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HOOFDSTUKK 5 

INSTELLINGEN:: BEGELEIDING EN HULPVERLENING 

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

AantalAantal contacten, aanbod en gebruik van 
begeleidingsvormen begeleidingsvormen 

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

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

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

gemiddeldd percentage cliënten met 
aantall  wie... 

contacten n 

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

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

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

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

totaal l 

perr cliënt 

2.7 7 
3.4 4 
2.6 6 
1.7 7 

3.0 0 
2.0 0 
2.5 5 
2.9 9 

2.5 5 
3.0 0 
2.0 0 
3.0 0 

0.7 7 
2.0 0 
2.8 8 
3.5 5 

2.7 7 

00 keer 
contact t 

23 3 
9 9 

35 5 
40 0 

26 6 
33 3 
28 8 
19 9 

30 0 
19 9 
32 2 
30 0 

66 6 
24 4 
28 8 
17 7 

27 7 

meerr dan 6 
keerr contact 

10 0 
27 7 
17 7 
0 0 

19 9 
8 8 

11 1 
13 3 

10 0 
14 4 
9 9 

20 0 

1 1 
1 1 

16 6 
23 3 

14 4 

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

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

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

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

nazorgprogramma a 

doorr instel. 
aangeboden n 

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

72 2 

cliënten n 
aangeb. . 

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

47 7 

cliënten n 
gebruik k 

1 1 
31 1 
4 4 
2 2 
4 4 

42 2 
4 4 

— — 

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

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

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

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

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

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

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

instellin--
gen n 

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

22 2 
24 4 
2 2 

cliënten: : 
beschikb. . 

bij j 
instelling g 

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

cliënten: : 
beschikb. . 

in n 
regio o 

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

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

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

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

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

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

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

totaal l 

instell l ngen n 

89 9 
68 8 
86 6 
45 5 

66 6 

cliënten n 

75 5 
81 1 
91 1 
40 0 

6.711 1 

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

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

uLiniii^luLiniii^l  vcui uv. u u ip vci i t u ci LM ci up SCAUCCJ gCUIdg 

wordtt ingegaan. Sommige hulpverleners brengen dit wel 
terr sprake, andere niet. 

IndividueleIndividuele begeleiding 

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

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

Doorr sommigen wordt ervan uitgegaan dat methadon-

Tabell  5.5. Individuele begeleiding. Percentages cliënten. 

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

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

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

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

totaal l 

vaste e 
begel. . 

94 4 
100 0 
19 9 

100 0 

57 7 
99 9 
87 7 
96 6 

84 4 
93 3 

100 0 
47 7 

97 7 
89 9 
63 3 
98 8 

75 5 

scheiding g 
methd-bgl l 

77 7 
85 5 
81 1 

100 0 

95 5 
68 8 
60 0 
64 4 

54 4 
69 9 
67 7 

100 0 

29 9 
89 9 
90 0 
57 7 

81 1 

begel. . 
plan n 

85 5 
97 7 
94 4 

100 0 

93 3 
85 5 
97 7 
83 3 

82 2 
85 5 
82 2 

100 0 

92 2 
97 7 
90 0 
85 5 

91 1 

psych. . 
testen n 

61 1 
45 5 
3 3 
0 0 

34 4 
45 5 
65 5 
23 3 

50 0 
46 6 
37 7 
35 5 

23 3 
51 1 
32 2 
60 0 

40 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

DeDe overstap naar een afbouwprogramma 

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

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

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

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

%% % 
instellingenn cliënten 

cliëntenn tegen hun zin overzetten 
opp een reductieschema 5 11 

bijj  cliënten aandringen over te gaan 
opp een reductieschema 37 35 

bijj  cliënten aandringen over te gaan 
opp drugsvrije behandeling 56 43 

Berekendd over 64 instellingen en 6.792 cliënten. 

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

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

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

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

bijj  cl. 
aan--

dringen n 
reductie e 

bijj  cl. 
aan--

dringen n 
drugsvrij j 

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

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

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

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

31 1 
54 4 
20 0 

100 0 

45 5 
43 3 
31 1 
31 1 

47 7 
25 5 
45 5 
50 0 

28 8 
33 3 
44 4 
33 3 

61 1 
33 3 
40 0 

100 0 

41 1 
68 8 
62 2 
50 0 

60 0 
58 8 
54 4 
25 5 

85 5 
44 4 
53 3 
60 0 

totaal l 37 7 56 6 

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

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

AgressieAgressie van cliënten 

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

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

nooit t 

regelma--
zeldenn tig/vaak 

openlijkee agressie 

vormenvormen van agressie 

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

redenenredenen voor agressie 

methadonn buiten vaste tijden 
doseringg van methadon 
voorschrijvenn psychofarmaca 

73 3 23 3 

6 6 
2 2 
14 4 
58 8 

52 2 
83 3 
41 1 

69 9 
47 7 
3 3 
2 2 

12 2 
23 3 
46 6 

52 2 
50 0 
44 4 

37 7 
27 7 
10 0 

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

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

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

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

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

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

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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