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HOOFDSTUKK  6 

METHADONCLIËNTEN ::  OPZET VAN DE ONDERZOEKEN 

Zoalss in het eerste hoofdstuk is besproken, heeft het tweede 
enn derde onderzoek in deze studie een evaluatief karakter. 
Err is naar gestreefd inzicht te krijgen in de resultaten met 
methadonverstrekkingg en hulpverlening op de medische, 
psychischee en sociale situatie van de cliënten. 

Voorr het onderzoek was het derhalve nodig op twee tijd-
stippenn vast te stellen hoe de situatie van de cliënt is en op 
welkee wijze de cliënt gebruik maakt van methadonverstrek-
kingg en hulpverlening. De gegevens zijn in 1991 en 
opnieuww in 1993-1995 verzameld door middel van monde-
lingee interviews met methadongebruikers. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte 
vragenlijst,, de steekproef, de respons en de weging die is 
toegepastt om vertekening door non-respons te compenseren. 
Inn hoofdstuk 7 - 14 komt de beschrijving van de situatie van 
dee methadoncliënten in 1991 aan de orde, in hoofdstuk 15 -
188 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de situatie van 
dee cliënten gedurende twee jaar. 

VragenlijstVragenlijst methadoncliënten 

Bijj  het opstellen van de vragenlijst was het uitgangspunt dat 
enerzijdss de medische, psychische en sociale situatie van de 
cliëntenn en anderzijds de aard van de hulpverlening en 
methadonverstrekkingg zo eenduidig mogelijk moest worden 
vastgesteld.. Er is gekozen voor een sterke nadruk op de 
feitelijkee situatie en op feitelijk gedrag. Feitelijk gedrag kan 
opp de eerste plaats betrouwbaarder worden vastgesteld dan 
globalee opinies of attitudes. Op de tweede plaats zijn de 
opiniess van de cliënten tamelijk irrelevant voor het beant-
woordenn van de onderzoeksvragen. Het gaat namelijk niet 
omm de vraag of de cliënten het idee hebben dat ze wat 
opschietenn met methadonverstrekking en hulpverlening, 
maarr om de vraag of de cliënten er feitelijk bij gebaat zijn. 
Vragenn als 'Denk je dat je beter functioneert dankzij de me-
thadonverstrekking?'' vielen om die reden af. De feitelijke 
situatiee is zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Wel is aan 
dee cliënten een subjectieve beoordeling gevraagd van hun 
huidigee situatie op medisch, psychisch en sociaal gebied. 

Dee situatie is steeds vastgesteld voor twee perioden: de 
tweee weken voorafgaand aan het interview en het jaar 
voorafgaandd aan het interview. De periode van één jaar is 
gekozen,, om inzicht te krijgen in het recente verleden van 
dee cliënt. De tweede periode is kort gekozen, omdat kortere 
periodenn betrouwbaardere antwoorden opleveren. Het ant-

woordd op de vraag 'Hoe vaak heb je de afgelopen maand 
heroïnee gebruikt?' is minder betrouwbaar dan het antwoord 
opp de vraag 'Hoe vaak heb je deze week heroïne gebruikt?'. 
Hett nadeel van korte perioden is weer dat sommige gebeur-
tenissenn niet frequent voorkomen, bijvoorbeeld arrestatie, 
waardoorr de betreffende vraag voor maar weinig responden-
tenn van toepassing is. Daarom is gekozen voor twee weken 
alss korte periode, in plaats van voor één week. 

Inn principe zou de korte periode voor verschillende 
aspectenn verschillend gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld 
éénn week voor bijgebruik en een halfjaar voor arrestatie. 
Daarr is echter van afgezien, omdat dat de vragenlijst 
onoverzichtelijkk maakt. De respondent moet steeds andere 
periodenn in gedachten nemen, wat de betrouwbaarheid niet 
tenn goede komt. 

Naastt de situatie en de aard van de hulpverlening in de 
afgelopenn twee weken en in het afgelopen jaar zijn een 
aantall  relevante gebeurtenissen uit het verleden achterhaald, 
bijvoorbeeldd de situatie in de jeugd of de duur van de me-
thadonverstrekking.. Dergelijke gegevens zijn verzameld om 
verschillenn in de situatie van de cliënten te kunnen ver-
klaren.. Het verklaren van dergelijke verschillen tussen 
cliëntenn met behulp van gegevens uit het verleden is echter 
geenn expliciet doel van dit onderzoek en daarom zijn derge-
lijk ee vragen slechts in beperkte mate opgenomen. 

Watt de duur van het interview betreft is gestreefd naar 
circaa drie kwartier. Langer interviewen met een gesloten 
vragenlijstt heeft nauwelijks zin, omdat de respondent er 
genoegg van krijgt en er alleen nog maar op uit is het 
intervieww zo snel mogelijk te beëindigen. De vragenlijst op 
ttll bevatte 67 vragen, de vragenlijst op t2 50. In Utrecht 
werdd beide keren een aantal proefmterviews uitgevoerd, die 
tott een aantal wijzigingen leidden. Zie de bijlage bij 
Driessenn (1992) voor de tekst van de vragenlijst. 

Dee vragenlijst voor 1993/95 sluit aan bij de eerste 
vragenlijst.. Een aantal vragen uit de eerste vragenlijst kon 
vervallen,, omdat de gegevens uit het verleden al bekend 
waren.. In plaats daarvan is gedetailleerder nagegaan hoe het 
afgelopenn jaar verlopen is, wat betreft methadon, hulp-
verleningg en drugscarrière (regelmaat methadon, gezond-
heid,, psychische klachten, werk, criminaliteit, gebruik 
hulpverlening,, bijgebruik, cleane perioden, sociale contac-
tenn buiten de scene). 

Verderr is de vragenlijst voor t2 aangepast voor het 
kwalitatievee deel van het onderzoek. Dit kwalitatieve deel 
iss in deze studie niet opgenomen. 
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DataverzamelingDataverzameling 1991 Tabell  6.1. Vergelijking van de steekproef van instellingen (1991) met 
landelijkee cijfers (eind 1989-1990, exclusief 4 grote steden). 

Dee populatie waar het onderzoek in 1991 betrekking op had, 
bestaatt uit alle methadoncliënten in Nederland buiten de vier 
grotee steden. De grote steden werden niet in het onderzoek 
betrokken,, omdat er al beschrijvend onderzoek over de me-
thadoncliëntenn in de vier grote steden beschikbaar was 
(Sijlbingg 1981; Buning 1988; Bindels e.a. 1982; Bemaert 
1986;; Driessen 1987a, 1987b) en de opdrachtgever vond 
mett name de lacune aan gegevens over de methadonver-
strekkingg buiten de grote steden nijpend. Uit registraties was 
immerss bekend dat ongeveer de helft van alle methadon 
buitenn de grote steden werd verstrekt, niet alleen in de 
middelgrotee steden (bijvoorbeeld Heerlen, Arnhem), maar 
ookk in kleinere plaatsen, zoals Ede, Tiel en Leerdam. 

'All ee methadoncliënten' kan worden opgevat als alle 
cliënten,, die ooit methadon hebben gehad, alle cliënten die 
inn één jaar methadon krijgen of als alle cliënten die op één 
dagg verstrekt krijgen. Er is hier gekozen voor de populatie 
vann methadoncliënten van één maand. Een langere periode, 
bijvoorbeeldd van een jaar, heeft het nadeel dat er veel 
cliëntenn in de steekproef zouden moeten worden opge-
nomen,, die slechts enkele malen methadon hebben gehad. 
Voorr een evaluatie zijn deze cliënten minder relevant. 
Bovendienn zou het naspeuren van dergelijke incidentele me-
thadoncliëntenn tijdrovend zijn. 

Omm organisatorische redenen is er vanaf gezien een 
steekproeff  uit de populatie van alle methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden te trekken. Niet alleen zou dit het 
veldwerkk gecompliceerd maken, ook het privacy-regelement 
vann de meeste instellingen laat niet toe dat uit een bestand 
vann cliënten namen worden getrokken. Daarom is een steek-
proeff  van methadonverstrekkende instellingen getrokken. 
All ee methadoncliënten van de afgelopen maand van de in-
stellingenn in deze steekproef, zijn in de steekproef van me-
thadoncliëntenn opgenomen. 

Voorr 600 te realiseren interviews werd een steekproef 
vann 900 methadoncliënten nodig geacht. De steekproef werd 
alss volgt getrokken. Uit alle 54 instellingen (en vestigingen 
vann instellingen) buiten de 4 grote steden uit het inventa-
risatieonderzoekk werd at random één instelling getrokken. 
Hett door de instelling voor het inventarisatieonderzoek 
opgegevenn aantal methadoncliënten van de afgelopen maand 
werdd genoteerd. Vervolgens werd een tweede instelling ran-
domm getrokken en het aantal methadoncliënten van de afge-
lopenn maand werd opgeteld bij het aantal van de eerste in-
stelling.. Vervolgens werd een derde instelling getrokken, 
eenn vierde, enzovoorts, totdat het gesommeerde aantal van 
9000 methadoncliënten bereikt werd. Dit resulteerde in 16 
instellingen.. Een van deze instellingen was inmiddels 
opgeheven,, een instelling was samengevoegd met een an-
deree instelling (toevalligerwijs ook in de steekproef) en een 
instellingg had geen methadoncliënten meer. Mede vanwege 
hett feit dat het aantal gerealiseerde interviews lager bleek 
dann verwacht, werden er vier instellingen bijgetrokken, 
waarvann er één weigerde mee te werken. Het aantal instel-
lingenn bleef dus 16. 

Tabell  6.1. geeft een overzicht van de 16 instellingen in 
dee steekproef en landelijke cijfers (exclusief de vier grote 

steekproef f 
landelijk k 

excl.. 4 grote steden 

Soonn instelling 
CAD D 
KGODD e.d.inst. 
GGD D 
anders s 

Omvangg gemeente 
>> 100.000 inw. 
60-100.0000 inw. 
<< 60.000 inw. 

Omvangg instelling 
1-300 cliënten 
31-1000 cliënten 
>> 100 cliënten 

Provincie e 
Fries.. Gro.Dren. 
Over.Geld.Flev. . 
Utr.N-,Z-Hol!. . 
Zeel.Brab.Limb. . 

63 3 
19 9 
6 6 
13 3 

38 8 
25 5 
38 8 

13 3 
63 3 
25 5 

13 3 
31 1 
25 5 
31 1 

76 6 
13 3 
7 7 
4 4 

30 0 
30 0 
41 1 

35 5 
50 0 
15 5 

13 3 
33 3 
26 6 
28 8 

Totaall  (aantal instellingen) 16 6 54 4 

Hett betreft instellingen of vestigingen van instellingen. 

steden).. De overeenkomst tussen steekproef en landelijke 
cijferss is behoorlijk. Een perfecte overeenkomst kan bij zo 
weinigg eenheden (16 instellingen) niet verwacht worden. 
Kleineree instellingen (< 30 cliënten) zijn bijvoorbeeld in 
hethet onderzoek ondervertegenwoordigd (steekproef 13 %, lan-
delijkk 35%), doordat een kleine instelling in de steekproef 
inmiddelss was opgeheven en een andere kleine instelling 
wass samengevoegd met een andere instelling. Dit laatste 
verklaar!!  ook de oververtegenwoordiging van de categorie 
'anders'' bij het soort instelling. 

Hett veldwerk is in 1991 uitgevoerd door een commer-
cieell  veldwerkbureau. Een tegenvaller was dat het niet 
mogelijkk bleek cliënten die niet bij de methadonverstrekking 
aangetroffenn werden thuis te bezoeken voor een interview. 
Hett privacy-regelement van de instellingen stond niet toe dat 
err aan interviewers namen en adressen ter beschikking 
werdenn gesteld. Bij de opzet van het onderzoek was er in 
overlegg met de landelijke organisaties van de instellingen 
eenn procedure opgesteld om dit bezwaar te ondervangen 
(passievee machtiging), maar deze procedure werd door de 
instellingenn als onvoldoende beschouwd. De cliënten werden 
doorr de interviewers of door de hulpverleners bij de metha-
donverstrekkingg verzocht om medewerking aan het inter-
view. . 

Dee interviews werden uitgevoerd in de periode maart -
oktoberr 1991. Tijdens het veldwerk bleek de respons lager 
uitt te vallen dan geraamd. Voor een belangrijk deel kwam 
ditt doordat methadoncliënten niet op de methadonpost 
aangetroffenn werden. Weigering door de cliënt kwam niet 
vaakk voor (aantal weigeringen is niet geregistreerd). De 
responss bedroeg in 1991 46%. 

Verwachtt werd dat de volgende groepen ondervertegen-
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Tabell  6.2. 

Sekse e 
man n 
vrouw w 

Bevolkgr.oc c 
Nederlands s 
Suri./Ant. . 
Mark./Turk k 
Moluk./Ind. . 
Duitsers s 
Italianen n 
Anders s 

Leeftijd d 
<< 21 jr. 
21-255 jr. 
26-300 jr. 
31-355 jr. 
36-400 jr. 
41^55 jr. 
>455 jr. 

Werkk jr°° 
ja a 
nee e 

Gevangg jr 
ja a 
nee e 

Aantal l 

1991.1991. Vertekening door non-respons .. Vergelijk: ingg van de 
respons-groepp en de non-responsgroep met betrekking tot 
vijff  kenmerken 
gewogenn is. 

% % 

respons s 
groep p 

76 6 
24 4 

> > 
80 0 
5 5 
2 2 
6 6 
3 3 
1 1 
3 3 

1 1 
14 4 
31 1 
33 3 
14 4 
5 5 
1 1 

42 2 
58 8 

16 6 
84 4 

631 1 

.. Gemiddelde factor ' 

% % 

non--
respons s 

groep p 

78 8 
23 3 

69 9 
11 1 
4 4 
8 8 
3 3 
1 1 
4 4 

3 3 
13 3 
33 3 
31 1 
15 5 
4 4 
2 2 

52 2 
48 8 

ii  n 

83 3 

756 6 

% % 

allen n 

77 7 
23 3 

74 4 
8 8 
3 3 
7 7 
3 3 
1 1 
4 4 

2 2 
14 4 
32 2 
32 2 
14 4 
5 5 
3 3 

47 7 
53 3 

n n 

83 3 

1387 7 

waarmeee het bestand 

% % 
respons s 

groep p 
na a 

weging g 

77 7 
23 3 

73 3 
9 9 
3 3 
8 8 
3 3 
1 1 
4 4 

2 2 
14 4 
32 2 
32 2 
15 5 
5 5 
2 2 

47 7 
53 3 

n n 

83 3 

630 0 

gemid d 
weeg--
factor r 

1.02 2 
0.94 4 

0.92 2 
1.60 0 
1.54 4 
1.22 2 
0.99 9 
1.16 6 
1.12 2 

1.65 5 
0.94 4 
1.02 2 
0.96 6 
1.05 5 
0.90 0 
1.49 9 

1.12 2 
0.92 2 

11 03 
0.99 9 

631 1 

000 Verschil responsgroep met non-responsgroep significant; p < .001. 

woordigdd zouden zijn in de respons-categorie: werkende 
methadonclièntenn (vanwege tijdgebrek), allochtone cliënten 
(taalproblemen)) en criminele cliënten (huiver bij inter-
viewers,, onregelmatig op methadonpost). Deze gegevens 
werdenn voor de non-respondenten verzameld via de 
hulpverlening.. Voor de volledigheid werd de non-respons 
ookk gecontroleerd voor de kenmerken sekse en leeftijd. 

Tabell  6.2 geeft een overzicht van de genoemde kenmer-
kenn van de respons-groep, de non-responsgroep en de totale 
populatiee methadoncliènten in de instellingen in de steek-
proef.. De vertekening door non-respons blijkt mee te vallen. 
Watt betreft sekse, leeftijd en detentie het afgelopen jaar zijn 
err slechts geringe verschillen tussen respons en non-respons-
groepp (niet significant). Wat betreft de bevolkingsgroep 
blijken,, zoals verwacht, allochtonen ondervertegenwoordigd 
tee zijn in de responsgroep. Hetzelfde geldt voor werkende 
methadoncliènten.. Groot zijn deze verschillen niet. 

Hett bestand met interviewgegevens is voor het beschrij-
vendee onderzoek op t, (hoofdstuk 7 - 14) gewogen om de 
afwijkingenn van de responsgroep te compenseren. Bij de 
analysee van de verschillen na twee jaar (hoofdstuk 15-18) 
iss deze weging niet toegepast, omdat het dan niet gaat om 

eenn beschrijving, die representatief is voor alle methadoncli-
ènten,, maar om de verschillen tussen twee tijdstippen. Bij 
eenn weging wordt een respondent bij de berekeningen geteld 
alsoff  het (bijvoorbeeld) anderhalve respondent betreft, 
terwijll  een andere respondent maar voor de helft meetelt. 
Omm te voorkomen dat enkele respondenten disproportioneel 
meetellenn zijn wegingsfactoren van meer dan 2.5 en van 
minderr dan .4 op respectievelijk 2.5 en .4 gesteld. Derge-
lijk ee hoge (of lage) wegingsfactoren komen overigens 
nauwelijkss voor. 90% van de uiteindelijke wegingsfactoren 
ligtt tussen de .75 en 1.50. Uit de voorlaatste kolom van 
tabell  6.2 blijkt dat de weging resulteert in praktisch perfecte 
overeenstemmingg tussen responsgroep en totale populatie. 

Inn de laatste kolom van tabel 6.2 is de gemiddelde weeg-
factorr per categorie weergegeven. Deze gemiddelde weeg-
factorr wordt niet alleen bepaald door de mate waarin de 
betreffendee groep is onder- of oververtegenwoordigd. De 
kenmerkenn sekse, bevolkingsgroep, leeftijd en dergelijke 
staann immers niet los van elkaar. Als voor één kenmerk 
gewogenn wordt treden er ook veranderingen in de andere 
kenmerkenn op. Het blijkt dat de meeste groepen gematigd 
gewogenn zijn. Alleen bij de categorieën Surinamers, 
Marokkanenn en jongeren (<21 jaar) is de gemiddelde 
weegfactorr vrij fors (1.5 a 1.6). Lage gemiddelde 
weegfactorenn komen niet voor. 

DataverzamelingDataverzameling in 1993, 1994 en 1995 

Dee doelgroep van het vervolg-onderzoek bestond uit alle 
6311 cliënten, die op t, geïnterviewd zijn. 26 van deze 
Hipntpnn Vr\rtr\fn nipt riT"»<ïPcnnnrfl u/nrHpn nrrirlqt 7ii hii hff 

intervieww volledig anoniem wilden blijven. De resterende 
cliëntenn zijn zo mogelijk opgespoord voor een tweede 
interview.. 530 cliënten hadden hun huisadres opgegeven en 
1822 van deze 530 cliënten hadden een of meer reserve 
adressenadressen opgegeven. Van 47 cliënten was alleen de naam 
bekend.. Zij gaven te kennen dat zij via de methadonver-
strekkendee instelling bereikt konden worden. 

All ee cliënten kregen eerst een brief, waarin het tweede 
intervieww werd aangekondigd en waarin gerefereerd werd 
aann de vergoeding van ƒ25 voor een interview. Vervolgens 
namm de interviewer telefonisch contact op om een afspraak 
tee maken voor een interview. De interviews vonden zo veel 
mogelijkk plaats op de instelling. Over de cliënten die zo niet 
bereiktt werden, werd navraag gedaan bij de instelling, bij 
hett reserveadres, bij collegacliënten en bij de burgerlijke 
stand.. Een aantal cliënten werd in de gevangenis geïnter-
viewd.. Steeds werd daarvoor toestemming gekregen van de 
betreffendee autoriteiten. 

Omdatt uit de al gehouden interviews bekend was dat de 
cliëntenn soms lange cleane perioden doormaken en dat veel 
cliëntenn regelmatig in de gevangenis verblijven, was de kans 
groott dat deze cliënten ondervertegenwoordigd zouden 
raken.. Om dit te ondervangen werd na verloop van twee 
maandenn opnieuw geprobeerd de nog niet geïnterviewde cli-
ëntenn alsnog te interviewen. 

Hett was aannemelijk dat onder degenen die ook toen nog 
steedss niet teruggevonden waren, het percentage 'clean' 
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Tabell  6.3. Respons in 1993-1995. Tabell  6.4. 1993/94. Respons per plaats. 

N N 

oorspronkelijkee steekproef 
t,, dubbel geïnterviewd' 
t,, volledig anoniem 
overleden n 
buitenland d 

Doelgroep p 
Respons s 

631 1 
6 6 

26 6 
9 9 

12 2 

578 8 
526 6 

100.0 0 
1.0 0 
4.1 1 
1.4 4 
1.9 9 

100.0 0 
91.0 0 

aantal l 
interv's s 

1991 1 

aantal l 
interv's s 
1993/94 4 

1.. Cliënten die zich met het oog op de vergoeding van ƒ 25 tweemaal 
hebbenn laten interviewen (door verschillende interviewers). 

hogerr zou liggen. Dit zou betekenen dat er een vertekening 
zouu ontstaan in een van de belangrijkste graadmeters voor 
hett succes van de methadonverstrekking, ondanks het feit 
datt de respons toen al bijzonder hoog was (82.2%). Het 
percentagee verslaafden, dat na methadonverstrekking de 
verslavingg vaarwel heeft gezegd, zou bij dit hoge respons-
percentagee toch onderschat kunnen worden. 

Inn een extra veldwerkronde in 1994 is geprobeerd alsnog 
eenn groot deel van de nog niet geïnterviewde respondenten 
opp te sporen en te interviewen. Voor deze extra veld-
werkrondee is een medewerker aangesteld die gedurende 
tweee maanden al zijn tijd besteedde aan het opsporen van 
dee nog niet teruggevonden respondenten. Via familie, vrien-
den,, de burgerlijke stand en dergelijke zijn zo alsnog 47 
cliëntenn opgespoord en geïnterviewd. 

Alss interviewers traden studenten sociale wetenschappen 
op,, die een blok interviewtraining van 140 uur achter de rug 
haddenn en die over interviewervaring beschikten. 45 respon-
dentenn werden een tweede maal benaderd om na te gaan of 
hett interview inderdaad was afgenomen en de ƒ25 was be-
taald.. Eén respondent zei zeer stellig niet geïnterviewd te 
zijn.. De gedetailleerd ingevulde vragenlijst bevatte echter 
eenn aantal gegevens over het werk en de familie van de res-
pondentt die bij navraag alle correct bleken. De respondent 
wass derhalve wel degelijk geïnterviewd. All e andere 
benaderdee cliënten waren geïnterviewd en hadden ƒ25 ont-
vangen.. De data zijn ingevoerd door studenten die ook 
interviewss hadden afgenomen. 

netto o 
respons s 

hilversum m 
alkmaar r 
nijmegen n 
ede e 
doetinchem m 
assen n 
breda a 
venlo o 
maastricht t 
harderwijk k 
lelystad d 
vlissingen n 
zaandam m 
veenendaal l 
tilburg g 
groningen n 

23 3 
23 3 
33 3 
41 1 
2 2 
22 2 

40 0 
51 1 
40 0 
15 5 
38 8 
38 8 
79 9 
15 5 
47 7 
23 3 

17 7 
6 6 
26 6 
34 4 
2 2 
20 0 
34 4 
37 7 

35 5 
13 3 
27 7 
34 4 
65 5 
14 4 
42 2 
120 0 

77 7 
60 0 
84 4 
92 2 
100 0 
95 5 
87 7 
88 8 
100 0 
93 3 
79 9 
89 9 
93 3 
100 0 
91 1 
98 8 

630 0 526 6 91 1 

Nettoo respons exclusief overleden, buitenland en t, anoniem. 

maar,, waar maar 6 interviews gerealiseerd zijn. In Alkmaar 
warenn de respondenten bijzonder moeilijk te vinden en ook 
wass het aantal respondenten dat in 1991 volledig anoniem 
wildee blijven uitzonderlijk hoog (11 van de 23). Het vermoe-
denn bestaat dat een interviewer in 1991 zijn taak niet serieus 
heeftt opgevat, in die zin dat er geen pogingen zijn onder-
nomenn naam en adres van de geïnterviewde te achterhalen 
bijj  het eerste interview. 

Doorr de lange uitloop van het veldwerk is de periode 
tussenn beide interviews niet voor alle respondenten precies 
244 maanden. Voor 6% was de periode korter (20 of 21 
maanden),, voor 52% was deze periode 22 tot 26 maanden, 
duss nagenoeg twee jaar, voor 30% geldt een periode van 27 
tott 30 maanden, dus tot tweeënhalf jaar, bij 6% duurde deze 
periodee tussen de tweeënhalf en drie jaar en bij 6% nog 
enkelee maanden langer (maximaal Vh jaar). Zodoende zijn 
enkelee respondent eind 1994, begin 1995 geïnterviewd. In 
hoofdstukk 15 - 18 is meestal sprake van 'na twee jaar', 
maarr in feite betekent dit dus na twee a tweeënhalf jaar. 

ResponsRespons in 1993-1995 

Doorr deze extra maatregelen is de respons met 91 % buiten-
gewoonn hoog. Tabel 6.3 geeft een overzicht. In een periode 
vann tweeënhalf jaar blijken 9 methadoncliënten te zijn 
overleden.. Dit is ongeveer 0.6% per jaar. In hoofdstuk 15 
wordtt nader ingegaan op de doodsoorzaken en het sterfte-
cijferr per jaar van deze cliënten. 12 cliënten bevonden zich 
voorr langere tijd in het buitenland en konden niet bereikt 
worden.. 26 cliënten konden niet opgespoord worden, omdat 
zijj  bij het eerste interview volledig anoniem wilden blijven. 
66 cliënten bleken zich tijdens het eerste interview tweemaal 
doorr verschillende interviewers te hebben laten interviewen 
mett het oog op de vergoeding van ƒ 25. 

Tabell  6.4 geeft een overzicht van de respons per plaats. 
Dezee is steeds goed te noemen met uitzondering van Alk-

BetrouwbaarheidBetrouwbaarheid van de gegevens 

Bijj  de betrouwbaarheid van de gegevens zijn twee zaken van 
belang.. De gegevens zijn verzameld door mondelinge inter-
viewss met methadoncliënten. De betrouwbaarheid van de 
gegevenss is in zo'n geval afhankelijk van enerzijds de 
kwaliteitt van de vraagstelling en anderzijds van het waar-
heidsgehaltee van de antwoorden van de geïnterviewden. Met 
hett oog op de kwaliteit van de vraagstelling zijn zoveel 
mogelijkk vragen met een feitelijk karakter gesteld en zo min 
mogelijkk vragen naar opinies en dergelijke. De antwoorden 
opp opinievragen zijn afhankelijk van de situatie waarin het 
intervieww wordt afgenomen en daardoor minder betrouw-
baar.. Heeft de respondent een slechte dag, dan zal hij 
negatieveree opinies ventileren, bijvoorbeeld over de 
kwaliteitt van de hulpverlening. Bij feitelijke vragen is dit 
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aanzienlijkk minder het geval. Om een duidelijk voorbeeld 
tee geven: het antwoord op de vraag naar de leeftijd van de 
respondentt zal nauwelijks beïnvloed worden door zijn 
humeurr op de dag van het interview. 

Doorr het feitelijk karakter van het merendeel van de 
vragenn zal de betrouwbaarheid van de antwoorden redelijk 
zijnn en nauwelijks afhankelijk van de stemming van de 
respondent.. Vooral bij deze groep respondenten is dat 
belangrijk,, omdat de stemming door middelengebruik beïn-
vloedd kan zijn. Dat neemt niet weg dat sommige van deze 
feitelijkee vragen een beroep doen op de bereidheid van de 
respondentt over het antwoord na te denken. Het gaat met 
namee om de vragen naar de frequentie van gedragingen het 
afgelopenn jaar, bijvoorbeeld van druggebruik of criminele 
activiteiten.. Het is mogelijk dat bij deze gedetailleerdere 
vragenn er een enkele keer min of meer lukraak geantwoord 
is,, hoewel aangenomen kan worden dat het antwoord toch 
altijdd een globale indicatie geeft van de frequentie. Een 
cliëntt die het afgelopen jaar de facto 50 keer cocaïne heeft 
gebruiktt zal misschien uit desinteresse 25 keer (of 75 keer) 
antwoorden,, maar niet 0 of 100 keer. 

Hett bovenstaande geldt voor zover de respondent bereid 
iss naar waarheid te antwoorden. Of de respondenten daartoe 
bereidd zijn geweest is niet te achterhalen. Wel kan gesteld 
wordenn dat de cliënten er in feite geen enkel belang bij 
hebbenn om onjuiste antwoorden te geven. Cliënten hebben 
daarr pas belang bij, wanneer zij de anonimiteitsgarantie niet 
gelovenn of zich schamen voor de interviewer. Bij het 
merendeell  van de vragen kan dit nauwelijks een rol hebben 
gespeeld,, bijvoorbeeld bij het gebruik dat gemaakt wordt 
vann de hulpverlening of van de methadonverstrekking. 
Anderss ligt dit bij vragen naar ^evoelice zaken als aebniik 
vann drugs en crimineel gedrag. Uit de analyses blijkt dat het 
gerapporteerdee gebruik van drugs zo hoog is, dat het niet 
aannemelijkk is dat er op grote schaal onjuiste antwoorden 
gegevenn zijn. Bij crimineel gedrag is het aannemelijk dat er 
vann enige onderrapportage sprake is. Vergelijking van 
gerapporteerdee arrestatie met gerapporteerd crimineel 
gedrag,, schijnt er op te wijzen, dat arrestaties wel steeds 
naarr waarheid zijn vermeld, maar crimineel gedrag niet (zie 
paginapagina 93). 

Uitt het bovenstaande volgt dat er niet gesproken kan 
wordenn over 'de' betrouwbaarheid van 'de' gegevens. Dit 
ligtt voor verschillende groepen van gegevens steeds anders: 
feitelijkee vragen zijn betrouwbaarder dan opinievragen, 
eenvoudigee feitelijke vragen (antwoord is bijvoorbeeld 'ja' 
off  'nee') zijn betrouwbaarder dan gecompliceerde feitelijke 
vragenn (antwoord is bijvoorbeeld aantal keren afgelopen 
jaar)) en neutrale vragen zijn betrouwbaarder dan gevoelige 
vragen.. Dat wil niet zeggen dat de antwoorden op minder 

betrouwbaree vragen zonder waarde zijn. Zo blijkt dat alle 
methadoncliëntenn tezamen in 1991 gemiddeld 48.2 delicten 
perr jaar pleegden. Dit is niet zo betrouwbaar gegeven, want 
dee vraag naar de frequentie van delicten is gevoelig èn 
gecompliceerd.. Toch geeft dit cijfer een redelijke indicatie. 
Hett 'feitelijke' cijfer zal liggen tussen de 40 en 75. 

Verderr moet nog vermeld worden dat er hier sprake is 
vann een geclusterde steekproef. Er is geen sample getrokken 
uitt alle methadoncliënten buiten de vier grote steden, maar 
166 instellingen zijn random getrokken en binnen deze instel-
lingenn zijn alle methadoncliënten opgenomen in de steek-
proef.. Hoewel een dergelijke samplingtechniek een zeer 
goedee representatieve sample levert (Hays 1969), impliceert 
ditt dat de gevonden varianties iets kunnen afwijken van de 
variantiess die men zou vinden bij een gewone steekproef. 
Mett deze kleine afwijkingen wordt hier geen rekening 
gehouden.. Er is van de gebruikelijke statistiek om signifi-
cantieniveauss te berekenen gebruik gemaakt. 

Watt betreft de vertekeningen door non-respons kan opge-
merktt worden dat deze voor het beschrijvende onderzoek 
opp tj redelijk gecompenseerd konden worden door weging. 
Inn 1993/95 is er nauwelijks sprake van vertekening door 
non-responss door de buitengewoon hoge respons (92%). 

Samenvatting Samenvatting 

Voorr het onderzoek is in 1991 een aselecte steekproef 
getrokkenn van 16 methadonverstrekkende instellingen buiten 
dee vier grote steden. Deze 16 instellingen komen goed 
overeenn met alle methadonverstrekkende instellingen buiten 
dee vier °rote steden wat betreft het soort instel!in° de 
omvangg van de instelling, omvang van de gemeente en de 
provincie.. Alleen kleinere instellingen zijn iets onderver-
tegenwoordigd,, doordat kleinere instellingen in de steek-
proeff  inmiddels waren opgeheven of gefuseerd waren met 
eenn grotere instelling. 

Dezee 16 instellingen hadden tezamen 1387 methadoncli-
ëntenn in de maand voorafgaand aan het veldwerk. 631 
(46%)) van deze cliënten zijn geïnterviewd. Uit een 
onderzoekk van de non-respons met behulp van door de 
hulpverlenerss van de instellingen ingevulde vragenlijsten 
overr de niet geïnterviewde cliënten en met behulp van 
registratiegegevenss blijkt dat allochtonen en werkende 
cliëntenn iets ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef. 
Mett betrekking tot sekse, leeftijd en detentie het afgelopen 
jaarr is er geen verschil tussen respons en non-respons. 

Inn 1993, 1994 en 1995 is 91% van deze oorspronkelijke 
groepp opnieuw geïnterviewd met een vergelijkbare 
vragenlijst. . 

45 5 


