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HOOFDSTUKK 4 

INSTELLINGEN:: METHADONVERSTREKKING 

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

AantalAantal verstrekkingen en verschillende programma 's 

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

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

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

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

gemidd.. percentage cliënten met... 
aantal l 

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

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

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

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

Totaal l 

verstrekk. . 

15.0 0 
18.6 6 
16.5 5 
11.8 8 

17,1 1 
15.0 0 
16.1 1 
12.6 6 

12.8 8 
14.2 2 
16.4 4 
17.0 0 

20.1 1 
13.0 0 
16.0 0 
16.8 8 

15.8 8 

1-4 4 
verst. . 

10 0 
0 0 
4 4 

29 9 

3 3 
12 2 
8 8 

16 6 

9 9 
10 0 
12 2 
2 2 

0 0 
14 4 
8 8 
4 4 

8 8 

200 of meer 
verst. . 

55 5 
79 9 
67 7 
40 0 

69 9 
57 7 
62 2 
38 8 

38 8 
47 7 
68 8 
69 9 

92 2 
40 0 
63 3 
66 6 

62 2 

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

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

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

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

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

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

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

totaal l 

af--
bouw w 

25 5 
7 7 

25 5 
28 8 

18 8 
30 0 
27 7 
28 8 

38 8 
30 0 
19 9 
18 8 

55 5 
33 3 
18 8 
17 7 

23 3 

onder--
houd d 

62 2 
39 9 
72 2 
64 4 

66 6 
61 1 
66 6 
45 5 

31 1 
53 3 
74 4 
64 4 

34 4 
59 9 
66 6 
61 1 

63 3 

gecom--
bineerd d 

8 8 
49 9 
2 2 
5 5 

15 5 
5 5 
5 5 

12 2 

29 9 
9 9 
3 3 

16 6 

6 6 
6 6 

14 4 
8 8 

12 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intake Intake 

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

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

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

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

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

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

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

totaal l 

intake--
gesprek k 

>> 'Auur 

82 2 
100 0 
60 0 
50 0 

75 5 
84 4 
81 1 
86 6 

88 8 
83 3 
72 2 
75 5 

50 0 
88 8 
73 3 

100 0 

83 3 

duurr versl. 
criterium m 
methadon n 

40 0 
16 6 
0 0 
0 0 

33 3 
25 5 
56 6 
18 8 

20 0 
35 5 
45 5 
25 5 

14 4 
50 0 
26 6 
26 6 

32 2 

altijd d 
medisch h 

onderzoek k 

77 7 
72 2 
80 0 
50 0 

66 6 
69 9 
81 1 
80 0 

81 1 
70 0 
72 2 

100 0 

100 0 
66 6 
72 2 
86 6 

76 6 

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

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

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

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

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

InstellingInstelling van de dosis en wijze van verstrekking 

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

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

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

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

zwaarste e 
stem m 

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

beslist t 
mee e 

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

cliëntt be-
spreektt met 

73 3 
39 9 
44 4 
45 5 

--
--

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

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

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

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

altijdd of meestal zwaarste stem bij ... 

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

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

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

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

totaal l 

arts s 

85 5 
58 8 

100 0 
100 0 

75 5 
93 3 
81 1 
77 7 

70 0 
87 7 
81 1 

100 0 

71 1 
94 4 
80 0 
73 3 

82 2 

team m 

17 7 
16 6 
20 0 
0 0 

16 6 
18 8 
25 5 
9 9 

20 0 
19 9 
9 9 
0 0 

42 2 
0 0 

19 9 
20 0 

17 7 

cliënt t 

29 9 
16 6 
40 0 
0 0 

33 3 
37 7 
18 8 
22 2 

5 5 
45 5 
9 9 

50 0 

0 0 
22 2 
38 8 
26 6 

27 7 

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

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

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

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

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

gemiddelde e 
maximalee dosis 
methadonn (mg) 

51 1 
52 2 
78 8 
80 0 

66 6 
61 1 
52 2 
44 4 

47 7 
52 2 
66 6 
73 3 

45 5 
53 3 
61 1 
46 6 

gemiddelde e 
verstrektee dosis 
methadonn (mg) 

34 4 
26 6 
39 9 
34 4 

37 7 
36 6 
29 9 
28 8 

25 5 
30 0 
37 7 
37 7 

32 2 
33 3 
37 7 
28 8 

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

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

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

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

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

totaall  55 35 

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

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

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

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

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

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

OrganisatieOrganisatie van de verstrekking en huisregels 

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

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

89 9 
9 9 
2 2 

75 5 
25 5 
34 4 
9 9 
1 1 

0.1 1 

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

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

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

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

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

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

percentagepercentage instel-
lingen lingen 

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

staanders s 

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

van n 
toe--

passing g 

strikte e 
handha--

ving g 

91 1 
74 4 
26 6 

71 1 
67 7 
10 0 

61 1 

74 4 
98 8 
59 9 

42 2 

76 6 
65 5 

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

Urinecontroles Urinecontroles 

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

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

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

gemiddeldegemiddelde aanwezigheid van... 

00 tot 3 faciliteiten 00 tot 4 regels 

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

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

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

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

1.9 9 
1.8 8 
2.2 2 
2.0 0 

2.1 1 
1.9 9 
2.1 1 
1.7 7 

1.3 3 
2.0 0 
2.4 4 
2.5 5 

1.1 1 
1.8 8 
2.2 2 
2.0 0 

2.6 6 
2.0 0 
2.8 8 
3.0 0 

2.4 4 
2.6 6 
2.4 4 
2.5 5 

2.5 5 
2.5 5 
2.6 6 
2.2 2 

2.7 7 
2.6 6 
2.5 5 
2.2 2 

totaal l 2.0 0 2.5 5 

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

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

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

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

% % 

urinecontroless vinden plaats 

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

bijgebruikbijgebruik (met mate) toegestaan 
inn onderhoudsprogramma 
inn afbouwprogramma 

89 9 

83 3 
79 9 
62 2 
24 4 
67 7 

92 2 
68 8 

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

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

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

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

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

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

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

percentagepercentage instellingen 

controless vinden plaats 

opp voorspelbare tijdstippen 
opp onvoorspelbare tijdstippen 
inn overleg met cliënt 

gemiddeldgemiddeld aantal controles per jaar 

onderhoud d 

76 6 

19 9 
19 9 
47 7 

29.9 9 

afbouw w 

89 9 

41 1 
10 0 
44 4 

76.8 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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