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HOOFDSTUKK 7 

METHADONCLIËNTEN:: ACHTERGRONDGEGEVENS 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele demografische 
gegevenss van de methadoncliënten, namelijk sexe, leeftijd, 
afkomstt en woonplaats. In de volgende hoofdstukken 
wordenn de onderzoeksgegevens aan deze achtergrondgege-
venss gerelateerd. 

Sexe Sexe 

Inn tabel 7.1. zijn de achtergrondgegevens van de cliënten 
weergegeven.. 23 % van de cliënten is vrouw. Het percentage 
vrouwenn onder methadoncliënten schommelt altijd tussen de 
200 en 30%. De oorzaak voor deze tamelijk stabiele verhou-
dingg is niet bekend. In prevalentiecijfers van het gebruik 
vann drugs door jongeren wordt deze verhouding niet aange-
troffen.. Het gebruik van drugs door jongeren in zes Euro-
pesee landen (Johnston, Driessen en Kokkevi 1990) toont 
bijvoorbeeldd veel geringere verschillen tussen de sexen. 

Inn tabel 7.2 is te zien dat de verhouding tussen mannen 
enn vrouwen in subgroepen uiteenloopt. Met deze steekproef-
omvangg zijn geen vrouwelijke Surinaamse of Marokkaanse/-
Turksee cliënten in de steekproef opgenomen, wat impliceert 
datt zij buiten de vier grote steden nauwelijks of misschien 
zelfss wel helemaal niet voorkomen. Voor deze twee bevol-
kingsgroepenn is verslaving dus een puur mannelijke aange-
legenheid.. Onder de cliënten van Molukse origine zijn de 
vrouwenn ook ondervertegenwoordigd (18%), terwijl de cate-
goriee 'buitenlanders', die voornamelijk uit Duitsers en Itali-
anenn bestaat, een groter aandeel vrouwen laat zien (38%). 

Opvallendd is verder dat het percentage vrouwen onder 
jongeree methadoncliënten veel hoger is. Van de oudste cate-
goriee (>40 jaar) is 14% vrouw, van de jongste categorie 
(<266 jaar) 46%. Het is in principe mogelijk dat het hier 
eenn 'emancipatoir inhaaleffect' betreft, in die zin dat 
vrouwenn de afgelopen 15 jaar vaker heroïne zijn gaan 
gebruiken.. Erg waarschijnlijk is deze verklaring echter niet. 
Mett betrekking tot het gebruik van cannabis door jongeren 
zijnn de verschillen tussen mannen en vrouwen de afgelopen 
jarenn immers niet kleiner geworden (Driessen e.a. 1989). 
Bovendienn is voor Amsterdamse methadoncliënten al voor 
hett jaar 1981 aangetoond dat het percentage vrouwen onder 
ouderee leeftijdsgroepen veel geringer is, namelijk 53% 
onderr degenen die jonger zijn dan 20 versus 0% onder 
degenenn die ouder zijn dan 40 (Driessen 1987a). Het feit dat 
vrouwenn 10 jaar geleden ook al veel ruimer vertegenwoor-
digdd waren onder de jongere cliënten dan onder de oudere 

Tabell  7.1. Sexe, afkomst, leeftijd en woonplaats van methadoncliënten 

buitenn de vier grote steden. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-22jaar r 
23-25jaar r 
26-30jaar r 
31-35jaar r 
36-40jaar r 
>> 40jaar 

stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Allen n 

N N 

486 6 
144 4 

461 1 
54 4 
18 8 
48 8 
43 3 

35 5 
62 2 

198 8 
201 1 
92 2 
41 1 

358 8 
139 9 
133 3 

630 0 

% % 

77.1 1 
22.8 8 

73.9 9 
8.7 7 
3.0 0 
7.6 6 
6.8 8 

5.6 6 
9.9 9 

31.5 5 
32.0 0 
14.6 6 
6.5 5 

56.8 8 
22.1 1 
21.1 1 

100% % 

Surinamers7.1%;Antillianenn 1.6%;Marokkanen2.5%;Turken0.5%; 
Duitserss 2.9%; Italianen 1.1%; buiten Europa 1.1%; anders binnen 
Europaa 0.7%; Belgen 0.4%; Spanjaarden 0.4%; Fransen 0.2%;Vere-
nigdee Staten 0.2%. 18j. 0.5%; 19j. 0.8%; 20j. 0.5% 21j. 2.0% 22j. 
1.8%;; 41-45J. 4.7%; 46-50J. 1.1%; 52,53j. 0.6%. 

wijstt op een stabiel patroon. Waarschijnlijk zijn vrouwelijke 
verslaafdenn veel vaker in staat hun gewoonten op te geven. 
Tenslottee blijkt dat vrouwen in kleinere steden onderver-
tegenwoordigdd zijn, terwijl het percentage vrouwen in 
kleineree gemeenten (< 60.000 inwoners) vrij hoog is. 

Afkomst Afkomst 

Tweee bevolkingsgroepen zijn van bij zonder belang, namelijk 
allochtonenn en buitenlanders. Het percentage allochtone 
cliëntenn is belangrijk in verband met de achterstandspositie 
vann etnische minderheden in onze samenleving. Het gaat 
dann om de vraag in hoeverre deze achterstandspositie zich 
vertaaltt in een onevenredig hoge vertegenwoordiging van 
allochtonenn onder heroïnegebruikers. Welk deel van de 
cliëntenn buitenlander is, is van belang om na te gaan in 
hoeverree de Nederlandse methadonverstrekking een aanzui-
gendee werking heeft op verslaafden uit andere landen. 
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Tabell  7.2. Samenhang nissen de kenmerken sexe, afkomst, leeftijd en 
woonplaatss van methadoncliënten. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

188 - 22 jaar 
233 - 25 jaar 
266 - 30 jaar 
311 - 35 jaar 
366 - 40 jaar 
>> 40 jaar 

stadd > 100.000 
stadd 60-100.000 
plaatss < 60.000 

Allen n 

% % 
vrou--

wen n 

°25.8 8 

o o 
0 0 

17.9 9 
38.2 2 

°45.9 9 
28.4 4 
24.4 4 
19.0 0 
19.7 7 
13.6 6 

°23.4 4 
15.8 8 
28.6 6 

22.8 8 

% % 
Nederlan--

ders s 

°71.2 2 
82.8 8 

°92.4 4 
74.8 8 
77.4 4 
74.7 7 
65.6 6 
54.4 4 

75.6 6 
69.8 8 
73.6 6 

73.8 8 

gemid--
delde e 

leeftijd d 

"31.8 8 
29.6 6 

°30.7 7 
34.9 9 
28.4 4 
33.6 6 
31.9 9 

31.2 2 
31.1 1 
32.1 1 

31.3 3 

% % 
grote e 
stad d 

°56.3 3 
58.3 3 

57.9 9 
62.5 5 
33.1 1 
49.8 8 
52.6 6 

57.1 1 
58.0 0 
61.6 6 
51.8 8 
52.3 3 
67.9 9 

56.8 8 

Figuurr 7.1. Leeftijd van methadoncli-
ëntenn buiten de vier grote steden. 

tffe=BttFbj&-—tffe=BttFbj&-— ^L/lL ^L/lL 

Verschill  russen groepen significant (p < .05). 

buitenn de grote steden een aanzuigende werking heeft op 
buitenlanderss kan worden opgemerkt dat deze gematigd is. 

Uitt tabel 7.2 blijkt dat het percentage Nederlanders in de 
ouderee leeftijdsgroepen sterk terugloopt van 92% Neder-
landerss in de jongste leeftijdsgroep tot 54% in de oudste 
leeftijdsgroep.. In de volgende paragraaf wordt hier verder 
opp ingegaan. 

Dee herkomst van de methadoncliënten is achterhaald door 
tee vragen tot welke bevolkingsgroep men zich rekent. In 
verbandd met tweede generatie allochtonen en de Neder-
landsee nationaliteit van Surinamers is met opzet niet naar 
dee nationaliteit gevraagd. 26% van de methadoncliënten is 
QiiorVitnrvnn r\f buitenlands wat een flinke ovep»'erte2en-
woordigingg betekent. Landelijk is 7.3% van de bevolking 
off  in het buitenland geboren of van niet-nederlandse natio-
naliteitt (CBS 1992). Bovendien woont een zeer groot deel 
vann deze 7.3% in de vier grote steden. 

Mett de hier gebruikte vraagstelling (tot welke groep 
behoorr je?) worden meer allochtonen geteld, dan met de 
CBSS cijfers, namelijk ook in Nederland geboren Neder-
landerss van allochtone herkomst, tenminste als de respon-
dentt antwoordt dat hij bij de allochtone groep hoort. Met 
dee CBS-cijfers worden daarentegen in het buitenland 
geborenn autochtonen als allochtoon geteld. Ondanks deze 
onvergelijkbaarheidd van de cijfers is de oververtegen-
woordigingg van allochtonen en buitenlanders evident. 

Vergelekenn met de Amsterdamse methadoncliënten van 
dee GG&GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
dienst)) is het aantal allochtone en buitenlandse cliënten 
buitenn de vier grote steden echter gematigd. In 1989 was 
60%% van de Amsterdamse methadoncliënten allochtoon of 
buitenlands,, namelijk 24% 'etnisch' en 36% 'buitenlands'. 
Dezee laatste categorie bestaat voornamelijk uit West-
Europeanenn (Buning 1990). 

Dee grootste allochtone groep bestaat uit Surinamers en 
Antillianenn (9%), gevolgd door Molukkers en mensen van 
Indonesischee afkomst (8 %). Marokkanen en Turken zijn met 
3%% vertegenwoordigd. De groep buitenlanders (7%) bestaat 
voornamelijkk uit Europeanen, zoals Duitsers (2.9%) en 
Italianenn (1.1%). Voorzover de methadonverstrekking 

Leeftijd Leeftijd 

Heroïne-afhankelijkheidd begint doorgaans tussen het 15e en 
25ee levensjaar. Daarvan uitgaande is de leeftijdsverdeling 
vann methadoncliënten om twee redenen van belang. Op de 
fiÉ»rctAA r*iQQtc t̂ 2ji ijj t Hg leeftijdsverdeling worden opgemaakt 
hoeveell  jonge of zeer jonge heroïneverslaafden er zijn. Dit 
aantall  is een (grove) indicatie voor de populariteit van hero-
ïnee onder jongeren, wat weer als een indicatie kan worden 
opgevatt voor de te verwachten groei van het totale aantal 
verslaafden.. Op de tweede plaats is het aantal ouderen (> 
400 jaar) vanbelang. Oudere verslaafden zijn vaak problema-
tischetische gevallen, die in een uitzichtloze situatie verkeren. 
Bovendienn geeft het aantal ouderen een indicatie van de 
prognosee voor de jongeren. Als het aantal ouderen aanzien-
lij kk is, dan betekent dit, dat slechts weinig verslaafden hun 
gewoontenn gedurende de afgelopen 20 jaar hebben opgeven. 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden is in 1991 31.3 jaar. De gemiddelde 
methadoncliëntt is dus niet jeugdig meer. Uit figuur 7.1. 
wordtt duidelijk dat het merendeel van de cliënten tussen de 
255 en 36 jaar is (64%). Begin jaren tachtig is het aantal 
heroïneverslaafdenn snel gegroeid. In die periode waren de 
cliëntenn die nu 25-36 jaar zijn tussen 15 en 25 jaar, de 
leeftijdd waarop men doorgaans met heroïnegebruik begint. 
Tienn jaar later is deze sterke groei van het aantal heroïne-
verslaafdenn beginjaren tachtig nog duidelijk zichtbaar in de 
leeftijdsverdeling. . 

Hett aantal (zeer) jonge cliënten is betrekkelijk gering. 
Slechtss 1.3% van de cliënten is jonger dan 20 jaar. Daar 
staatt tegenover dat 15.5% van de cliënten jonger dan 26 
jaarr is. Oudere cliënten zijn er betrekkelijk veel. De 
categoriee van 36 jaar en ouder is met 21 % goed gevuld en 
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2%% van de cliënten is ouder dan 45 jaar. In tabel 7.3 wordt 
eenn vergelijking gemaakt tussen de leeftijdsverdelingen in 
19888 en 1991. Duidelijk is te zien dat de jongere leeftijds-
groepenn sterk in omvang zijn afgenomen, terwijl de oudere 
leeftijdsgroepenn sterk zijn toegenomen. Dit kan er op wijzen 
datt de populariteit van heroïne afgenomen is. Er melden 
zichh minder jonge cliënten. Maareen rol speelt ook dat men 
eindd jaren 1980 op latere leeftijd met methadon begint (zie 
hoofdstukk 8). Daarnaast blijkt uit de sterke toename van de 
ouderee leeftijdsgroepen dat er nauwelijks cliënten zijn die 
mett methadongebruik stoppen. 

Dee gemiddelde leeftijd van de Surinaamse en Molukse 
cliëntenn is veel hoger, namelijk respectievelijk 35 en 34 jaar 
(ziee tabel 7.2). Marokkaanse cliënten zijn daarentegen 
betrekkelijkk jong (28 jaar). In figuur 7.2 is dit nader 
weergegeven.. Opvallend is dat Molukse cliënten onder de 
266 jaar in deze steekproef niet voorkomen. Boven die leef-
tijdd blijf t het percentage Molukkers tamelijk constant. Het 
aandeell  Surinaamse (of Antilliaanse) cliënten neemt sterk 
toee in de oudere leeftijdsgroepen, Surinaamse cliënten 
jongerr dan 23 jaar zijn er niet. Het aandeel Marokkaanse 
(enn Turkse) cliënten is daarentegen juist in de twee jongste 
leeftijdscategorieënn groot, maar boven de 26 jaar loopt dit 
terug.. Marokkanen en Turken zijn duidelijk nieuwkomers 
inn het verslaafdencircuit, terwijl Surinamers en Molukkers 
zichh uit dit circuit schijnen terug te trekken: er komen 
nauwelijkss of geen nieuwe (jonge) gevallen bij. 

Hett is aannemelijk dat de oververtegenwoordiging van 
allochtonenn onder drugsverslaafden mede veroorzaakt wordt 
doorr assimilatieproblemen in een nieuwe cultuur. Het blijkt 
nuu dat de oververtegenwoordiging van Molukkers en Suri-
namerss omslaat in een ondervertegenwoordiging. Kennelijk 
zijnn de zwaarste assimilatieproblemen in deze groepen 
overwonnen.. Afgaande op deze cijfers worden momenteel 
dee grootste problemen ondervonden door Marokkaanse 
jongeren.. De leeftijdsverdeling van de buitenlanders laat 
geenn bijzondere uitschieters zien. 

Woonplaats Woonplaats 

Dee woonplaats is in het interview niet gevraagd. Er is van 

Tabell  7.3. Leeftijdsverdeling van methadoncliënten buiten de vier grote 
stedenn in 1988 en 1991. 

leeftijd d 

<< 21 jaar 
211 - 29 jaar 
300 - 39 jaar 
>> 39 jaar 

% % 
1988 8 

5.9 9 
53.8 8 
36.5 5 
3.5 5 

5185 5 

% % 
1991 1 

1.8 8 
36.6 6 
52.5 5 
8.9 9 

630 0 

1988:: opgave door instellingen, zie tabel 3.8. 

uitt gegaan dat het merendeel van de cliënten in of vlakbij 
dee gemeente woont waar de methadon verstrekt wordt. Ook 
alss de cliënt in een kleinere plaats woont en de methadon 
inn de stad gaat halen, zal hij betrokken zijn bij het stedelijke 
leefmilieu,, aangezien de methadon meestal op een dagelijkse 
basiss wordt verstrekt. Ruim de helft (57%) van de metha-
doncliëntenn woont in (of nabij) een grotere stad met meer 
dann 100.000 inwoners. 22% woont in of nabij een kleinere 
stadd en 21 % in een plaats met minder dan 60.000 inwoners. 
Zoalss al besproken is wonen er in deze kleine plaatsen iets 
meerr vrouwelijke cliënten. Verder valt op (tabel 7.2) dat 
Marokkaansee en Turkse cliënten voor het merendeel niet in 
dee grotere steden wonen, maar dit verschil is niet signi-
ficant.ficant. Ook de leeftijdsverschillen tussen stad en platteland 
zijnn niet significant. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee conclusies die op basis van dit hoofdstuk getrokken 
kunnenn worden zijn de volgende. Vrouwelijke verslaafden 
makenn 23% uit van de methadoncliënten buiten de vier 
grotee steden. Opvallend is dat er veel meer jonge vrouwe-
lijk ee methadoncliënten zijn dan oude. Aangezien de afname 
vann vrouwelijke cliënten in de oudere leeftijdsgroepen zich 
100 jaar geleden ook al voordeed, is er sprake van een sta-
biell  patroon. Het wijst er op dat vrouwen er veel vaker in 
slagenn de verslaving onder de knie te krijgen dan mannen. 

Allochtonenn en buitenlanders zijn onder methadoncliënten 
oververtegenwoordigdd vergeleken met het aandeel dat zij 
uitmakenn van de Nederlandse bevolking. Maar buiten de 
vierr grote steden is deze oververtegenwoordiging gematigd. 
Opp basis van de leeftijdsverdeling kan aangenomen worden 
datt de oververtegenwoordiging van Surinamers en Moluk-
kerss binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen. Jonge 
nieuwee cliënten uit deze twee groepen dienen zich nauwe-
lijk ss aan. De oververtegenwoordiging van Marokkanen 
betreftt daarentegen een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het 
merendeell  van de Marokkaanse cliënten is jong. 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadoncliënten buiten 
dee vier grote steden is hoog: 31 jaar. Uit een vergelijking 
vann de leeftijdsverdeling in 1988 met die van 1991 blijkt een 
verouderingg van de methadoncliënten. Enerzijds neemt het 
aantall  jongere cliënten sterk af. Anderzijds groeit het aantal 
ouderee cliënten. Dit betekent dat maar weinig methadoncli-
ëntenn in staat zijn met druggebruik te stoppen. 
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