de gevol-
genn van een mislukte afkickpoging in beeld gebracht. 
Zodoendee kan gesteld worden dat met dit onderzoek 
relevantee informatie verkregen is, mede doordat een hoge 
responss gerealiseerd werd. 

OnderzoekOnderzoek 4. Hoge doses methadon 

Mett het oog op de doorgaans lage methadondoseringen in 
Nederlandd en gezien de goede resultaten met hoge dose-
ringenn methadon in het buitenland, is in het vierde onder-
zoekk nagegaan of dergelijke hoge doseringen ook in de 
Nederlandsee laagdrempelige methadonprogramma's effec-
tieff  zijn. 

Hett effect van doses methadon van meer dan 84 mg 
perr dag is in een gerandomiseerd experiment op negen 
methadonpostenn vastgesteld. De deelnemers aan het 
experimentt zijn 22 maanden gevolgd. 247 deelnemers 
zijnn gerandomiseerd. Deze deelnemers zijn representatief 
voorr de meer problematische methadonpatiënten in Ne-
derland.. 121 deelnemers zijn door randomisatie toege-
wezenn aan de lage doses groep (< 85 mg). Deze groep 
ontvingg een dosis methadon, zoals gebruikelijk in Neder-
landsee methadonprogramma's. 126 deelnemers zijn toe-
gewezenn aan de hoge doses groep (> 85 mg). Deze 
groepp werd geleidelijk opgebouwd tot een dosis van meer 
dann 84 mg per dag. De uiteindelijke dosis is in overleg 
mett de patiënt vastgesteld, maar bleef onder de 160 mg 
perr dag. 
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Fig.. 24.4. Hoge doses.- toe- en afname 
percentagee zeer problematisch. 
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Inn veel gevallen is de uitslag van de randomisatie 
(hogee of gebruikelijke dosis) niet gedurende de volle 22 
maandenn gevolgd. 12% van de lage doses groep ontving 
naa 22 maanden een hoge doses methadon in plaats van 
eenn lage. Waarschijnlijk ging de arts in deze gevallen af 
opp zijn praktijkervaring met enkele patiënten in de hoge 
dosess groep. 28% van de hoge doses groep ontving na 22 
maandenn een lage in plaats van een hoge dosis methadon. 
Waarschijnlijkk speelde weerstand tegen hoge doses in 
dezee gevallen een rol. Daar wordt later op teruggeko-
men. . 

Daarnaastt bleek de bereidheid bij de verslavingszorg 
omm na 22 maanden nog gegevens te verzamelen en te 
rapporterenn in enkele gevallen afgenomen te zijn. Met 
beidee factoren, het niet volgen van de randomisatie en 
eenn incidenteel afnemende bereidheid °e°evens te verza-
melen,, is geen rekening gehouden bij de opzet van het 
experiment.. Door de eerstgenoemde factor vindt in dit 
experimentt een onderschatting plaats van de effecten van 
hogee doses methadon. 

Toetsing:Toetsing: Centrale Effectmaten 

Dee deelnemers in controle en experimentele groep zijn na 
222 maanden op vier gebieden vergeleken: druggebruik, 
lichamelijkee situatie, psychische situatie en sociale situa-
tie.. De situatie op deze vier gebieden is vervolgens sa-
mengenomenn tot één centrale effectmaat, die de totale 
situatiee van de deelnemers beschrijft. De deelnemers uit 
dee controlegroep die in afwijking van de randomisatie-
uitslagg inmiddels een hoge dosis methadon kregen en de 
deelnemerss uit de experimentele groep die inmiddels een 
lagee dosis methadon kregen, bleven ingedeeld bij hun 
groepp volgens randomisatie. Bij vergelijking van de twee 
groepengroepen zijn de volgende effecten vastgesteld. 

Hogee doses methadon hebben een gunstig effect op het 
druggebruik.. Het heroïnegebruik loopt terug en het ge-
bruikk van andere middelen stijgt niet. Het percentage 
zeerr problematisch druggebruik daalt in de experimentele 
groepp met 28 procentpunten, in de controlegroep daalt 
hett ook, maar minder sterk, namelijk met 16 procent-
punten. . 

Fig.. 24.5. Vooruitgang experimentele 
groepp minus vooruitgang controlegroep. 
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Dee lichamelijke situatie van de methadonpatiënten in 
dee experimentele groep is na 22 maanden beter dan die 
inn de controlegroep. Het percentage met een zeer proble-
matischee gezondheidssituatie daalt in de experimentele 
groepp met 5 procentpunten, in de controlegroep stijgt dit 
percentagee met 4 procentpunten. 

Ookk op het psychisch welbevinden van de methadon-
patiëntenn hebben hoge doses een gunstig effect. Het 
percentagee met een zeer problematische psychische situa-
tiee daalt in de experimentele groep met 7 procentpunten, 
inn de controlegroep stijgt dit percentage met 3 procent-
punten. . 

Eenn effect van hoge doses methadon op de sociale 
situatiee van de patiënten kan niet aangetoond worden. In 
dee experimentele groep daalt het percentage met een zeer 
proL/iematiscuCC sociaie situatie met 7 procentpunten, in de 
controlegroepcontrolegroep daalt dit percentage met 8 procentpunten. 

Dee metingen op deze vier gebieden (inclusief sociale 
situatie)) zijn samengenomen tot een centrale effectmaat 
enn het blijkt dat hoge doses methadon een positief effect 
hebbenn op de totale situatie van de methadonpatiënten. 
Ditt effect manifesteert zich het duidelijkst in het dalend 
aantall  patiënten met zware problematiek. Het percentage 
mett een zeer problematische algehele situatie daalt in de 
experimentelee groep met 22 procentpunten, in de contro-
legroepp daalt dit percentage met 3 procentpunten. 

MogelijkMogelijk verstorende factoren 

Onderzochtt is of er verstorende factoren aan te wijzen 
zijn,, die (mede) bovengenoemde resultaten zouden kun-
nenn hebben veroorzaakt. 

Alss de overleden patiënten en de niet-bereikte 
patiëntenn in de analyse worden opgenomen, blijf t het 
effectt op de centrale effectmaat bestaan. 

Verschillenn in behandeling op de verschillende me-
thadonpostenn leiden niet tot verschillen in uitkomsten. 

Hogee doses methadon hebben ook een positief effect 
alss rekening wordt gehouden met de uitgangssituatie bij 
dee start van het experiment. Het blijkt niet zo te zijn dat 
verschillenn in uitgangssituatie tussen controle en experi-
mentelee groep het effect van de experimentatie deels 
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doenn verdwijnen. 
Inn de experimentele groep is de overeenkomst tussen 

uitgangssituatiee en de situatie na 22 maanden minder 
groott dan in de controlegroep. Een geringere samenhang 
tussenn de situatie bij de start van het experiment en de 
situatiee na 22 maanden wijst er op dat hoge doses veran-
deringenn teweeg brengen, die bij de controlegroep uitblij -
ven. . 

Deelnemerss in de experimentele groep voelen zich 
prettiger.. Dat kan als een pluspunt van de hoge doses be-
schouwdd worden. Wanneer dit 'welbevinden' verwijderd 
wordtt uit de effectmaten, dan blijven de vastgestelde 
effectenn bestaan en bijna even groot. Het effect van hoge 
dosess is derhalve niet terug te voeren op een ongespecifi-
ceerdd gevoel van welbevinden. 

Dee centrale effectmaten blijken te corresponderen met 
hett oordeel van de verslavingsarts, met gestandaardi-
seerdee en gevalideerde meetinstrumenten (VOEG, GHQ) 
enn met urinecontroles. De effectmaten zijn volledig geba-
seerdd op interviewvragen in verband met de onvolledig-
heidd van de gegevens die via de verslavingszorg zijn 
verzameld.. Hierboven, bij de evaluatie van het tweede 
onderzoek,, is al aan de orde geweest dat antwoorden op 
interviewvragenn over het algemeen goed corresponderen 
mett informatie uit andere bronnen (Secades e.a. 2003; 
Langendamm e.a. 1999; Magura en Kang 1996; Zanis e.a. 
1994). . 

Dezee bevindingen met de centrale effectmaten zijn iets 
geprononceerderr als alleen de conform randomisatie 
behandeldee patiënten geanalyseerd worden. 

Dee verschillen tussen experimentele en controlegroep 
kunnenn derhalve niet toegeschreven worden aan uitval ten 
gevolgee van het niet bereiken van patiënten of ten gevol-
gee van overlijdensgevallen, aan verschillen in behande-
lingg op de negen methadonposten, aan verschillen in de 
uitgangssituatiee bij de start van het experiment, aan een 
ongespecificeerdd gevoel van welbevinden in de expe-
rimentelee groep door tevredenheid met de hoge doses, 
aann onbetrouwbare of niet valide metingen of aan nog 
anderee verschillen tussen beide groepen, anders dan de 
experimentelee factor. 

VergelijkingVergelijking met ander onderzoek 

Mett deze bevindingen wordt weinig nieuws toegevoegd 
aann de bestaande kennis op dit gebied. Stimmel (1999) 
noemtt de grotere effectiviteit van hoge doses methadon 
inmiddelss onomstreden. Recentelijk zijn een aantal stu-
diess verschenen waarin buprenorfine en/of LAAM (levo-
acetylmethadol)) wordt vergeleken met hoge en lage doses 
methadon.. Uit deze studies blijkt steevast dat hoge doses 
methadonn even goede of betere resultaten geven dan hoge 
dosess buprenorfine en LAAM , terwijl lage doses metha-
donn slechte resultaten te zien geven (Ling e.a. 1996; 
Schottenfeldd e.a. 1997; Petitjean e.a 2001; Johnson e.a. 
2000).. Ook uit meta-studies blijkt de superioriteit van 
hogee doses methadon. Farre e.a. (2002) bevelen op basis 
vann een meta-studie van 13 RCT's waarin LAAM , hoge 

enn lage doses buprenorfine en methadon vergeleken wer-
den,, hoge doses methadon aan als eerste keus voor de 
behandelingg van opiaatverslaving. Uit een andere meta-
studiee (Barnett e.a. 2001) blijkt dat buprenorfine (8-12 
mg)) iets minder effectief (retention-rate, positieve urines) 
iss dan hoge doses methadon (50-80 mg), maar effectiever 
dann lage doses methadon (20-35 mg). Uit een meta-studie 
vann Mattick e.a (13 studies, 2003) blijkt dat lage doses 
buprenorfinee (2-4 mg) niet beter voldoen dan lage doses 
methadonn (2-35 mg) en hoge doses methadon (60-80 mg) 
onderdrukkenn het heroïnegebruik beter dan hoge doses 
buprenorfinee (6-12 mg). Fagganio e.a. (2003) bevestigen 
opp grond van een meta-analyse van 21 RCT's en CPS's 
dee superioriteit van hoge doses (60-100 mg) boven lage 
dosess methadon. De retention-rate is hoger, heroïne en 
cocaïnee gebruik (urinetesten en zelfrapportage) is bij 
hogee doses lager en het relatieve risico op overlijden aan 
eenn overdosis na 6 jaar is bij hoge doses aanzienlijk 
geringer. . 

Inn beschrijvende studies, waarin de doses methadon 
wordenn geoptimaliseerd met het oog op de status van de 
patiënt,, wordt soms geen verschil in effectiviteit tussen 
hogee en lage doses aangetroffen (Blaney en Craig 1997; 
Minoo e.a. 1998; Maddux e.a. 1991). Dit komt door 
selectiee bias (vgl. Newman e.a. 1992). Artsen, ook in 
Nederlandd overigens, hebben de neiging goed functio-
nerendee patiënten lage doses en slecht functionerende 
patiëntenn hoge doses methadon voor te schrijven. Op de 
langee termijn heeft dit tot gevolg dat goed functionerende 
patiëntenn ten gevolge van de lage niet-adequate doses 
slechtt gaan functioneren. Dit voorschrijfbeleid houdt dus 
onbedoeldd de miserabele situatie van de verslaafde in 
stand. . 

VergelijkingVergelijking met andere vervangende middelen 

Terr vergelijking wordt hier beknopt op alternatieve ver-
vangendee middelen ingegaan. In voldoende hoge doserin-
genn is buprenorfine effectief (Mattick e.a. 2003, zie 
verderr hierboven). Barnett e.a. (2001) benadrukken 
overigenss dat de verschillen tussen methadon en bupre-
norfinee in het niet vallen bij de verschillen tussen metha-
donprogramma's.. Er zijn weliswaar aanwijzingen gevon-
denn dat buprenorfine het verlangen naar cocaïne dempt 
(Foltinn en Fischman 1996), maar in de latere literatuur 
komtt men dit effect van buprenorfine niet meer tegen. 
Bijj  buprenorfine kan een probleem zijn, dat dit als een 
aantrekkelijkee drug gezien wordt door verslaafden door 
dee deels agonistische werking van het middel. Met name 
inn Australië en Schotland zou dit spelen (Stimmel 2001). 
Methadonverstrekkingg zou ook een fractie kosteneffec-
tieverr zijn dan buprenorfmeverstrekking (Doran e.a. 
2003),, maar groot is dit verschil niet. Al met al lijk t er 
geenn grote rol weggelegd voor buprenorfine zolang het 
middell  niet effectiever blijkt dan methadon, uigezonderd 
alss alternatief voor patiënten die niet goed reageren op 
eenn methadonbehandeling (Van den Brink en Van Ree 
2003). . 
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Ookk injecteerbare methadon geeft geen betere resulta-
tenn dan orale methadon, wel zijn de patiënten iets tevre-
denerr met deze behandelwijze (Strang e.a. 2000). Palfi-
umm is in Amsterdam als vervangend middel gebruikt, 
maarr nooit fatsoenlijk onderzocht. De ervaringen schij-
nenn niet zodanig te zijn dat men tot systematisch onder-
zoekk wenst over te gaan. LAAM , indien voldoende hoog 
gedoseerdd (75-115 mg), is even effectief als methadon in 
adequatee dosering (Johnson e.a. 2000), maar LAAM 
geeftt een slechtere therapietrouw. Omdat patiënten die 
stoppenn met LAAM altijd overstappen op hoge doses 
methadon,, is dat niet zo'n relevant gegeven (Clark e.a. 
2002).. LAAM is in Europa niet toegelaten vanwege 
hartritmestoornissen. . 

Mett het voorschrijven van heroïne aan verslaafden die 
niett reageren op een methadonbehandeling zijn recent in 
Nederlandd veelbelovende resultaten behaald (Van den 
Brinkk e.a. 2003). Grosso modo zijn de effecten van 12 
maandenn heroïneverstrekking hetzelfde, maar sterker, als 
dee hier gerapporteerde effecten na 22 maanden hoge 
dosess methadon. De verschillen tussen beide experimen-
tenn zijn groter als een vergelijking wordt gemaakt tussen 
100 maanden hoge doses methadon (nauwelijks effect) en 
122 maanden heroïne (veel effect). Er is één belangrijk 
verschill  tussen beide experimenten. Van den Brink e.a. 
vondenn sterke effecten van heroïneverstrekking op de 
criminaliteit,, terwijl hoge doses methadon geen enkel 
effectt op criminaliteit laten zien. 

Criticii  van het heroïne-experiment wijzen op het feit 
datt de deelnemers aan het heroïne-experiment vooraf niet 
mett hoge doses methadon behandeld zijn en schrijven de 
geboektee resultaten met heroïne toe aan deze niet-adequa-
tee behandeling voorafgaand aan de heroïneverstrekking 
enn in de controlegroepen (Shinderman 2003; Rastegar 
2003).. Het inclusie criterium voor het heroïne-experi-
mentt was behandeld met tenminste 60 mg methadon 
gedurendee tenminste één maand. Aangenomen kan inder-
daadd worden dat de resultaten van het heroïne-experiment 
ietss minder overtuigend zouden zijn geweest, indien een 
vergelijkingg was gemaakt met hoge doses methadon, 
maarr het is niet zo dat dit de resultaten van het experi-
mentt ondergraaft. 

Ferrii  e.a. (2003) probeerden een meta-analyse uit te 
voerenn met betrekking tot heroïneverstrekking, maar 
vondenn slechts 4 studies, die aan hun criteria (RCT, kwa-
liteit)) voldeden en deze 4 studies achten ze te heterogeen 
voorr analyse. Totdat meer studies beschikbaar zijn kan 
dee behandeling met heroïne gezien worden als een optie 
voorr met hoge doses methadon onbehandelbare patiënten. 

Heroïneverstrekkingg moet niet beschouwd worden als 
eenn alternatief voor hoge doses methadon. Mogelijke 
hospitalisatiee van de patiënten, die drie maal daags hun 
heroïnee komen gebruiken, kan als een nadeel beschouwd 
worden.. Patiënten blijken dan ook niet altijd te kiezen 
voorr een behandeling met heroïne (38% bij Perneger e.a. 
1998;; 64% bij Metrebian e.a. 1998). 

ExplorerendeExplorerende analyses 

Naastt het toetsend onderzoek middels een experimenteel 
designn zijn een aantal explorerende analyses uitgevoerd. 
DaaruitDaaruit blijkt het volgende. 

HoogteHoogte van de dosis 
Betrekkelijkk hoge doses methadon (> 134 mg) blijken 
nogg steeds effectief te zijn en de verlaging van de dosis 
naarr een niveau onder de 85 mg bij 28% van de deelne-
merss aan de experimentele groep heeft geen gunstige uit-
werkingg gehad op het functioneren van deze patiënten. 
Dee situatie van deze patiënten is na 22 maanden veel pro-
blematischerr dan de situatie van de patiënten die een 
hogee dosis bleven ontvangen. 

Dee oorzaak van de grotere effectiviteit van hoge 
dosess methadon moet gezocht worden in het blokkeren 
vann het effect van heroïne (flash) en gaat niet terug op 
hett beter onderdrukken van onthoudingsverschijnselen, zo 
blijk tt uit dubbelblind onderzoek (Donny e.a. 2002). 
Individuelee variatie speelt hierbij een rol ten gevolge van 
verschillenn in metabolisme, maar ook blijkt dat patiënten 
mett psychiatrische co-morbiditeit veel hogere doses nodig 
hebbenn voordat stabilisatie (in dit geval geen bijgebruik) 
plaatss vindt, namelijk gemiddeld 154 mg versus 99 mg 
voorr patiënten zonder psychiatrische co-morbiditeit (Mar-
emmanii  e.a. 2000). 

Somss worden zeer hoge doses voorgeschreven op basis 
vann serumbepalingen (Keil en Techman 1996; Keil 1994) 
enn Dole (1994) pleit voor het vaststellen van het plasma-
niveauu van de methadon van de patiënten. 150 ng/ml tot 
2000 ng/ml wordt noodzakelijk geacht om onthoudingsver-
schijnselenn te dempen (Loimer e.a. 1992). 

Hett blijkt dat zeer hoge doses methadon zeer effectief 
kunnenn zijn. Maxwell en Shinderman (1999) verhoogden 
methadondosess naar een niveau boven de 100 mg (110-
7800 mg, gemiddeld 211 mg) op basis van anamnese en 
serumm bepalingen. Het gebruik van alle drugs liep terug 
vann 87 naar 3%. Ook Leavitt e.a. (2000) zijn van me-
ningg dat doses tot 700 mg adequaat kunnen zijn voor die 
patiëntenn die ondanks hoge doses methadon een laag 
SMLL (serum methadone level) hebben. 

Druggebruik Druggebruik 
Watt betreft het dalend heroïnegebruik bij hoge doses 
methadonn sluit het hier gevonden effect aan op tal van 
anderee onderzoeken (Bell e.a. 1995; Ling e.a. 1996; na 3 
jaar:: Maxwell en Shinderman 2002; Hartel e.a. 1995). 
Termorshuizenn e.a (2005) vonden met hogere doses 
methadonn ook minder terugval naar regelmatig heroïne-
gebruikk na perioden van gedeeltelijke abstinente. 

Inn dit experiment daalde het cocaïnegebruik in de 
experimentelee groep, maar ook in de controlegroep daal-
dee dit gebruik, zij het iets minder sterk. Hoewel afne-
mendd heroïnegebruik samengaat met afnemend cocaïne-
gebruikk (Silverman e.a. 1998; Hartel e.a. 1995), is het 
effectt van hoge doses methadon op het cocaïnegebruik 
niett eenduidig. Sommige onderzoekers vonden geen 
effectt van hoge doses methadon (Schottenfeld e.a. 1997; 
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Petitjeann e.a. 2001; Fischer e.a. 1999), maar Fagganio 
e.a.. (2003) rapporteren op grond van een meta-analyse 
vann 21 onderzoeken een positief effect van hoge doses 
(60-1000 mg) op het cocaïnegebruik. 

Inn dit experiment is geen effect van hoge doses metha-
donn opgetreden op het gebruik van benzodiazepinen en 
amfetaminenn en op zwaar alcoholgebruik. Vergelijkbare 
studiess ontbreken. 

Hett spuitgedrag blijkt sterk af te nemen tijdens de 
experimentelee periode. In de experimentele groep is deze 
afnamee echter niet sterker dan in de controlegroep. Lan-
gendamm e.a (2000) vonden geen verband tussen de hoog-
tee van de methadondosis en spuitgedrag. Maar een jaar-
lijksee verhoging van de dosis met 5 mg ging wel samen 
mett minder spuitgedrag. 

Gezondheid Gezondheid 
Deelnemerss aan de experimentele groep hebben minder 
gezondheidsproblemenn dan de deelnemers aan de contro-
legroepp (VOEG). Het effect bereikt borderline significan-
cee in de conform randomisatie behandelde groepen. 

Bijj  de (beperkte) groep patiënten waarvoor gegevens 
beschikbaarr zijn, wordt door de arts geen verschil gecon-
stateerdd tussen experimentele en controlegroep wat be-
treftt aspecten van de gezondheid. Het oordeel van de arts 
overr de gezondheidssituatie komt overeen met de in de 
effectmaatt vastgestelde situatie wat betreft de gezond-
heid,, maar deze samenhang is vrij zwak. Dit blijkt te ko-
menn doordat artsen bij de beoordeling sterk letten op de 
situatiee van het gebit en op de hygiëne van de patiënt. 
Dezee twee aspecten spelen bij de beoordeling van de ge-
zondheidd door de patiënt zelf geen rol. 

Doorr de artsen worden voor de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker bijzonderheden genoteerd. Dat 
wass te verwachten gezien de grotere alertheid van de 
artsenn op eventuele complicaties in verband met hoge 
dosess methadon. 

Studiess naar het effect van hoge doses methadon op de 
algemenee gezondheid ontbreken. Dit is merkwaardig, 
omdatt methadonverstrekking nu juist gezien wordt als het 
antwoordantwoord van de medische professie op de versla-
vingsproblematiek. . 

PsychischePsychische situatie 
Deelnemerss aan de experimentele groep ervaren minder 
psychischee problemen dan de deelnemers aan de contro-
legroepp (gemeten via GHQ). Het effect bereikt borderline 
significancee in de conform randomisatie behandelde groe-
pen.. Verslavingsartsen beoordelen het psychisch functio-
nerenn van de patiënten met een hoge dosis minder vaak 
onvoldoende. . 

Datt methadonpatiënten veel aan depressies en angst-
stoornissenn lijden (Darke e.a. 1994; Joe e.a. 1995) is al 
aann de orde geweest. Studies naar het effect van hoge 
dosess methadon op deze psychische problemen zijn niet 
gevonden. . 

SocialeSociale situatie 
Eenn effect van hoge doses methadon op de sociale situa-
tiee blijf t uit. Het uitblijven van dit effect is een gevolg 
vann een combinatie van positieve, niet-optredende en 
negatievee effecten. 

Opp de eerste plaats is er een positief effect op het 
socialee netwerk: patiënten uit de experimentele groep zijn 
veell  minder met mede-druggebruikers op gaan trekken. 
Dezee bevinding is in lij n met de hierboven besproken 
studiess naar het sociale netwerk van verslaafden, maar 
diee studies gaan in op de invloed van de interactiepart-
nerss op bepaalde vormen van individueel gedrag, zoals 
druggebruikk (Wasserman e.a. 2001; Gogineni e.a. 2001) 
off  criminaliteit (Best e.a. 2003). In dit experiment is ech-
terr aangetoond dat hoge doses methadon een effect heb-
benn op de samenstelling van de sociale omgeving van de 
patiënt.. Het betreft met andere woorden een effect van 
eenn door een individu ingenomen stof op de samenstel-
lingg van een sociale groep, men zou kunnen zeggen een 
sociofarmacologischh effect (vgl. Bellarosa e.a. 1980). De 
termm sociofarmacologie of sociale farmacologie wordt 
overigenss meestal in een andere betekenis gebruikt, 
namelijkk om de sociale setting van het verslavingsvraag-
stukk (Von Ferber 1989; Nencini 2002) of het interactie-
process tussen patiënt en arts te beschrijven (Lilj a en Lar-
sonn 1994). 

Opp de tweede plaats doet zich geen enkel effect op 
crimineell  gedrag voor. Op de niet altijd even duidelijke 
relatiee tussen methadon en criminaliteit is hiervoor al 
ingegaann (Marsch 1998; Bianchi e.a. 1992; Bates en 
Pembertonn 1996; Rothbard e.a. 1999; Segest e.a. 1989). 
Ookk op de huisvestingssituatie is er geen effect van de 
hogee doses. 

Opp de derde plaats is er een negatief effect op de ar-
beidsparticipatie:: patiënten met hoge doses werken min-
der.. Gerra e.a (2003) rapporteren op basis van een be-
schrijvendee studie wel een samenhang tussen hoge doses 
(>> 80 mg) en beroepsarbeid. Dat in dit experiment een 
positieff  effect op de arbeidsparticipatie uitblijft , kan 
samenhangenn met onvoldoende vertrouwdheid van de 
hulpverleningg met hoge doses methadon en met een vóór 
randomisatiee al bestaand verschil tussen controle en 
experimentelee groep. 

Naastt de in de effectmaten opgenomen variabelen met 
betrekkingg tot het sociale functioneren is ook de tijdsbe-
stedingg van de patiënten in beeld gebracht. Over tijdsbe-
stedingg van verslaafden is weinig bekend. Schottenfeld 
e.a.. (2000) rapporteren dat bij het bereiken van abstinen-
tiee het aantal uren dat besteed wordt aan aan drugs gere-
lateerdee activiteiten afneemt, wat niet zo verwonderlijk 
is.. In dit experiment treedt een kleine verschuiving op in 
hett tijdsbestedingspatroon van patiënten met een hoge 
dosiss methadon. Hoge dosis patiënten hebben vaker een 
actieff  tijdsbestedingspatroon gericht op therapie en sport 
enn minder vaak een tijdsbestedingspatroon dat zich con-
centreertt rond de oude vrienden en familie. Ook een 
uitgesprokenn passieve tijdsbesteding, die vooral bestaat 
uitt in bed liggen en thuis zitten, komt onder deelnemers 
mett een hoge dosis minder vaak voor. 
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Tijdenss deze periode van 22 maanden lijk t er bij de 
hogee doses groep enige sociale isolatie op te treden. Men 
trektt minder op met vrienden, familie en mede-drug-
gebruikers,, maar aan het opbouwen van nieuwe contacten 
iss men kennelijk nog niet toegekomen. Het is derhalve 
niett uitgesloten dat hoge doses methadon op de lange 
duurr wel samen gaan met sociale veranderingen ten goe-
de. . 

OntwikkelingOntwikkeling door de lijd 
Voorr geen van de effectmaten wordt een groot verschil 
tussenn de experimentele en de controlegroep aangetroffen 
naa 10 maanden. 

Geconcludeerdd kan worden dat het effect van hoge 
dosess methadon tijd nodig heeft om tot expressie te ko-
men.. De analyse laat zien dat in de tweede periode tus-
senn 10 en 22 maanden substantiële verbeteringen optre-
den.. Nergens blijkt dat het effect van methadon na ver-
loopp van tijd begint uit te doven. 

Cacciolaa e.a. (1998) vonden daarentegen in een fol-
low-upp studie onder beginnende methadongebruikers na 7 
maandenn geen verbetering meer ten opzichte van de 
verbeteringenn na 2 maanden. Uit ander onderzoek blijkt 
echterr dat het effect van een andere interventie, namelijk 
extraa sociale ondersteuning (case-manager, huisvesting, 
arbeidsbemiddeling),, na drie jaar veel sterker is dan na 
éénn jaar (minder druggebruik, minder psychische en 
socialee problematiek; McLellan e.a. 1998). 

Hulpverlening Hulpverlening 
Hett gebruik van de hulpverlening wordt slechts in gerin-
gee mate beïnvloed door hoge doses methadon. Hoge 
dosess gaan samen met iets meer gebruik van op verande-
ringg gerichte hulpverlening. De deelname aan op opvang 
gerichtee hulpverlening loopt een fractie terug bij de hoge 
dosess groep, terwijl deze deelname bij patiënten met een 
lagee dosis op hetzelfde niveau blijft . De hulpverlening 
speeltt geen enkele intermediërende rol bij het positieve 
effectt van hoge doses methadon. 

Uitt ander onderzoek blijkt dat begeleiding van belang 
kann zijn, maar intensieve dagelijkse begeleiding (25 uur 
perr week) blijkt even effectief te zijn (en ergo minder 
kosteneffectief)) als begeleiding gedurende twee uur per 
weekk (Avants e.a. 1999). Contingency management, het 
beredeneerdd koppelen van beloningen (of bestraffingen) 
volgenss de principes van de klassieke leertheorie is goed 
onderzochtt en blijkt effectief in het terugdringen van 
bijgebruikk (meta-studie van Griffith e.a. 2000, zie ook 
Voccii  2000). Herhaalde urinetesten en een zo kort moge-
lijk ee tijdspanne tussen het te belonen gedrag en de belo-
ningg vergroten het effect. Gewerkt wordt met beloningen 
alss het meenemen van de methadon of met vouchers. 
Ookk de hoogte van de methadondosis wordt als reinfor-
cerr ingezet, met resultaat overigens, maar in het licht van 
dee onderhavige studie lijk t dat bijzonder onverstandig. 

OngewensteOngewenste voorvallen en bijwerkingen 
Vann vijf deelnemers is een ernstig ongewenst voorval 
gemeld,, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuisopna-

me.. Eén van deze deelnemers behoort tot de controle-
groep,, vier tot de experimentele groep. Dit verschil is 
niett significant. 

Zevenn patiënten overleden tijdens het experiment. Op 
basiss van het derde onderzoek kon verwacht worden dat 
vij ff  patiënten zouden overlijden gedurende de looptijd 
vann het experiment. Als er rekening mee wordt gehouden 
datt het problematische deel van de methadonpopulatie 
geselecteerdd is voor het experiment, dan is dit geen op-
merkelijkee afwijking. 

Tweee overledenen behoorden tot de controlegroep, vijf 
tott de experimentele groep. Dit verschil is niet signifi-
cant.. Het verschil is ook niet significant als overledenen 
enn ongewenste voorvallen worden samengenomen. Wat 
niett wegneemt dat het geconstateerde verschil blijvende 
alertheidd rechtvaardigt. 

Dee literatuur wijst niet op grotere risico's voor hoge 
dosess methadon. De grote veiligheid van methadon wordt 
algemeenn beschouwd als een vaststaand feit (NIH 1998) 
enn ook hoge doses kunnen veilig worden voorgeschreven 
(Leavittt e.a. 2000). Ook de bijwerkingen zijn mild (over-
zichtt in Joseph e.a. 2000). In een drie jarige follow-up 
wass de mortaliteit voor hoge en lage doses methadon (> 
100,, < 100 mg) dezelfde, namelijk 0.5% per jaar (Max-
welll  en Shinderman 2002). Novick e.a. (1993) volgden 
methadonpatiëntenn gedurende 11 tot 18 jaar en vonden 
geenn aanwijzingen voor ernstige ongewenste effecten. Er 
zijnn daarentegen indicaties dat hoge doses methadon 
tegenn overdoses beschermen (Van Ameijden e.a. 1999). 

Well  is er onderzoek gepubliceerd met aanwijzingen 
datt methadon, evenals morfine, een negatief effect heeft 
opp de afweer tegen HIV (Suzuki e.a. 2002). Vervolg-
onderzoekk is niet gepubliceerd en evenmin een studie 
waarinn de effecten van heroïne enerzijds en methadon 
anderzijdss op de lymfocyten vergeleken worden. Aan een 
studiee waarin ook de effecten van dalend heroïnegebruik 
tenn gevolge van methadongebruik verdisconteerd worden, 
iss men zodoende nog niet toe. Vooralsnog kan deze 
bevindingg buiten de beschouwing blijven. Hetzelfde geldt 
voorr de zeer globale indicaties die gevonden zijn dat 
hogee doses methadon (114 tot 670 mg) hartritmiek stoor-
nissenn zouden kunnen veroorzaken (Krantz e.a. 2002). 

Dee overlijdensgevallen in de experimentele groep 
vondenn nooit tijdens de opbouw van de hoge doses plaats 
enn ook niet in de twee maanden daarna. De opbouw van 
(hoge)) doses methadon kan een 2 tot 3 keer verhoogd 
risicoo op overlijden geven (Buster e.a 2002) en in een 
inventariserendd onderzoek naar overleden methadonpati-
ëntenn vonden Zador en Sunjic (2000) dat 21% van de 
overlijdensgevallenn in de eerste week van de methadon-
verstrekkingg plaats vond (zie ook Drummer e.a. 1992). 

Ookk het verlaten van een methadonprogramma geldt 
alss een risico. Langendam e.a. (2001) constateerden een 
toenamee van de sterfte (exclusief ten gevolge van overdo-
ses)) na het verlaten van het methadonprogramma in 
Amsterdam.. Het risico op een overdosis na het verlaten 
vann het programma nam alleen toe bij spuiters. Maar 
Busterr e.a. (2002) vonden geen effect van het verlaten 
vann een programma. Ook Magura en Rosenblum (2001) 
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rapporterenn meer mortaliteit na het verlaten van een 
methadonprogramma.. Caplehom en Drummer (1999) 
vondenn een 7 x verhoogd risico op overlijden na het 
verlatenn van een methadonprogramma. In het onderhavi-
gee experiment had één van de twee overleden patiënten 
inn de controlegroep het methadonprogramma verlaten en 
ookk één van de 5 overleden patiënten in de experimentele 
groep. . 

30%% van de deelnemers aan dit experiment rapporteert 
bijwerkingen.. Dit percentage ligt in beide groepen pre-
ciess even hoog. Ook een analyse van de notities van de 
artss duidt niet op het voorkomen van meer bijwerkingen 
inn de hoge doses groep. Uit een analyse van de vrije 
tijdsactiviteitenn blijkt geen sederend effect van hoge 
doses.. Hoge doses gaan juist samen met een meer actieve 
tijdsbesteding.. Ook de analyse van de ervaren gezondheid 
(VOEG)) laat nauwelijks bijwerkingen zien. Patiënten met 
eenn hoge dosis methadon hebben in geringe mate meer 
obstipatie,, terwijl bekende bijwerkingen van methadon 
zoalss lusteloosheid, moeheid en sterk zweten door hen 
juistt minder ervaren worden. Deze bijwerkingen zijn in 
iederr geval milder dan elders gerapporteerd (Dyer en 
Whitee 1997). 

Conclusie Conclusie 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon ook 
inn de Nederlandse laagdrempelige verslavingszorg een 
positieff  effect hebben op de situatie van de verslaafden. 

Opp basis van dit experiment en de literatuur wordt het 
voorschrijvenn van hoge doses methadon als eerste keus 
bijj  de behandeling van heroïneverslaving dringend aanbe-
volen.. Ook in Amerika wordt methadononderhoudsbe-
handelingg met adequate doses als eerste keus beschouwd 
voorr de behandeling van opiaatverslaving (NIH 1998) en 
all  in 1990 werd door regeringsinstanties in de VS gesteld 
datt doses onder de 60 mg niet effectief zijn (Joseph e.a. 
2000).. De voor te schrijven dosis dient in ieder geval 
voldoendee te zijn om niet alleen de onthoudingsverschijn-
selen,, maar ook de craving weg te nemen (Fielin en 
O'Connorr 2002) en een behandeling met hoge doses 
methadonn dient niet voortijdig afgebroken te worden 
wegenss onvoldoende resultaat. 

Alternatievee interventies dienen pas aan de orde te 
komenn indien een behandeling met hoge doses methadon 
gedurendee lange tijd geen effect sorteert. Een eerste 
argumentt om aan behandeling met hoge doses methadon 
dee voorkeur te geven is dat andere interventies, zoals 
anderee vervangende middelen, detoxificatie, geleidelijke 
afbouww of behandeling in een therapeutische gemeen-
schap,, ten hoogste even effectief zijn als methadonbe-
handelingg met hoge doses. Een tweede argument is dat 
methadonbehandelingg veel beter onderzocht is dan midde-
lenn als buprenorfine, LAAM , heroïne of injecteerbare 
methadon. . 

Well  is het mogelijk dat de kans op ongewenste voor-
vallenn (bijna-overdosis, zelfmoordpoging, ziekenhuis-
opname)) bij hoge doses methadon een fractie groter is 

dann bij de gebruikelijke doses. Deze voorvallen treden 
overigenss niet op tijdens het ophogen van de dosis metha-
don,, maar maanden later. Mogelijk hangt het optreden 
vann deze voorvallen samen met een teruglopende alert-
heidd van de hulpverlening na verloop van tijd. Het feit 
datt dergelijke voorvallen slechts zeer sporadisch voorko-
menn kan een rol spelen bij deze veronderstelde afname 
vann de alertheid. 

Bijj  toepassing van hoge doses methadon dienen de 
patiëntenn derhalve blijvend kritisch gevolgd worden. De 
aandachtt dient vooral uit te gaan naar dreigende suïcide-
pogingenn en overmatig gebruik van sedativa. 

Opmerkelijkk is dat ook in de controlegroep de situatie 
vann de patiënten verbeterd is. De geringe extra aandacht 
voorr de patiënten die het onderzoek meebracht, heeft 
klaarblijkelijkk een zelfstandig en gunstig effect gehad. Dit 
doett de vraag rijzen of met bepaalde veranderingen op de 
Nederlandsee methadonposten de effectiviteit van de me-
thadonverstrekkingg niet beduidend verhoogd zou kunnen 
worden. . 

KennisKennis over en weerstand tegen hoge doses methadon 

Inn dit experiment is aangetoond dat hoge doses methadon 
tott een relevante verbetering in de totale situatie van de 
verslaafdee leiden. Het blijkt dat deze vooruitgang pas na 
222 maanden aantoonbaar is. Na 10 maanden is de voor-
uitgangg hiervoor nog te gering. Het effect van hoge doses 
methadonn ten opzichte van lage doses is ook na 22 maan-
denn niet bijzonder groot, per saldo 19 procentpunten 
meerr vooruitgang in de experimentele groep. 

Ditt relevante verschil is met andere woorden niet 
spectaculairr in die zin dat op korte termijn grote voor-
uitgangg op alle gebieden wordt geboekt. Individuele 
artsenn zouden zodoende geneigd kunnen zijn terughou-
dendd te blijven met het voorschrijven van hoge doses 
methadon,, omdat voor hen de resultaten moeilijk zicht-
baarr zijn. Ook Liechti e.a. (2002) stellen dat de onderbe-
nuttingg van hoge doses methadon door artsen waarschijn-
lij kk is terug te voeren op het feit dat het effect in de 
medischee praktijk moeilijk waarneembaar is. 

Verderee professionalisering van het beroep versla-
vingsartss zal moeten voorkomen dat verslavingsartsen 
zichh laten leiden door hun praktijkervaringen op korte 
termijnn in plaats van door de uitkomsten van systematisch 
onderzoekk op lange termijn. Ook in Amerika wordt het 
overigenss anno 1998 nog steeds nodig geacht veel ener-
giee te steken in training van de staf (NIH 1998). Maar 
hett is de vraag of een verdere professionalisering van de 
verslavingsartsenn op korte termijn een afdoende oplossing 
kann bieden voor dit probleem. 

Caplehornn e.a. (1996a, 1996b) stellen immers dat 
kennisachterstandd het probleem niet is. Naast de geringe 
zichtbaarheidd van het resultaat speelt ook weerstand tegen 
hogee doses methadon een rol. Dat bleek ook tijdens de 
uitvoeringg van dit experiment. Enkele verslavingsartsen 
warenn slechts moeizaam bereid hoge doses methadon 
voorr te schrijven (in een onderzoekssituatie) en het blijkt 
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ookk uit het hoge percentage patiënten (28%) dat na ver-
loopp van tijd in afwijking van de randomisatie geen hoge 
maarr een lage dosis methadon ontving. Verder is er na 
publicatiee van de eerste resultaten van dit experiment, 
beginn 2002, voor zover bekend nauwelijks een verschui-
vingg opgetreden in het voorschrijfbeleid van Nederlandse 
verslavingsartsen.. Van 1995 tot 2002 is de gemiddelde 
voorgeschrevenn dosering opgelopen van 46 tot 54 mg 
(Rigterr e.a. 2004), maar in 2002 kreeg nog steeds 67% 
vann de methadongebruikers een dosis onder de 60 mg 
(LADI SS 2004). 

Hett is zodoende niet denkbeeldig dat de hier gepre-
senteerdee onderzoeksbevindingen weinig weerklank zul-
lenn vinden in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse 
methadonverstrekking.. Om die reden wordt hier expliciet 
ingegaann op deze professionele weerstand. Deze weer-
standd bij hulpverleners is geen specifiek Nederlands 
verschijnsel.. Ook in Amerika is weerstand tegen hoge 
dosess gangbaar (Leavitt e.a. 2000) en vaak worden te 
lagee niet-adequate doses methadon verstrekt (D'Aunno en 
Vaughh 1992; Stimmel 1999). In Engeland blijkt 35% van 
dee verslavingszorginstellingen methadon niet acceptabel 
tee vinden (Rosenberg 2002). Ook Forman e.a. (2002) 
rapporterenn over de hardnekkigheid van ingesleten opvat-
tingenn onder stafleden van de verslavingszorg. Stimmel 
(1999)) wijst op de discrepantie tussen de grote maat-
schappelijkee tolerantie voor eeuwigdurende medicatie 
zoalss insuline, anti-hypertensiemiddelen, anti-convulsiva 
enn anti-depressiva enerzijds en de gote intolerantie voor 
opiatenn anderzijds. Hij spreekt van 'opiophobia' en merkt 
opp dat deze vooringenomenheid dermate algemeen is dat 

handeldd worden. Deze weerstand van artsen tegen hoge 
dosess lijk t op de aanvankelijke weerstand tegen metha-
dononderhoudsprogramma'ss in het algemeen, die er toe 
leiddee dat veel patiënten niet aan de behandeling bleven 
deelnemenn (Caplehorn e.a. 1996b). 

Zolangg dergelijke weerstanden weerklank vinden in de 
maatschappijj  en in het bijzonder bij de collega's uit 
anderee medische specialisaties, zullen verslavingsartsen, 
ondankss bijscholing en professionalisering, terughoudend 
blijvenn met het voorschrijven van hoge doses. De weer-
standd tegen hoge doses methadon bij verslavingsartsen 
moett immers niet alleen gezien worden als kennisachter-
standd (of een morele opvatting) van een aantal individuele 
artsen,, maar ook als een sociaal fenomeen. De sociale 
positiee van de verslavingsartsen als beroepsgroep is 
zwak,, deze beroepsgroep bezet een lage plaats in de 
socialee rangorde van artsen. Deze lage sociale positie van 
dee verslavingsarts heeft tot gevolg dat jonge artsen, die 
gekenmerktt worden door bijzondere intellectuele of 
praktischee vaardigheden, zelden verslavingsarts worden. 
Hierdoorr blijf t de sociale positie van de beroepsgroep 
verslavingsartsenn zwak en daardoor zijn maatschappelijke 
enn professionele weerstanden bij collega's moeilijk te 
doorbreken.. Verdere professionalisering van de versla-
vingsartsenn zal dit probleem misschien op lange termijn 
kunnenn oplossen, maar een alternatief voor de korte 
termijnn is niet voorhanden. 

Ookk bij de patiënten bestaat er overigens soms weer-
standd tegen hoge doses, zoals blijkt uit het feit dat de 
deelnamee aan dit experiment in het begin tegen viel. 
Patiëntenn zien methadon wel als een drug voor losers en 
zijnn benauwd voor bijwerkingen en lange termijn effecten 
(Huntt e.a. 1985; Rosenblum e.a. 1991). In dit verband is 
well  opgemerkt dat patiënten soms heroïnegebruik ver-
zwijgen,, omdat zij bang zijn dat zij anders een hoge 
dosiss methadon voorgeschreven krijgen. Volgens Liechti 
e.a.. (2002) weerspiegelt deze angst van de verslaafde 
voorr hoge doses methadon echter vooral de angst van de 
behandelendd arts voor hoge doses. 

Evaluatie Evaluatie 

Inn dit vierde onderzoek is een krachtiger design gekozen 
dann in de andere drie onderzoeken. Dit brengt mee dat 
slechtss één aspect van de methadonverstrekking, de 
hoogtee van de dosis, aan de orde kon komen. De keuze 
voorr een zeer lange follow-up periode blijkt achteraf een 
gelukkige,, want de effecten kunnen na een kortere perio-
dee niet eenduidig vastgesteld worden. Ook op een ander 
essentieell  punt, namelijk het percentage patiënten dat 
teruggevondenn werd voor de laatste meting, verliep dit 
onderzoekk voorspoedig. 

Minpuntt is de onvolledigheid van de via de versla-
vingszorgg verzamelde gegevens. Omdat de effectmeting 
gebaseerdd is op interviewgegevens is dit bezwaar minder 
ernstig.. Ondanks het feit dat de uitvoering van dit experi-
mentt langdurig en soms door gebrekkige medewerking 
irustrerendd was, kan gesproken worden van een geslaagd 
experiment. experiment. 

Watt betreft het feit dat dit geen dubbelblind experi-
mentt is, kan gewezen worden op dubbelblinde experi-
mentenn waarin is aangetoond dat hoge doses methadon 
effectieverr zijn in het terugdringen van opiaatgebruik dan 
lagee doses (Strain e.a. 1999; Preston e.a. 2000). Verder 
blijk tt uit een geblindeerd experiment dat de patiënten zelf 
kiezenn voor de hogere doses, zonder dat ze weten dat ze 
hogee doses kiezen, en ze rapporteren ook de subjectieve 
ervaringenn die bij hogere doses horen, zoals minder 
onthoudingsverschijnselenn (50 vs 100 mg; Bickel e.a. 
1986). . 

Inn de VS kunnen dubbelblinde experimenten met 
methadonn gemakkelijker worden uitgevoerd dan in Ne-
derland,, omdat 'blind dosing', het niet vertellen van de 
dosiss methadon aan de patiënt, veel voorkomt. Men wil 
hierdoorr voorkomen dat er getouwtrek ontstaat tussen 
artss en patiënt over de hoogte van de dosis en dat de 
patiëntenn hun doseringen onderling gaan vergelijken. 
Zoalss verwacht kon worden, blijkt uit onderzoek dat deze 
bevoogdendee behandelstrategie zinloos is (Bleich e.a. 
2001). . 

Tenslottee kan opgemerkt worden dat in dit experiment 
eenn kosten-effectiviteitsanalyse achterwege is gebleven. 
Omdatt verslavingszorg diverse gewenste uitkomsten 
heeft,, zoals abstinentie, afnemend druggebruik, afname 
criminaliteitt of overlast, zijn kosteneffectiviteitsanalyses 
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verree van eenvoudig (Sindelar e.a. 2004). Een dergelijke 
analysee is hier overigens niet om die reden achterwege 
gebleven.. Het volgende kan immers gesteld worden. De 
extraa kosten van behandeling met hoge doses methadon, 
inn vergelijking met lage doses methadon, komen neer op 
eenn grotere alertheid van het medisch personeel. De extra 
personeelskostenn zijn derhalve zeer beperkt en het is be-
kendd dat de personeelskosten veruit het grootste deel van 
dee kosten van de verslavingszorg uitmaken (Salome e.a. 
2003).. Daarbij komen de extra kosten voor de medicatie. 
Circaa 500 euro extra kosten per patiënt per jaar is een 
redelijkee schatting. Bij dergelijke extra kosten zijn kos-
ten-effectiviteitsanalysess futiel. Zoals Barnett en Hui 
(2000)) stellen vallen de kosten van de extra methadon in 
hett niet bij de opbrengsten van een adequate dosis. 

Inn een aansluitend vervolgonderzoek zou nagegaan 
kunnenn worden in hoeverre de effecten van hoge doses 
overr een periode van vijfjaar stand houden. Een belang-
rijkee vraag is met name of de verandering in het sociale 
netwerkk duurzaam is en of deze verandering sociale 
vooruitgangg kan bewerkstelligen. 

Meerr algemeen is experimentatie met programma's 
voorr terugvalpreventie na een spontane cleane periode en 
experimenteell  onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 
psycho-socialee interventies gewenst. De heterogeniteit 

vann het aanbod aan psycho-sociale interventies en de 
daarbijj  soms zeer grote tijdsinvesteringen per patiënt 
(Driessenn en Van der Lelij 1999) suggereren dat op dat 
gebiedd veel winst te behalen is. 

Afsluiting:Afsluiting: drie prioriteiten voor de 
verslavingszorg verslavingszorg 

Terr afsluiting worden hier de drie meest dringende prio-
riteitenn opgesomd, die naar aanleiding van deze studie 
geformuleerdd kunnen worden: 

-- Protocollisering van de behandeling met hoge doses 
methadon,, invoering en sanctionering van deze proto-
collen.. (Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar 
overr sanctionering is nog niet nagedacht.) 

-- Uitbreiding van de nazorg faciliteiten (de huidige na-
zorgg is summier, vgl. Rigter e.a. 2004) en incorpora-
tiee van terugvalpreventie in de verslavingszorg. 

-- Experimentatie met programma's om in te spelen op 
dee frequente cleane perioden van de verslaafden. 
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METHADONEE IN THE NETHERLANDS 
Organisationn of the dispense of methadone, 
Thee situation of patients on methadone, 
Thee development of this situation within two years and 
Thee effects of high doses of methadone 

SUMMARY Y 

Inn this thesis the following four studies on the dispense 
off  methadone in the Netherlands are brought together: 

-- An investigation into the organisation of the instituti-
onss responsible for dispensing methadone: 66 instituti-
onss (100%) filled in a questionnaire in 1990. 

-- A survey among 631 addicts enrolled in a methadone 
programmee in 1991. They were interviewed on their 
habitss in drug taking and their medical, psychological 
andd social situation. 

-- A follow-up study among 526 of these addicts after 
twoo to three years (1993-1995) to establish progress or 
deteriorationn in their situation. 

-- A long-term multi-centre randomised controlled trial in 
1997-20011 among 247 addicts to establish the effects 
off  the use of high doses of methadone (>84 mg) com-
paredd to low doses of methadone (< 85 mg) during a 
periodd of 22 months. 

OrganisationOrganisation of the dispense of 
methadone,methadone, 1990 

Alll  Dutch institutions dispensing methadone filled in a 
questionnairee on organisation, dispensing methods, aims, 
criteriaa etc. 

Itt turned out that in 1990 these institutions had adju-
stedd their aims. Abstinence was no longer considered a 
realisticc aim, so the emphasis shifted towards harm re-
duction.. Since 1990 this change has gone further. In 
19988 only two of the eight methadone programmes in the 
largerr cities of the Netherlands still included "change" 
(rehabilitationn or abstinence) in their aims and in 2002 
"palliation""  was added on the list of aims by the National 
Healthh Council. 

Inn spite of these adjustments in 1990 pressure by the 
stafff  on the addicts to become abstinent or to lower the 
dosee of methadone was still widespread. At the moment 
(2004)) this no longer seems to be common practice, 

althoughh a systematic review is lacking. 
Inn 1990 a large proportion of the heroin-addicted 

populationn participated in the methadone programmes 
(aboutt 75%). In comparison with the US (about 20%) 
thiss is a very high percentage. Probably this is a result of 
thee so-called "low-threshold" dispense of methadone in 
thee Netherlands. At the moment (2004) it is estimated 
thatt about 50% of the population is reached by the pro-
grammes. . 

Itt turned out that the staff of the methadone dispensing 
institutionss systematically underestimated the use of drugs 
andd the period of addiction. 

Inn 1990 a number of serious flaws in the organisation 
off  the dispense of methadone were detected, such as the 
absencee of urine tests (11% of the institutions), the ab-
sencee of a serious intake procedure (17%) and the absen-
cee of medical examination on admittance (24%). Alt-
houghh some improvements seem to have been implemen-
tedd since 1990, in 2004 the organisation of the dispense 
off  methadone still seems to fall short of professional 
medicall  standards. 

Itt also turned out that in 1990 big differences in treat-
mentt criteria between the institutions were quite normal 
(dose,, acceptance of drug use while on methadone, age 
onn admittance). Research in 1998 and 2004 showed a 
similarr heterogeneity between the institutions. The rea-
sonss for these differences are not clear. 

Thee difficult situation of the addiction care in the early 
ninetiess (low motivation by adaptation of aims, low 
societall  acceptance) explains the then existing shortco-
mingss in the organisation of the methadone dispense. It 
is,, however, hard to understand why these flaws persi-
stedd for such a long period until the present day. 

TheThe situation of addicts 
receivingreceiving methadone, 1991 

Inn 1991 interviews were held with a sample of 631 me-
thadone-patients.. The four major cities in the Netherlands 
(Amsterdam,, Rotterdam, The Hague and Utrecht) were 
nott included, because in 1991 some research on the 
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methadone-patientss in these four cities had become avai-
lable. . 

Thee mean age of the patients studied is 31 and female 
addictss form 23% of the population. There is a conside-
rablyy greater number of younger than older female ad-
dicts.. This suggests that, in comparison to male addicts, 
femalee addicts more often succeed to overcome their 
addiction.. In 1991 overrepresentation of addicts from 
formerr colonies of the Netherlands (Surinam and Indo-
nesia)) is diminishing, maybe due to an improved assimi-
lationn in Dutch society. The situation of these addicts and 
off  the addicts from Morocco and Turkey on the whole is 
somewhatt better than the situation of Dutch addicts. 

Thee majority of the patients use methadone regularly 
andd also for a considerable period of time: on the avera-
gee eight years. Notwithstanding their regular use, a large 
proportionn of addicts report frequent abstinent intervals. 
Thee year before the interview 23% was abstinent for a 
monthh or longer, mostly for incidental reasons, such as a 
holiday,, lack of money or being "fed up with it" . The 
meann dose of methadone is very low (32 mg) and doses 
abovee 100 mg do not occur in this sample. Nevertheless 
pressuree from the staff to lower the methadone dose is 
quitee common. 

Aboutt a third of the patients do not seek any counsel-
lingg or other guidance. To the others, who do take some 
sortt of counselling, guidance is very frequent with 37 
contactss each year. The idea that regular use of methado-
nee stimulates regular counselling could not be confirmed. 

Thee use of illici t drugs amongst these addicts on me-
thadonee is widespread. The year before the interview 
95%% used heroin, 75% cocaine, 23% tranquilizers, 26% 
sleepingg pills and 15% amphetamines. Polydrug use is 
alsoo frequent with 56% taking more than one drug a day 
duringg the previous two weeks. In addition, physicians 
(GP's)) prescribe benzodiazepines to these patients and in 
particularr to the patients with heavy illici t drug use. It is 
possiblee that these GP's give in to violent threats from 
thee addicts: other research indicates that GP's give in 
moree often than other professionals. 

Severall  indicators suggest that the morbidity rate of 
thesee patients is twice the rate of the population in the 
samee age cohort. Most illness is due to infections, (ag-
gressive)) accidents and non-fatal overdoses. In 1991 half 
thee patients on methadone was tested on HIV and 6% of 
thosee tested HIV-positive. Clean syringes are used by 
72%% of the injecting patients; condoms are hardly used 
withh the regular partner, but 44% of the patients did use 
themm if they have sex with someone else. 

Almostt all patients report one or more psychological 
complaintss (82%). Restlessness/tension (65%) and de-
pressivee complaints (58%) are the most common. Suicide 
attemptss (4%) and an inclination to commit suicide 
(19%)) are not rare. 

50%% of the patients report criminal activities with a 
meann frequency of once each other day. Most delinquen-
cyy concerns simple theft (33%), dealing (17%) and recei-
vingg stolen goods (13%). The educational level of the 
patientss is very low, but, notwithstanding that fact, al-

mostt all patients have some experience on the labour 
markett (69% more than two years). The year before the 
intervieww 47% had had some work sometimes. There is a 
negativee correlation between the regularity of the use of 
methadonee and participation on the labour market. A 
possiblee explanation is that those with earnings from a 
jobb can do without methadone, since they can afford to 
buyy heroin. Family turns out to play an important role in 
thee lives of these addicts. The year before the interview 
71%% had socialised with their family at least five times. 
Mostt other social contacts concern other addicts, though 
aa minority reports to have hardly any contact with addicts 
(28%). . 

Thee results suggest that especially non-regulated ad-
dicts,, with medical, psychological or social problems, 
usee the services of the addiction care (methadone, coun-
selling),, while addicts with a job seem to avoid this care 
system.. Generally speaking, in 1991 the addicts on me-
thadonee were a very problematic group, while there are 
noo indications that this problematic situation has since 
improved. . 

Onn the basis of this study the institutions for addiction 
caree were advised not to restrict themselves to harm 
reduction,, but to expand their care to services for absti-
nentt addicts (at the moment not or hardly available). 
Moreoverr these institutions were advised to develop 
programmess for the abstinent periods most addicts expe-
riencee during their career as an addict. The institutions, 
however,, did not follow these recommendations. 

TheThe development of the situation of the 
patientspatients on methadone within two years, 
1993-1995 1993-1995 

Inn 1993-1995 91% of the interviewed patients in 1991 
wass interviewed a second time to establish the develop-
mentt of their situation. One and a half percent of these 
patientss were deceased, 8.4% was abstinent for at least 
threee months and 90.1% used heroin and/or methadone 
orr is abstinent for less than three months. Stated in terms 
off  progress and deterioration during these two years (or 
twoo and a half years) the situation of 17% deteriorated, 
57%% had stabilised their situation and 26% succeeded in 
improvingg their situation. This implies that the returns of 
methadonee treatment add up to 9% progress in two years 
(26%% progress minus 17% deterioration). 

Althoughh 1.5% died within two (and a half) years, the 
mortalityy rate for Dutch methadone patients is estimated 
too be 1% a year. This is somewhat higher than 0.67% 
(1.5/2.25),, since chronic diseases seem to be underrepre-
sentedd in the original sample. 

Ass in all other research on this topic, it is hard to 
explainn why some addicts succeed to quit their drug 
addictionn whilst others fail. We found only four small 
effects.. Patients who at the time of the first interview 
twoo years earlier, used less regularly used methadone, 
tookk more counselling, experienced a radical change in 

226 6 



theirr lives (positive or negative) and who are of non-
Dutchh origin have a slightly higher chance to become 
abstinent. . 

Threee groups were studied in more detail: 39 patients 
whoo were abstinent for more than three months, 31 
patientss who managed to stay abstinent for three months, 
butt who relapsed before the second interview and 487 
patientss who used methadone and/or heroin in the second 
intervieww (including relapsed patients). 

Abstinencee is clearly the best outcome for the indivi-
duall  patient. The majority of the abstinent patients expe-
riencess few problems (87%), 13% has a somewhat pro-
blematicc situation, while not one abstinent patient has a 
veryy problematic situation. 67% of the abstinent patients 
improvedd their situation, only the situation of one patient 
greww worse (2.6%). The remaining problems of those 
abstinentt patients with some problems are linked with 
heavyy alcohol use and psychological complaints. 

Relapsee into addiction after an interuption of three 
monthss of abstinence does not result in a lot of changes 
inn the life of an addict. Only 7% has a very problematic 
situation,, the majority experiences some problems (69%), 
whilee 24% has few problems. The percentages progress 
andd deterioration are the same (19%), so relapse is com-
pletelyy neutral in its aggregated consequences. 

Thee vast majority of the patients continued the use of 
methadonee and/or heroin without three months of absti-
nence.. A substantial proportion of the patients who at the 
timee of the second interview used methadone or heroin 
experiencess few problems (33%), the majority (61%) has 
aa somewhat problematic situation and only 7% has a very 
problematicc situation. 22% realised some progress in 
theirr situation, 17% saw their situation deteriorate, so the 
nett and aggregated result is 5% progress. 

Althoughh it is realistic to moderate the aims of the 
addictionn care system, this study raises the question if 
thiss stripping of the aims of the addiction care has not 
gonee too far. On the one hand abstinence is without any 
doubtt the best outcome of an addiction career. On the 
otherr hand, progress while on methadone is very limited 
(5%% net). More efforts to achieve abstinence for some 
patients,, and to prevent relapse thereafter, could certainly 
improvee the rather poor results of the addiction care. 

HighHigh doses of methadone 

Inn the Netherlands the mean dose of the prescribed me-
thadonee is very low (46 mg in 1995, 54 in 2002), alt-
houghh the international literature clearly indicates that 
higherr doses of methadone (> 80 mg) are more effecti-
ve.. Since it was not clear if higher doses would also be 
moree effective in the Dutch addiction care system with so 
calledd "low-threshold" prescription of methadone, an 
experimentt was carried out to establish the effectiveness 
off  high doses of methadone. 

Withinn nine methadone posts all over the Netherlands, 
2477 addicts on methadone were randomised in two 
groups.. The control group received their usual dose of 

methadonee (always less than 85 mg a day), while the 
experimentall  group got a prescription between 85 and 
1600 mg. All other treatment and all data collection (urine 
tests,, interviews) were the same for both groups. The 
patientss were followed for 22 months. Although the 
physicianss of the addiction care agreed with the experi-
mentall  procedures, it turned out that after 22 months 
12%% of the low doses group received a dosage above 85 
mgg and 28% of the high doses group received a dose 
beloww %5 mg. Probably professional resistance to high 
dosess played an important role in this prescription policy. 

Afterr 22 months the situation of the members of both 
groupss were compared on four points: drug use, medical 
situation,, psychological situation and social situation. 
Veryy problematic drug use drops in the high doses group 
withh 28 percent points. In the low doses group it drops 
withh 16 percent points. The percentage of addicts with a 
veryy problematic health situation drops in the experimen-
tall  group with 5 percent points, while this percentage 
risess in the control group with 4 points. The proportion 
off  patients with many psychological complaints (and/or 
suicidee attempts) drops in the high doses group with 7 
percentt points, in the low doses group it raises 3 percent 
points.. There is no effect on the social situation of the 
patients;; the progress is in both groups the same. 

Iff  these four measurements are brought together in one 
generall  index of the total situation of the addicts, it turns 
outt that the percentage of patients with a very problema-
ticc general situation drops in the high dose group with 22 
percentt points from 31% to 9%. In the control group 
progresss is limited to 3 percent points (from 28% to 

• — ••

Inclusionn of deceased and disappeared patients, attribu
tingg the most problematic scores to them, does not chan
gee these effects. Differences in treatment between the 
ninee methadone posts have no influence on the outcomes. 
Differencess in the situation of the patients at the start of 
thee experiment do not explain the results. Patients in the 
experimentall group rate their well-being higher, but well-
beingg cannot explain the effects if it is controlled for by 
regressionn analysis. The measurements of the effects 
correspondd with the opinion of the physicians of the ad
dictionn care, with standardised instruments and with urine 
tests.. It can therefore be concluded that the results are 
nott confounded by other factors than the experimental 
factor. . 

Inn comparison with these positive results after 22 
months,, after 10 months the differences between both 
groupss are small and not significant, so it takes time 
beforee high doses of methadone have positive effects. 

Inn addition to the experimental test some exploring 
analysess were performed. Doses between 134 and 160 
mgg seem to be more effective. The situation of the pa
tientss who got doses below 85 mg in deviation of the 
randomisationn was poor compared to that of the patients 
whoo got high doses prescribed during the entire 22 
months. . 

Ass mentioned, an overall effect of high doses on the 
sociall situation was not found. This zero-effect can be 
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dissectedd into a positive effect, a zero-effect and a negati-
vee effect. Firstly, there exists a strong effect on the com-
positionn of the primary group of the addict. Those on 
highh doses meet far less with other addicts than those on 
loww doses. Secondly, the effect of high doses on crimina-
lityy is nil. Thirdly, high doses negatively affect the parti-
cipationn on the labour market. Maybe this latter finding 
iss caused by the unfamiliarity with high doses in the 
institutionss for addiction care and with an existing diffe-
rencee between the groups at the start of the experiment. 

Ann analysis of the time spending patterns of the pa-
tientss shows small effects of high doses. Patients in the 
highh doses group participate somewhat more in therapy 
andd sports and see less family and friends. There are 
indicationss that the patients on high doses experience 
somee social isolation. They seem to avoid the old social 
contactss (family, friends), but do not have new social 
interactionn partners. 

Althoughh the patients in the high doses group get 
slightlyy more therapy, this extra participation does not 
explainn the effects of the high doses methadone. So, 
counsellingg and therapy do not intermediate between high 
dosess and the positive outcomes of high doses. 

Itt was expected that 5 patients would die during the 22 
monthss of the experiment, but 2 more died, probably due 
too selection by the inclusion criteria (heavy problems, no 
prospectt on cure). Two of the deceased patients belonged 
too the control group, 5 to the experimental group. A 
seriouss adverse event (SAE) was reported on 5 patients 

(11 control group, 4 experimental group). There is no 
significantt difference between the high doses and the low 
dosess group if deaths and SAE's are taken together. 
Duringg the first month of the experimental period, when 
thee dose of methadone was raised, and during the two 
monthss thereafter no one died. 

Thirtyy percent of the patients reports side effects of 
thee methadone and this percentage is the same in both 
groups.. Other indicators, such as notes by the physician, 
standardisedd instruments to measure well-being and time 
spendingg pattern, do not show any sedation effect of the 
highh doses. Only obstipation occurs more often in the 
experimentall  group. 

Recommendations Recommendations 

Onn the basis of these four studies three top priorities for 
thee addiction care in the Netherlands are formulated: 

-- Development of protocols prescribing high doses of 
methadonee and implementation of these protocols. 

-- Expansion of aftercare services, which at the moment 
aree hardly available in the Netherlands. Incorporation 
off  relapse prevention in the addiction care. 

-- Experimentation with programmes to prevent relapse 
afterr a spontaneous abstinent period. 
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DANKWOOR D D 

Fierr prijkt op de kaft van dit proefschrift mijn naam, 
maarr men hoeft toch werkelijk geen socioloog te zijn om 
tee weten dat de daardoor gewekte suggestie van een 
individuelee prestatie grotendeels illusie is. De meeste 
productenproducten ontstaan in een sociale context, zonder welke 
zee niet tot stand kunnen komen en proefschriften vormen 
geenn uitzondering op die regel. Deze sociale context, de 
professionelee en sociale steun die men ondervindt, is een 
noodzakelijkk voorwaarde voor zo'n onderneming en men 
zouu zodoende kunnen zeggen dat de sociale context even-
veell  aanspraak kan maken op het auteurschap als de 
auteurr zelf. 

Hett is dan ook gebruikelijk een proefschrift af te 
sluitenn met een dankwoord, waarin degenen die deze 
noodzakelijkee sociale en professionele steun geleverd 
hebbenn ieder afzonderlijk genoemd worden. Ik wijk hier 
aff  van deze gebruikelijke vorm, omdat de onderzoeken 
uitgevoerdd zijn over een lange periode en de lijst met te 
bedankenn personen zodoende bijna eindeloos zou worden. 
Inn plaats van alle individuele personen noem ik de ver-
schillendee kringen of sociale netwerken die een rol ge-
speeldd hebben bij de totstandkoming van dit proefschrift 
enn per netwerk noem ik één persoon wiens rol exempla-
rischh is voor de uit die kring ondervonden steun. Met 
hemm of haar wil ik evenzeer al die anderen uit dat net-
werkk bedanken die hier kortheidshalve ongenoemd blij -
ven. . 

Omdatt dit een proefschrift is, ligt het voor de hand te 
beginnenn met de wetenschappelijke wereld. De universi-
tairee wereld heeft mij opgeleid en daarna verder gevormd 
inn de periode dat ik aan de universiteit verbonden was. 
Ookk daarna heb ik zeer regelmatig een beroep kunnen 
doenn op universitaire wetenschappers en het universitaire 
onderzoekk geldt in mijn onderzoeksbureau in veel opzich-
ten,, maar niet in alle kan ik niet nalaten daaraan toe te 
voegen,, als een belangrijke maatstaf voor ons werk. Dit 
proefschriftt is ook in die zin een proeve, dat het aantoont 
datt wij ons behoorlijk aan die maatstaf hebben weten te 
houden.. De universitaire wetenschappers bij wie ik nooit 
vergeefss om advies aanklopte dank ik in de persoon van 
prof.. dr. W. van den Brink, mijn eerste promotor. Beste 
Wimm bijzonder bedankt voor je grote expertise en stimu-
lans,, maar ook voor je geduld als de hele onderneming 

weerr eens doorschoof door interessant of dringend ander 
onderzoek.. Zonder jou was het er niet van gekomen. 

Binnenn mijn bureau heeft een groot aantal mensen 
meegewerktt aan de vier onderzoeken die de basis vormen 
vann dit proefschrift: interviewers, data-invoerders, stagi-
airs,, onderzoekers en adviseurs. Drs. B. van der Lelij is 
degenee van hen die ik hier expliciet wil noemen, omdat 
zijnn interesse, intelligentie en betrokkenheid exemplarisch 
zijnn voor de grote inzet van al deze medewerkers. Beste 
Bram,, vijfjaar lang hebben wij bijzonder prettig samen-
gewerkt. . 

Dee onderzoeken zijn gefinancierd door een ministerie 
enn ministeries worden, zoals bekend, bevolkt door amb-
tenaren.. Enkele van deze ambtenaren zijn minder ambte-
lij kk dan men zou vermoeden, zij zijn namelijk bereid 
enigg risico te nemen en ze vertonen dus trekjes van een 
ondernemer.. Een groot onderzoek uitbesteden aan een 
kleinn bureau geldt immers in de ambtelijke wereld als 
niett helemaal zonder risico, geheel ten onrechte overi-
gens,, haast ik mij er aan toe te voegen. Op deze ambte-
narenn drijft mijn bureau, ik dank hen allen derhalve van 
hartee en ik ben blij dat zij met dit proefschrift bevestigd 
wordenn in hun keuze. Op deze plaats noem ik van hen 
uiteraardd drs. J. de Vink van VWS. Beste Jacques, be-
dankt,, door jouw inspanningen is er financiering gevon-
denn voor deze vier onderzoeken. 

Inn dit proefschrift wordt gesteld dat verslavingsartsen 
inn de pikorde van medici een lage plaats innemen. Dat is 
voorr de betrokkenen niet prettig en die positie doet geen 
rechtt aan het belang van hun werk, maar de sociale 
statuss van een beroep loopt nu eenmaal niet altijd in de 
pass met meer rationele ordeningsprincipes als 'maat-
schappelijkk nut'. Ondanks dat nemen veel verslavingsart-
senn hun werk meer dan serieus en vooral in het laatste 
onderzoekk was hun rol groot. R. ter Haar, sociaal ge-
neeskundige,, is degene van hen die ik hier met name 
noem.. Beste Rob van het begin af aan is je krachtige 
steunn voor het hoge doses experiment van groot belang 
geweest. geweest. 

Voorr de medewerkers van de methadonposten geldt 
hetzelfdee als voor de verslavingsartsen: de maatschappe-
lijk ee waardering voor hun werk is te gering. De verstrek-
kingg van methadon is immers de basis voor het Neder-
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landsee systeem van zorgverlening aan opiaatverslaafden. 
Zeerr veel heb ik te danken aan deze medewerkers, die 
eenn gedeelte van de uitvoering van het experiment hoge 
dosess voor hun rekening namen. Van deze hulpverleners 
noemm ik als voorbeeld graag R. Klaassen. Beste Rien het 
wass altijd een genoegen om naar Rotterdam te komen, 
niett het minst door je bijzondere gevoel voor humor. 

Ditt proefschrift in de geneeskunde is geschreven door 
eenn socioloog. Het sociologische aspect van de opiaatver-
slavingg blijf t in deze onderzoeken overigens enigszins 
onderbelicht,, door toevallige factoren. Ik maak dat mo-
menteell  weer goed door zuiver sociologisch onderzoek 
uitt te voeren, weliswaar op andere gebieden, namelijk de 
criminologiee en de minderhedenproblematiek. Mijn pro-
fessiee blijf ik zodoende trouw en op deze plaats wil ik al 
mijnn vakbroeders dan ook graag bedanken voor hun pro-
fessionelee en sociale steun. Van hen noem ik een vakzus-

ter,, namelijk dr. B.G.M. Völker. Beste Beate, we wer-
kenn nu al weer jaren heel plezierig samen en ik schiet er 
altijdd veel mee op. 

Mett de gekozen opzet van dit dankwoord is een groot 
aantall  mensen geheel ten onrechte overgeslagen. Ik hoop 
datt zij zichzelf herkennen in de wel genoemde personen. 

All  deze kringen van wetenschappers, medewerkers, 
ambtenaren,, verslavingsartsen, hulpverleners en sociolo-
genn vormen de professionele netwerken waaruit ik geput 
heb.. Daarnaast, maar ook daartussen, zijn er de niet-pro-
fessionelee netwerken van familie en vrienden. Hun rol is 
zoo groot, maar ook zo vanzelfsprekend, dat ik er moei-
lij kk dieper op in kan gaan zonder in clichés te vervallen. 
Datt laat ik liever na, maar ik hoop dat ik voldoende recht 
doee aan hun grote invloed door van hen allen er niet één, 
maarr vijf te noemen, namelijk mijn kinderen: Eduard, 
Emma,, Rosalie, Sara en Isabel. 

Franss Driessen, Utrecht 12 oktober 2004 
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