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HOOFDSTUKK 1 

INLEIDING 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 

5 5 



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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