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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-

22 2 



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 

23 3 



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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