
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Methadon in Nederland : organisatie en uitvoering van de
methadonverstrekking, situatie van de methadoncliënten, ontwikkeling van deze
situatie gedurende twee jaar en effecten van hoge doses methadon

Driessen, F.M.H.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Driessen, F. M. H. M. (2004). Methadon in Nederland : organisatie en uitvoering van de
methadonverstrekking, situatie van de methadoncliënten, ontwikkeling van deze situatie
gedurende twee jaar en effecten van hoge doses methadon. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/methadon-in-nederland--organisatie-en-uitvoering-van-de-methadonverstrekking-situatie-van-de-methadonclienten-ontwikkeling-van-deze-situatie-gedurende-twee-jaar-en-effecten-van-hoge-doses-methadon(f9cc6b68-3f1a-42ac-8c1e-1d8ebfe319af).html


HOOFDSTUKK 2 

METHADONVERSTREKKENDEE INSTELLINGEN 

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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