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HOOFDSTUKK 8 

METHADONCLIENTEN:: METHADONGEBRUIK 

Ditt onderzoek is uitgevoerd onder die cliënten van de 
drugshulpverlenendee instellingen die de afgelopen maand 
tenminstee eenmaal methadon hebben gekregen. Dit is het 
merendeell  van de drugscliënten van de instellingen: 73% 
vann de drugscliënten waarmee de instellingen in 1988 
contactt heeft gehad kreeg methadon (zie hoofdstuk 3). me-
thadonverstrekkingg neemt bij de drugshulpverlening dus een 
centralee plaats in. 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe vaak en hoe lang de 
cliëntenn methadon gebruiken, welke dosis men krijgt en 
dergelijke.. Vervolgens wordt de mening van de cliënten 
overr de wijze waarop de methadon verstrekt wordt 
geïnventariseerd.. In het volgende hoofdstuk komt de 
begeleidingg naast de methadonverstrekking en de verhouding 
tussenn methadonverstrekking en begeleiding aan de orde. 

Fig.. 8.1. Duur methadoriverstrek king. 

-^ffoFL^ -^ffoFL^ 

DuurDuur van het methadongebruik 

Inn figuur 8.1 is weergegeven sinds wanneer de cliënten me-
thadonn gebruiken. Incidentele verstrekking, bijvoorbeeld op 
eenn politiebureau is buiten beschouwing gelaten. Uit de 
figuurr wordt duidelijk dat door de meeste cliënten al 
jarenlangg methadon wordt gebruikt. Gemiddeld gebruiken 
dee cliënten (buiten de vier grote steden) 8 jaar methadon. 
Ongeveerr een kwart van de cliënten gebruikt 4 jaar of 
korterr methadon, een kwart 5 tot 8 jaar, een kwart 9 tot 11 
jaarr en een kwart 12 jaar of langer. 6% gebruikt al 15-20 
jaarr methadon. Vij f cliënten (1%) zeggen dat zij al 23 tot 
255 jaar methadon gebruiken. In principe is dit mogelijk, 
wantt in Amsterdam is eind jaren zestig aan een groep 
opiumverslaafdenn methadon verstrekt. Het is ook mogelijk 
datt deze cliënten overdrijven om aan te geven dat zij al zéér 
langg methadon gebruiken. 

Uitt de figuur blijkt verder dat veel cliënten (38%) sinds 
1980-19844 methadon gebruiken. De sterke groei in die jaren 
vann het aantal heroïnegebruikers ziet men hier dus terug. 
Opvallendd is dat het aantal cliënten dat pas 1, 2 of 3 jaar 
gebruiktt niet minder is dan het aantal cliënten dat 4, 5 of 
66 jaar gebruikt. Men zou verwachten dat een afname van 
dee populariteit van heroïne in de figuur tot uitdrukking zou 
komenn door een afname van het aantal cliënten dat in 1989, 
19900 of 1991 met methadon begonnen is. Maar dat blijkt 
niett uit de figuur. Sinds 1985 fluctueert de frequentie wel 
iets,, maar van een stijging of daling is geen sprake. Het 

geringee aantal dat in 1991 is begonnen wordt veroorzaakt 
doorr het feit dat er medio 1991 is geïnterviewd, zodat dat 
jaarr maar voor de helft meetelt. 

Inn tabel 8.1 staat het gemiddelde beginjaar en de 
gemiddeldee duur van de methadonverstrekking voor 
verschillendee groepen cliënten. Vrouwen gebruiken korter 
methadonn dan mannen. Molukse en Surinaamse cliënten 
gebruikenn langer methadon, buitenlandse en vooral Marok-
kaansee cliënten korter. Het is opvallend dat cliënten uit 
kleinee plaatsen niet korter methadon gebruiken. Men kan 
aannemenn dat heroïneverslaving zich vanuit de steden naar 
hett platteland verspreid heeft. Dat zou tot gevolg hebben dat 
cliëntenn uit kleine plaatsen korter methadon gebruiken, maar 
datt is dus niet het geval. 

Vanzelfsprekendd neemt het aantal jaren dat iemand al me-
thadonn gebruikt sterk toe met de leeftijd. Toch blijkt dat de 
duurr van de methadonverstrekking niet even snel toeneemt 
alss de leeftijd. De groep van 23 jaar of jonger gebruikt 
gemiddeldd 2 jaar methadon. De groep die nu 20 jaar ouder 
iss gebruikt niet 20 + 2 = 22 jaar methadon, maar 12 jaar. 
Ouderee cliënten gebruiken dus wel langer methadon, maar 
niett zoveel langer als men op grond van hun leeftijd zou 
verwachten.. Dit blijkt ook uit een zogenaamde residu-
analysee (bijlage 4.1 in Driessen 1992). Rekening houdend 
mett hun leeftijd gebruiken jonge en oude cliënten korter me-
thadonn dan de cliënten die momenteel 26-35 jaar zijn. Deze 
laatstee groep is voornamelijk tussen 1981 en 1984 met me-
thadonn begonnen. In die periode werd er jong met methadon 
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Tabell  8.1. Gemiddeld jaartal, waarinde cliënten met methadongehruik 
begonnenn zijn, leeftijd waarop men begonnen is en duur van 
dee methadonverstrekking'. 

mannen n 
vrouwen n 

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

jaar r 
begin n 

methadon n 

°1982.7 7 
1984.2 2 

1983.0 0 
1982.7 7 
1986.4 4 
1981.6 6 
1984.7 7 

1989.0 0 
1987.5 5 
1984.0 0 
1981.7 7 
1980.3 3 
1979.0 0 

1983.0 0 
1983.6 6 
1982.6 6 

1983.1 1 

leeftijd d 
begin n 

methadon n 

23.5 5 
22.7 7 

22.7 7 
26.6 6 
23.8 8 
23.7 7 
25.6 6 

18.6 6 
20.6 6 
21.3 3 
23.8 8 
27.0 0 
31.7 7 

23.1 1 
23.7 7 
23.5 5 

23.3 3 

jaren n 
methadon n 

gebruik k 

°8.3 3 
6.8 8 

°8.0 0 
8.3 3 
4.6 6 
9.4 4 
6.3 3 

°2.0 0 
3.5 5 
7.0 0 
9.3 3 

10.7 7 
12.0 0 

8.0 0 
7,4 4 
8.4 4 

7.9 9 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief incidentele 
verstrekking,, bijvoorbeeld op een politiebureau. 

begonnen.. Daarvoor en daarna circa anderhalfjaar later. 
Inn figuur 8.2 is de leeftijd weergegeven, waarop men met 

methadonn begonnen is. De huidige methadoncliënten zijn 
gemiddeldd genomen met 23 jaar begonnen. Uit de figuur 
blijk tt duidelijk dat veel cliënten pas op latere leeftijd met 
methadonn beginnen. 29% begint na zijn vijfentwintigste en 
9%% zelfs na zijn dertigste. Enkelen beginnen pas met de 
aanvangg van de middelbare leeftijd (> 40 jaar). De 
verschillenn tussen de groepen wat betreft de beginleeftijd 
lopenn volledig parallel met de verschillen met betrekking tot 
dee duur van de methadonverstrekking (zie tabel 8.1). 

Datt men momenteel wat later aan de methadon begint 
dann begin jaren tachtig wijst er op dat het niet zeker is dat 
dee populariteit van heroïne aan het afnemen is. In het vorige 
hoofdstukk werd dat verondersteld op grond van het feit dat 
dee gemiddelde leeftijd van de methadongebruikers toeneemt. 
Dezee toename van de gemiddelde leeftijd kan voor een deel 
verklaardd worden uit een hogere aanvangsleeftijd met meth-
adon. . 

RegelmaatRegelmaat van het methadongehruik 

Dee methadoncliënten gebruiken gemiddeld sinds 8 jaar meth-
adon.. Voor het merendeel van de cliënten geldt dat zij 
gedurendee deze jaren lange perioden geen of slechts inci-
denteell  methadon gebruikt hebben. Gemiddeld hebben de 
cliëntenn 4.9 jaar regelmatig methadon gebruikt, dat wil 
zeggenn op 5 dagen per week of vaker (zie tabel 8.2). Sinds 
hett begin van het methadongehruik hebben de cliënten dus 
33 jaar onregelmatig of geen methadon gebruikt. Een aantal 
cliëntenn gebruikt niet alleen al lang methadon, maar ook al 

Figg 8.2. Leeftijd begin methadon. 

langg regelmatig methadon. 22% van de cliënten gebruikt 8 
jaarr of langer tenminste 5 dagen per week methadon. 

Inn tabel 8.2 is te zien dat de verschillen tussen groepen 
cliëntenn wat betreft het aantal jaren regelmatig methadon-
gehruikk parallel lopen aan de verschillen met betrekking tot 
hett aantal jaren methadongehruik (tabel 8.1). Dit ligt voor 
dee hand, want wie langer methadon gebruikt heeft, heeft 
ookk een grotere kans om langer regelmatig te hebben ge-
bruikt.. Daarom is in de tweede kolom van tabel 8.2 de 
proportiee weergegeven van het regelmatige gebruik ten 
opzichtee van de totale periode dat methadon is gebruikt. 
62%% van de periode sinds het begin van het methadon-
gehruik,, blijkt men regelmatig gebruikt te hebben. Deze 
proportiee regelmatig gebruik loopt sterk uiteen voor 
verschillendee cliënten van 0% tot 100%. Vrouwen hebben 
regelmatigerr methadon gebruikt dan mannen. Verschillen 
mett betrekking tot bevolkingsgroep en leeftijd zijn klein en 
niett significant. Verder blijkt dat cliënten die of heel kort 
(0-22 jaar) èf heel lang (> 12 jaar) methadon gebruiken in 
hett verleden minder regelmatig hebben gebruikt. 

Hett jaar voor het interview hebben de cliënten gemiddeld 
9.77 maanden regelmatig methadon gebruikt (exclusief 
cliënten,, die korter dan één jaar methadon gebruiken). Veel 
cliëntenn (56%) gebruikten het jaar voor het interview bijna 
doorlopendd methadon, namelijk 12 maanden minstens 5 keer 
perr week. Een minderheid (23%) gebruikte gedurende het 
jaarr voor het interview 6 maanden of korter regelmatig meth-
adon.. Vooral buitenlandse en Nederlandse cliënten en 
cliëntenn die al lang methadon gebruiken (> 12 jaar) hebben 
hett jaar voor interview regelmatig methadon gebruikt. 
Marokkaansee cliënten en cliënten die sinds kort methadon 
gebruiken,, gebruikten het jaar voor interview het minst 
regelmatigg methadon. 

Tenslottee is nagegaan op hoeveel dagen de cliënten de 
afgelopenn 14 dagen methadon hebben gebruikt. Dit blijkt 
gemiddeldd op 13.1 dagen te zijn. 88% heeft op 14 dagen 
methadonn gebruikt, slechts 6% op 7 dagen of minder. Er 
iss geen enkele verschil tussen groepen cliënten wat dit 
betreft. . 

Hett blijkt dat cliënten regelmatiger methadon gebruiken 
naarmatee de periode die als maatstaf wordt gebruikt korter 
is.. Men heeft 62% van de (gemiddeld) 8 jaar sinds de 
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Tabell  8.2. Regelmaat van het methadongebruik. Regelmatig gebruik Tabel 8.3. Methadonvrije perioden, percentages. 

iss op 5 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methad 
0 -22 jr 
33 -5 jr 
6-- 8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Allen n 

00 Verschil tussen 

dagenn per weekk of meer. 

sindssinds begin methad. 

jaren n 

regel--
matig g 

5.0 0 
4.5 5 

°5.0 0 
4.7 7 
3.0 0 
5.2 2 
3.9 9 

°1.4 4 
2.3 3 
4.5 5 
5.4 4 
7.1 1 
5.8 8 

"1.0 0 
2.7 7 
4.4 4 
7.2 2 
7.8 8 

4.9 9 

groepenn sig 

proportie' ' 
regel--
matig g 

°.60 0 
.67 7 

.63 3 

.60 0 

.63 3 

.57 7 

.59 9 

.56 6 

.62 2 

.63 3 

.61 1 

.66 6 

.57 7 

.54 4 

.66 6 

.61 1 

.68 8 

.54 4 

.62 2 

nificant:: p < . 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken 

maanden' ' 
regel--
matig g 

9.7 7 
9.7 7 

°9.9 9 
8.9 9 
8.1 1 
9.1 1 

10.0 0 

9.5 5 
9.0 0 
9.5 5 
9.6 6 

10.6 6 
10.2 2 

°8.6 6 
9.0 0 
9.9 9 
9.9 9 

10.4 4 

9.7 7 

afg.22 w. 
dagen n 

methd. . 

13.2 2 
13.0 0 

13.1 1 
12.8 8 
14.0 0 
13.6 6 
12.8 8 

13.1 1 
13.3 3 
12.9 9 
13.2 2 
13.1 1 
13.7 7 

13.3 3 
13.2 2 
12.9 9 
13.1 1 
13.4 4 

13.1 1 

05.. 1. Exclusief degenen 

mannen n 
vrouwen n 

Nederland d 
Surin/Antill l 
Marok/Turk k 
Molukk/Ind d 
Buitnlnders s 

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren mthad 
00 - 2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>12 jr r 

jr.mn.mth' jr.mn.mth' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

ooit t 
gepro--
beerd d 

88 8 
84 4 

87 7 
92 2 

100 0 
80 0 
82 2 

°71 1 
87 7 
80 0 
90 0 
82 2 
87 7 

°67 7 
93 3 
87 7 
90 0 
93 3 

95 5 
91 1 
95 5 
88 8 

87 7 

ooit t 

ge--
lukt t 

58 8 
55 5 

59 9 
49 9 
64 4 
45 5 
59 9 

°39 9 
52 2 
56 6 
66 6 
52 2 
51 1 

°33 3 
57 7 
59 9 
63 3 
67 7 

°65 5 
80 0 
66 6 
54 4 

57 7 

> l j r . . 
methad--

vrij j 

17 7 
14 4 

18 8 
8 8 

15 5 
14 4 
11 1 

10 0 
8 8 

14 4 
21 1 
19 9 
12 2 

°4 4 
12 2 
20 0 
19 9 
23 3 

22 2 
22 2 
19 9 
15 5 

16 6 

afg.jr r 
methad--

vrij j 
periode e 

30 0 
27 7 

°28 8 
29 9 
64 4 
28 8 
32 2 

27 7 
40 0 
28 8 
33 3 
20 0 
26 6 

28 8 
35 5 
31 1 
28 8 
27 7 

°50 0 
63 3 
51 1 
17 7 

29 9 

hero. . 
tijdens s 

m.vr r 
per.2 2 

42 2 

45 5 

42 2 
35 5 
42 2 
58 8 
43 3 

57 7 
38 8 
43 3 
39 9 
50 0 
37 7 

41 1 
53 3 
39 9 
47 7 
30 0 

°61 1 
41 1 
55 5 
37 7 

42 2 

aanvangg van het methadongebruik regelmatig gebruikt, 81 % 
vann het jaar voor het interview en 94% van de 14 dagen 
voorr het interview. Het lijk t er dus op dat men recentelijk 
regelmatigerr is gaan gebruiken, maar het betreft hier een 
artefactt van de methode. Bij een steekproef onder cliënten 
diee de afgelopen maand methadon hebben gehad worden die 
methadongebruikerss gemist die net een periode zonder me-
thadonn doormaken. Hierdoor lijk t het methadongebruik de 
144 dagen voor het interview regelmatiger dan het gebruik 
gedurendee het jaar voor het interview. 

MethadonvrijeMethadonvrije en drugsvrije perioden 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de cliënten lange perioden 
regelmatigg methadon gebruiken. Toch wordt door veel 
cliëntenn geprobeerd van de methadon af te komen. 87% van 
dee cliënten heeft ooit geprobeerd met methadon te stoppen. 
Gemiddeldd hebben degenen die ooit probeerden te stoppen 
55 van dergelijke pogingen ondernomen. Voor de meerder-
heidd geldt dat het aantal stoppogingen beperkt is gebleven 
tott 10 keer of minder (93%). Een kleine minderheid heeft 
zeerr frequent geprobeerd te stoppen. 4% meldt meer dan 
200 stoppogingen. 

Verschillenn tussen groepen cliënten wat dit betreft zijn 
niett verrassend. Jongere cliënten en cliënten die korter me-
thadonn gebruiken hebben minder vaak een stoppoging 
ondernomenn (zie tabel 8.3). Cliënten die 12 jaar of langer 

00 Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken. 2. Percentage van de 
cliëntenn die het ooit gelukt is methadonvrij te blijven. 

methadonn gebruiken hebben gemiddeld al 8 pogingen achter 
dee rug. Lang niet al deze pogingen mislukten. 57% van de 
cliëntenn is er ooit in geslaagd geen methadon meer te 
gebruiken.. Degenen die al langer methadon gebruiken is het 
vakerr ooit gelukt methadonvrij te blijven (zie tabel 8.3). 
Vann degenen die 0-2 jaar methadon gebruiken is 33% ooit 
methadonvrijj  geweest, van degenen die meer dan 12 jaar 
methadonn gebruiken 67%. Deze toename van 33% naar 
677 % is echter gering als men bedenkt dat de laatste groep 
(>> 12 jaar methadon) veel langer methadon gebruikt en 
tenminstee 10 jaar langer de tijd heeft gehad om ooit met 
methadonn te stoppen. Het zou kunnen dat de groep die al 
zoo lang methadon gebruikt een restgroep is. Degenen die 
vaakk geprobeerd hebben om van de methadon af te komen, 
zoudenn dan inmiddels clean zijn, terwijl degenen die maar 
weinigg pogingen ondernomen hebben nog steeds methadon 
krijgen. . 

29%% van alle cliënten heeft het jaar voor het interview 
eenn methadonvrije periode gehad, voor 10% vond de laatste 
methadonvrijee periode 1-3 jaar geleden plaats en voor 17% 
langerr dan 3 jaar gelden. De resterende 43 % heeft nooit een 
methadonvrijee periode gehad. Vooral Marokkaanse en 
Turksee cliënten hebben het jaar voor het interview vaak een 
methadonvrijee periode gehad. 
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Vann belang is hoe lang de methadonvrije periode duurde. 
Eenn onderbreking van enkele dagen stelt natuurlijk niet 
zoveell  voor. Bij 12% van de cliënten, die ooit methadonvrij 
zijnn geweest, heeft de methadonvrije periode inderdaad kort 
geduurd,, namelijk 14 dagen of nog korter. Bij 31 % duurde 
dee methadonvrije periode 14 dagen tot 3 maanden, bij 19% 
4-66 maanden, bij 9% 7-12 maanden en bij 29% eenjaar of 
langer.. Van alle methadoncliënten is 16% tenminste eenjaar 
methadonvrijj  geweest. 

Uitt de laatste kolom van tabel 8.3 blijkt dat veel van deze 
methadonvrijee perioden ook heroïnevrije perioden zijn 
geweest.. 58 % van de cliënten die een methadonvrije periode 
haddenn zegt dat zij de laatste methadonvrije periode geen 
heroïnee hebben bijgebruikt, 42% heeft wel heroïne gebruikt 
(30%% regelmatig en 12% af en toe). Vooral degenen die het 
jaarr voor het interview maar kort methadon hebben gehad 
gebruiktenn meestal heroïne tijdens de laatste methadonvrije 
periode.. Behalve van heroïne wordt ook wel gebruik ge-
maaktt van grote hoeveelheden alcohol om een methadon-
vrijee periode door te komen (18%). In hoeverre deze metha-
donvrijee perioden samenhangen met detentie of een afkick-
pogingg is niet bekend. Voor de cleane perioden, die hier-
onderr besproken worden, is dit gegeven wel beschikbaar. 

Behalvee naar perioden zonder methadon is ook gevraagd 
naarr perioden waarin men helemaal clean was, dat wil 
zeggenn dat de cliënt niets gebruikt behalve alcohol en/of 
hashishh (zie tabel 8.4). In sommige gevallen zal een cliënt 
zoo frequent en hevig cannabis (of alcohol) gebruiken, dat 
menn bezwaarlijk van 'clean' kan spreken, maar in de 
vragenlijstt is in die mogelijkheid niet voorzien. Clean wil 
hierr dus zeggen het niet gebruiken van hard drugs. 

Hett merendeel van de cliënten heeft ooit een helemaal 
cleanee periode gehad, namelijk 79%. Hier doet zich een 
inconsistentiee voor in het materiaal, want een cleane periode 
iss per definitie een periode zonder methadon. Hiervoor 
bleekk echter dat 57% ooit een methadonvrije periode gehad 
heeft.. Er zijn dus minder methadonvrije perioden dan cleane 
perioden.. Dit komt omdat de cliënten bij een methadonvrije 
periodee aan langere perioden gedacht hebben dan bij cleane 
perioden.. Een korte onderbreking van de methadonverstrek-
kingg wordt kennelijk vergeten, maar enkele dagen helemaal 
cleann herinnert men zich maar al te goed.. Het blijkt dan ook 
datt de laatste methadonvrije periode langer heeft geduurd 
dann de laatste cleane periode. Daarnaast is het aannemelijk 
datt cliënten langere cleane perioden, die nogal eens 
voorkomen,, niet als methadonvrij hebben beschouwd. Als 
menn clean is, is er immers geen reden om methadon te 
gebruikenn en in die zin is het vreemd om een cleane periode 
methadonvrijj  te noemen. 

Niett alleen veel cliënten zijn ooit clean geweest, men is 
ookk vaak clean geweest, gemiddeld 5 keer. Over de laatste 
cleanee periode die de cliënten doormaakten is nadere 
informatiee gevraagd. Bij ongeveer een kwart van de cliënten 
diee ooit clean waren duurde de laatste cleane periode korter 
dann een maand. Bij de helft 2 tot 12 maanden. Cleane 
periodenn van enkele jaren zijn geen uitzondering. Bij 21% 
vann alle cliënten duurde de laatste cleane periode een jaar 
off  langer. Dat wil zeggen dat het percentage cliënten dat 
ooitt een jaar of langer clean was nog hoger moet liggen, 

Tabell  8.4. Drugsvrije perioden. Percentages. 

ooit22 afg jr afg jr 
ooitt > 1 jr clean > 1 mnd 
cleann clean clean 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg .jr. mnd. mthd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

80 0 
75 5 

81 1 
70 0 
64 4 
72 2 
77 7 

°66 6 
79 9 
85 5 
80 0 
73 3 
67 7 

70 0 
81 1 
78 8 
82 2 
81 1 

90 0 
90 0 
89 9 
74 4 

79 9 

21 1 
19 9 

21 1 
14 4 
0 0 

26 6 
24 4 

"10 0 
10 0 
19 9 
26 6 
22 2 
22 2 

"12 2 
13 3 
21 1 
26 6 
25 5 

30 0 
24 4 
21 1 
20 0 

21 1 

°37 7 
27 7 

35 5 
37 7 
57 7 
28 8 
27 7 

°46 6 
47 7 
42 2 
31 1 
22 2 
19 9 

°46 6 
41 1 
38 8 
28 8 
27 7 

°64 4 
55 5 
43 3 
21 1 

35 5 

24 4 
18 8 

°22 2 
26 6 
42 2 
21 1 
8 8 

27 7 
25 5 
27 7 
22 2 
15 5 
15 5 

23 3 
25 5 
25 5 
21 1 
20 0 

°43 3 
34 4 
19 9 
6 6 

23 3 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief degenen 
diee korter dan een jaar methadon gebruiken. 2. Laatste drugsvrije 
periode. . 

wantt een cliënt die enkele maanden geleden 2 weken clean 
was,, kan daarvoor ooit eenjaar clean zijn geweest. Op basis 
vann het gegeven dat 26% (21% van de cliënten) van de 
laatstee cleane perioden een j aar of langer duurde en op basis 
vann het aantal cleane perioden kan aangenomen worden dat 
ongeveerr 35 % van alle cliënten ooit een jaar of langer clean 
iss geweest. 

Marokkaansee cliënten, jongere cliënten en cliënten die 
korterr dan 5 jaar methadon gebruiken zijn minder vaak ooit 
cleann geweest en ook minder vaak tenminste een jaar lang 
cleann (zie tabel 8.4). Dit komt omdat deze cliënten een 
korteree methadoncarrière hebben. Daardoor hebben ze 
minderr kans gehad een drugsvrije periode door te maken. 
Hett blijkt namelijk dat deze groepen veel vaker dan anderen 
hett jaar voor het interview nog clean zijn geweest. 

35%% van alle cliënten is het jaar voor het interview 
drugsvrijj  geweest en 23 % is het jaar voor het interview 
zelfss langer dan een maand drugsvrij geweest. Voor de 
genoemdee groepen (jongeren, marokkaanse cliënten, 0-5 
jaarr methadon) geldt dat zij het jaar voor het interview veel 
vakerr een maand drugsvrij zijn geweest. Daarnaast blijken 
mannenn het jaar voor het interview vaker drugsvrij te zijn 
geweestt dan vrouwen. Ouderen en buitenlanders hebben het 
jaarr voor het interview maar zelden een drugsvrije periode 
vann meer dan een maand gehad. 
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Samenvattendd blijkt dat een grote meerderheid van de 
cliëntenn het ooit zonder drugs heeft kunnen stellen. Eén op 
dee drie cliënten is tenminste één jaar drugsvrij gebleven, 
éénn op de drie is het jaar voor het interview nog drugsvrij 
geweestt en bijna een kwart van de cliënten is het jaar voor 
hett interview een maand of langer clean geweest. Deze 
cijferss werpen de vraag op of opiaatverslaving wel zo'n 
stevigee farmacologische basis heeft als meestal wordt 
aangenomen.. Uiteraard is bekend dat verslaafden cleane 
periodenn doormaken, maar dat dat op deze schaal gebeurt 
iss voor Nederland nog niet beschreven. Uit de literatuur is 
overigenss bekend dat alcoholverslaving bijna altijd gepaard 
gaatt met lange perioden van totale abstinentie. 

Dee redenen waarom men clean was zijn weergegeven in 
tabell  8.5. De meest genoemde reden, namelijk 'afkick-
poging'' (50%), is niet zoveel zeggend. Onduidelijk blijf t 
waaromm men aan die poging begonnen is. Een verblijf in de 
gevangenisgevangenis wordt ook vaak genoemd (22%). Niet in alle 
gevangenissenn is methadon te krijgen. Sociale relaties spelen 
ookk vaak een rol. Vooral zwangerschap wordt nogal eens 
genoemdd als reden om clean te blijven en daarnaast het feit 
datt men een nieuwe vriend(in) kreeg of een dringend beroep 
vann de ouders ('laatste wens van vader'). 

Verderr blijkt dat tijdens de vakantie een aantal cliënten 
lieverr niet het risico loopt gepakt te worden. Men blijf t dus 
clean.. Ook voor degenen die werken of een opleiding 
volgenn is het soms practischer om clean te zijn. Verder 
wordenn nog genoemd een verblijf in het ziekenhuis, het 
eenvoudigee feit 'dat men er genoeg van heeft', geldgebrek 
enn problemen met de methadonverstrekkende instelling: men 
konn geen methadon meer krijgen en men is toen maar clean 
t,CL/iCvcn.. . 

Watt uit de tabel naar voren komt is het incidentele 
karakterr van de meeste redenen om clean te blijven. Bij een 
zwangerschapp of een nieuwe partner gaat het om een ingrij-
pendee gebeurtenis in iemands leven. Maar bij een vakantie, 
geldgebrek,, problemen met de instelling of 'het er genoeg 
vann hebben', zijn kleine aanleidingen kennelijk genoeg 
redenn om clean te blijven. Een opmerking van een respon-
dentt als 'ik woonde op een camping, daar was geen metha-
donn te krijgen en toen ben ik een jaar clean gebleven' 
onderstreeptt het toevallige karakter van de oorzaak van de 
cleanee perioden. Ook wijst zo'n opmerking er op dat het bij 
gewijzigdee omstandigheden kennelijk niet altijd een tita-
nischee krachtsinspanning is om clean te blijven. Hierbij 
moett wel bedacht worden dat al deze cleane perioden op 
nietsniets zijn uitgelopen, in die zin dat iedereen weer is terug-
gevallen,, anders zat men niet in de steekproef. Voor deze 
cliëntenn hoort een cleane periode tot het vaste patroon in de 
verslavingscarrière. . 

Hett incidentele karakter van de genoemde redenen om 
cleann te blijven neemt niet weg dat 'afkickpoging' toch het 
meestt genoemd wordt. Deze afkickpogingen zullen vaak 
ondernomenn worden na aandrang van de hulpverleners. Het 
blijk tt echter dat de hulpverleners niet bij iedereen 
aandringenn om af te bouwen. 46% van de cliënten zegt dat 
err bij hen nog nooit is aangedrongen om af te bouwen, 22% 
zegtt dat dit slechts zelden is gebeurd en bij 32% is er in het 
verledenverleden regelmatig of vaak aangedrongen op afbouw. Deze 

Tabell  8.5. Redenen waarom de cliënten clean waren. 

afkickpoging g 
gevangenis s 
nieuwee partner, kinderen, 
zwangerschap,, ouders 
vakantie,, verblijf buitenland 
werk,, studie 
ziekte,, ziekenhuis 
'hadd er genoeg van' 
geldgebrek k 
problemenn met instelling 

N N 

233 3 
101 1 

41 1 
24 4 
22 2 
16 6 
15 5 
10 0 
7 7 

cijferss hebben betrekking op de gehele methadoncarrière. 
Hett jaar voor het interview is er bij 36% aangedrongen op 
afbouww (gemiddelde voor alle cliënten: 3.2 keer per jaar). 
Zeerr frequent wordt slechts op een kleine minderheid druk 
uitgeoefend,, namelijk bij 4% (meer dan eens per maand). 
Uitt tabel 8.6 blijkt dat er geen geprononceerde verschillen 
zijnn tussen groepen cliënten. Wel valt op dat er minder op 
afbouww wordt aangedrongen bij cliënten die nog maar kort 
(0-22 jaar) methadon gebruiken. 

Afbouww vindt plaats door de methadondosis geleidelijk 
tee verlagen. Ook om andere redenen wordt er gestreefd naar 
lagee doses. Bijvoorbeeld om later de overstap naar afbouw 
tee vergemakkelijken, maar ook omdat men in Nederland nu 
eenmaall  weinig ziet in hoge doseringen. Het feit dat veel 
instellingenn lage maximale doseringen hanteren wijst daar 
ookk op. Verder willen cliënten zelf soms ook een lage dosis. 
Hett percentage cliënten waarbij de afgelopen maand de me-
thadondosiss is verlaagd, ligt dan ook even hoog als het 

aangedrongenn op afbouw. Bij 36% van alle cliënten is de 
afgelopenn maand de dosis verlaagd. 

Bijj  mannen, oudere cliënten en cliënten die al langer me-
thadonn gebruiken (> 9 jaar) is de afgelopen maand de dosis 
minderr vaak verlaagd. Bij vrouwen, jongeren en degenen 
diee sinds kort methadon gebruiken vaker. Hierboven bleek 
datt bij degenen die kort methadon gebruiken minder vaak 
wordtt aangedrongen op afbouw. De dosis blijkt bij deze 
groepp echter vaker verlaagd te worden. Hetzelfde geldt voor 
vrouwelijkee cliënten. De dilemma's, waarvoor de 
hulpverlenerss zich geplaatst zien, ziet men hier in de cijfers 
terug.. Enerzijds wil men graag dat cliënten regelmatig me-
thadonn gebruiken en van de heroïne afblijven. Dus men 
dringtt niet aan op afbouw. Anderzijds wil men dat er lage 
dosess worden gebruikt en dat er wordt afgebouwd. Dit leidt 
err toe dat men bij jonge cliënten minder vaak aandringt op 
afbouw,, maar tegelijkertijd wel vaker de dosis verlaagd. 

DosisDosis en wijze van verstrekking 

Zoalss hierboven al is opgemerkt is de methadondosis in 
Nederlandd doorgaans laag. Het blijkt dan ook dat de 
gemiddeldee dosis slechts 32 mg is. 30% van de cliënten 
krijgtt 20 mg of minder, 48% 20-40 mg, 16% 40-60 mg en 
4%% krijgt meer dan 60 mg. Doses boven de 100 mg komen 
inn deze steekproef niet voor. Een enkele keer wordt wel een 
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Tabell  8.6. Doorhulpverleners uitgeoefende aandrang om af te bouwen. 

%% % keren % 
regelmatigg afg, jr afg. jr afg. 
aangedron-- aangedr. aan- maand 

genn op af- drang dosis 
opp afbouw bouw afbouw verlaagd 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren meth. 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

Allen n 

33 3 
29 9 

30 0 
35 5 
50 0 
44 4 
30 0 

34 4 
33 3 
36 6 
29 9 
30 0 
28 8 

°20 0 
30 0 
45 5 
33 3 
29 9 

32 2 

°38 8 
29 9 

°32 2 
48 8 
58 8 
53 3 
31 1 

42 2 
35 5 
36 6 
35 5 
30 0 
44 4 

45 5 
46 6 
49 9 
49 9 
49 9 

36 6 

3.1 1 
3.3 3 

3.3 3 
2.9 9 
2.0 0 
2.1 1 
3.5 5 

1.4 4 
7.0 0 
3.1 1 
3.0 0 
1.9 9 
2.9 9 

2.1 1 
2.6 6 
4.5 5 
3.8 8 
2.2 2 

3.2 2 

°33 3 
44 4 

35 5 
35 5 
52 2 
31 1 
39 9 

°54 4 
41 1 
40 0 
34 4 
18 8 
39 9 

"50 0 
38 8 
40 0 
32 2 
20 0 

36 6 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 

dosiss van meer dan 100 mg voorgeschreven. (Eén cliënt 
meldtt een dosis van 200 mg, maar dit is waarschijnlijk de 
dosiss voor enkele dagen.) Drie cliënten gebruiken momen-
teell  geen methadon. De maand vóór het interview hebben 
zee wel methadon gebruikt. 

Dee verschillen tussen groepen cliënten zijn steeds 
significantt en weergegeven in tabel 8.7. Mannen, Neder-
landsee en Surinaamse cliënten, ouderen, cliënten die al wat 
langerr methadon krijgen (> 5 jaar) en degenen die het jaar 
voorr het interview gedurende meer dan 8 maanden regel-
matigg methadon gebruikten krijgen hogere doses. Vrouwen, 
Moluksee en Marokkaanse cliënten, jongeren, degenen die 
pass kort methadon krijgen (0-2 jaar) en degenen die het jaar 
voorr het interview slechts een paar maanden regelmatig me-
thadonn hebben gebruikt krijgen lagere doses. 

Dee grote meerderheid van de cliënten (87%) krijgt de 
methadonn vloeibaar. De overigen krijgen tabletten. Een deel 
(8%)) van de cliënten krijgt een recept waarmee bij de apo-
theekk de methadon gehaald kan worden. Twee cliënten krij -
genn het recept van hun huisarts. 

Err is geen samenhang tussen de hoogte van de dosis en 
hett al of niet vloeibaar verstrekt krijgen van methadon. Ook 
degenenn die de methadon vloeibaar krijgen, krijgen de meth-
adonn in het weekend in tabletvorm mee. Voor een week 
wordtt de methadon aan 28% (wel eens) meegegeven, voor 
tweee weken echter practisch aan niemand (1%). Er is een 
sterkk verband tussen de hoogte van de dosis en het mee-
gevenn van methadon. Cliënten die de methadon alleen voor 
hett weekend meekrijgen, krijgen gemiddeld 32 mg, cliënten 
diee de methadon 2 weken meekrijgen 25 mg. 

Tabell  8.7, Dosis methadon perdag, cliënten die de methadon vloeibaar 
krijgenn en cliënten die de methadon soms voor 1 a 2 weken 
meekrijgen. . 

dosiss % krijgt % krijgt 
methadonn methadon methadon 

inn mg vloeibaar 1-2 weken 
mee e 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
9-122 jr 
>122 jr 

AfgAfg Jr.mnd. mihd,' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°33 3 
29 9 

°34 4 
31 1 
26 6 
25 5 
28 8 

°27 7 
30 0 
31 1 
33 3 
35 5 
35 5 

°25 5 
30 0 
33 3 
34 4 
36 6 

°23 3 
30 0 
31 1 
35 5 

32 2 

86 6 
90 0 

88 8 
84 4 
93 3 
77 7 
86 6 

98 8 
93 3 
86 6 
86 6 
84 4 
80 0 

°96 6 
92 2 
81 1 
84 4 
82 2 

94 4 
89 9 
93 3 
83 3 

87 7 

31 1 
27 7 

°28 8 
45 5 
24 4 
41 1 
23 3 

32 2 
22 2 
33 3 
28 8 
33 3 
36 6 

27 7 
25 5 
35 5 
32 2 
31 1 

24 4 
26 6 
22 2 
36 6 

30 0 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

DoorverkopenDoorverkopen van methadon en dubbelverstrekking 

Niett alle methadon wordt door de cliënten geconsumeerd. 
Alss er tabletten worden verstrekt kan de cliënt (een deel 
van)) de tabletten doorverkopen. Van de opbrengst kan geen 
gelijkwaardigee dosis heroïne worden gekocht, omdat metha-
donn op de zwarte markt goedkoper is en de werkingsduur 
vann heroïne bovendien korter is. Maar als men toch heroïne 
will  gebruiken is de opbrengst natuurlijk wel meegenomen. 
Opp de zwarte markt doet methadon ongeveer ƒ 2,50 a ƒ 5,-
perr tablet van 5 mg. 

Vri jj  veel cliënten (24%) hebben het jaar voor het 
intervieww methadon doorverkocht. Merendeels is dit een 
incidentelee aangelegenheid, want 59% van de 'doorver-
kopers'' heeft het jaar voor het interview niet vaker dan 5 
keerr doorverkocht. Slechts 16% van de 'doorverkopers' 
(4%% van alle cliënten) maakt er een gewoonte van. Zij 
verkochtenn het jaar voor het interview 20 keer of nog vaker 
methadonn door. Vrouwen verkopen minder vaak methadon 
doorr dan mannen, maar verder zijn er geen verschillen van 
betekeniss tussen de groepen cliënten. De 14 dagen voor het 
intervieww is er door 6% van de cliënten methadon 
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Tabell  8.8. Percentage cliënten dat de methadon het jaar voor het inter-
vieww heeft doorverkocht en dat het jaar voor interview 
dubbell  methadon verstrekt heeft gekregen. 

Tabell  8.9. Oordeel van de cliënten over de methadonverstrekking. 
Rapportcijferr voor de wijze van verstrekking en percentage 
cliëntenn met klachten over de verstrekking. 

methadon n 
doorver--

kocht t 

dubbel--
verstrekt t 
gekregen n 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 -22 jr 
33 -5 jr 
6-- 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. methd.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

°26 6 
15 5 

23 3 
23 3 
33 3 
35 5 
17 7 

31 1 
16 6 
26 6 
25 5 
16 6 
33 3 

25 5 
22 2 
26 6 
21 1 
29 9 

24 4 
23 3 
26 6 
22 2 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 22 jr 
33 -5 jr 
66 -8 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg .jr. mnd. methd.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

gemiddeld d 
rapport--

cijfer r 

°6.4 4 
6.9 9 

6.4 4 
7.1 1 
6.5 5 
7.0 0 
6.5 5 

°7.3 3 
6.7 7 
6.5 5 
6.5 5 
6.1 1 
7.4 4 

°7.2 2 
6.9 9 
6.4 4 
6.2 2 
6.3 3 

6.7 7 
6.6 6 
6.3 3 
6.5 5 

mett klachten 
overr methadon 

verstrekking g 

49 9 
40 0 

49 9 
36 6 
49 9 
43 3 
44 4 

35 5 
43 3 
48 8 
49 9 
49 9 
41 1 

°38 8 
39 9 
51 1 
50 0 
53 3 

34 4 
44 4 
56 6 
47 7 

Allen n 

00 Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

""  Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 

doorverkocht.. Meestal 1 of 2 keer, maar door 29% van de 
doorverkoperss frequent, namelijk 5 keer of vaker (2% van 
allee cliënten). 

Err is geen duidelijke relatie tussen het doorverkopen van 
methadonn en het meekrijgen van methadon voor langere 
perioden.. Van de cliënten, die alleen voor het weekend me-
thadonn meekrijgen, heeft 24% het jaar voor het interview 
doorverkocht.. Bij degenen, die voor één week meekrijgen 
ligtt dit percentage ook op 24%. Maar van de cliënten die 
voorr 2 weken methadon meekrijgen heeft 39% doorver-
kocht.. Deze laatste groep bestaat echter uit slechts 6 
cliënten. . 

Eenn manier om methadon te krijgen om te verkopen is 
dubbelverstrekking.. De cliënt zorgt er dan voor dat hij bij 
tweee instellingen (of bij een huisarts en een instelling) 
tegelijkertijdd methadon krijgt. Slechts 3% van de cliënten 
heeftt het jaar voor het interview dubbel verstrekt gekregen. 
Inn de helft van de gevallen duurde de dubbelverstrekking 
niett langer dan 4 weken. Vier cliënten hebben het hele jaar 
voorr het interview dubbel verstrekt gekregen. Gemiddeld 
kregenn de cliënten die dubbel verstrekt kregen 16 weken 
dubbell  verstrekt. Alleen Nederlandse cliënten kregen dubbel 
verstrektt en geen enkele van de allochtone of buitenlandse 

cliënten.. Waarschijnlijk speelt taalvaardigheid en kennis van 
hett hulpverleningscircuit een rol. Dat ervaring een rol speelt 
blijk tt ook uit het feit dat jongere cliënten nooit dubbel 
verstrektt kregen en cliënten die kort methadon gebruiken 
minderr vaak dan langdurige gebruikers van methadon. De 
relatiee tussen dubbelverstrekking en doorverkopen van me-
thadonn is overigens betrekkelijk zwak. Van de cliënten die 
niett dubbel verstrekt kregen verkocht 24% het jaar voor het 
intervieww methadon door, van de cliënten die het jaar voor 
hett interview wel dubbel verstrekt kregen 30%. 70% van 
degenenn die dubbel verstrekt kregen gebruiken de extra me-
thadonn dus voor zichzelf (13 cliënten van de 19). 

OordeelOordeel van de cliënten over de methadonverstrekking 

Aann de cliënten is gevraagd een rapportcijfer te geven voor 
dee manier waarop er door de instelling methadon wordt 
verstrekt.. Dit oordeel van de cliënten over de manier van 
methadonverstrekkingg is gebaseerd op een ruime ervaring 
mett de methadonverstrekking. De meeste cliënten gebruiken 
all  lang zeer regelmatig methadon. Gemiddeld krijgen de 
instellingeninstellingen van de cliënten een voldoende: een 6V2. Wel 
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Tabell  8.10. Klachten over de methadonverstrekking. 

klachtt % N % 

12 2 
1 1 
1 1 

27 7 
2 2 
3 3 

20 0 

4 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 

6 6 
1 1 

zijnn er tussen de cliënten grote verschillen. 18% geeft de 
methadonverstrekkingg een 4 of minder, 9% een 1 of 2. 
Daarr staat tegenover dat 40% de methadonverstrekking met 
eenn 7 of hoger waardeert en 9% geeft zelfs een 10. Maat 
houdenn is duidelijk niet het sterkste punt van de cliënten. 

Vrouwenn zijn tevredener dan mannen over de methadon-
verstrekkingg en hetzelfde geldt voor jongeren èn ouderen en 
voorr cliënten die nog maar kort methadon krijgen (0-5 jaar). 
Hett minst tevreden zijn de cliënten die al zeer lang metha-
donn krijgen (>9 jaar) en de cliënten die tegen de middel-
baree leeftijd aan lopen (36-40 jaar). 

Inn tabel 8.10 zijn de klachten die men heeft over de me-
thadonverstrekkingg weergegeven. De meest geuite klacht is 
vann zeer praktische aard. 32% heeft bezwaar tegen de ver-
strekkingstijdenn of vindt de bereikbaarheid van de metha-
donpostt slecht. Sommigen (2%) noemen nog expliciet het 
feitt dat de verstrekkingstijden voor hen onmogelijk zijn in 
verbandd met werk. Als tweede klacht wordt het meegeef-
beleidd van de instellingen genoemd. 20% klaagt erover dat 
dee instellingen niet soepel genoeg zijn met het meegeven 
vann methadon. Vooral het feit dat men iedere dag opnieuw 
moett komen wordt door een aantal cliënten genoemd als 
buitengewoonn frustrerend. 

Alss derde punt staat op het klachtenlijstje van de cliënten 
dee dosis methadon. 13% vindt de dosis (of de maximale 
dosiss van de instelling) te laag. Daar staat tegenover dat 1 % 
vindtt dat de doses te hoog zijn en dat deze hoge doses het 
doorverkopenn van methadon in de hand werken. 

Overr de hulpverleners heeft 12% klachten. Slechts 1% 
vindtt de hulpverleners te streng. Opvallend is dat meer 
cliëntenn (4%) de hulpverleners te gemakkelijk vinden. Men 
merktt op dat de hulpverleners alles geloven en dat de meth-

adonn te gemakkelijk verstrekt wordt. Ook wordt opgemerkt 
datt er geen urinecontroles zijn en dit wordt door deze 
cliëntenn als een minpunt beschouwd. Verder wordt gezegd 
datt er druk wordt uitgeoefend om methadon te nemen. Dat 
dee methadon als pressiemiddel wordt gebruikt, wordt door 
2%% opgemerkt. Dit is weinig als men bedenkt dat hierover 
nogall  wat ophef is geweest. De methadon zou tot 
pressiemiddell  verworden als methadonverstrekking en 
begeleidingg in één hand zijn (Sengers 1987). Volgens de 
cliëntenn valt dat dus nogal mee. 

Volgenss de cliënten valt de mate waarin de hulpverleners 
aandringenn op afbouw ook wel mee. Slechts 2% heeft hier 
klachtenn over en 1% vindt zelfs dat er te weinig wordt 
afgebouwd.. Daar staat wel tegenover dat 12% de dosis te 
laagg vindt. 

7%% heeft klachten over de setting waarin methadon 
verstrektt wordt. Enerzijds beklaagt men zich er over dat 
menn steeds opnieuw in contact komt met de scene en de 
cliëntenn die op een onderhoudsschema staan (6%). Ander-
zijdss zijn er enkele cliënten die bang zijn dat ze herkend 
wordenn bij de methadonpost. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee methadoncliënten blijken al sinds jaren methadon te 
gebruiken.. Gemiddeld gebruikt men 8 jaar methadon, een 
kwartt van de cliënten gebruikt al 12 jaar of langer metha-
don.. Hulpverleners onderschatten deze lange duur van de 
methadonverstrekking.. Uit het vorige onderzoek bleek dat 
dee hulpverleners de gemiddelde duur van de methadonver-
strekkingg schatten op 5.6 jaar (zie hoofdstuk 3). 

Veell  cliënten zijn in de jaren 1980-1984 met methadon 
begonnen.. De sterke groei van de methadonverstrekking in 
diee jaren ziet men nog steeds in de cijfers terug. Verder 
blijk tt dat men momenteel op latere leeftijd met methadon 
begintbegint dan begin jaren tachtig. Ook is er de laatste jaren 
(1988-1991)) geen duidelijke afname van het aantal cliënten 
datt begonnen is met methadon. Op grond hiervan is het 
twijfelachtigg of de populariteit van heroïne wel afneemt. 

Vann de 8 jaar die de cliënten gemiddeld methadon gebrui-
ken,, hebben ze 5 jaar regelmatig methadon gebruikt. Som-
migee cliënten gebruiken al 8 jaar of langer regelmatig meth-
adon.. Het jaar voor het interview heeft 56% van de cliënten 
hett hele jaar regelmatig methadon gebruikt en 88% heeft de 
144 dagen voor het interview iedere dag methadon gebruikt. 
Err kan dus gesteld worden dat de meerderheid van de cliën-
tenn uit regelmatige gebruikers van methadon bestaat. 

Hett merendeel van de cliënten heeft sinds het begin van 
hett heroïnegebruik een cleane periode doorgemaakt (79%). 
Bijj  21% van alle cliënten duurde de laatste cleane periode 
eenn jaar of langer. 35 % van alle cliënten is het jaar voor het 
intervieww nog clean geweest en 23% van alle cliënten is het 
jaarr voor het interview tenminste een maand clean geweest. 
Datt cleane perioden op deze schaal voorkomen was nog niet 
bekend.. De aanleiding voor een cleane periode is vaak 
incidenteell  of practisch van aard (vakantie, geldgebrek, 'had 
err genoeg van'). 

Dee instellingen zouden kunnen overwegen doelgericht op 

DosisDosis e.d. 14 
dosiss te laag/maximum te laag 74 
dosiss te hoog/er wordt doorverkocht 7 
methadonn slechte kwaliteit 4 

VerstrekkingstijdenVerstrekkingstijden e.d. 32 
tijdenn onmogelijk 169 
tijdenn moeilijk i.v.m. werk 15 
bereikbaarheidd slecht 16 

MeegevenMeegeven methadon 20 
err wordt te weinig/niet meegegeven 128 

HulpverlenersHulpverleners e.d. 12 
hulpverlenerss zijn te makkelijk 27 
hulpverlenerss zijn te streng 4 
err zijn geen urinecontroles 3 
err is pressie methadon te nemen 4 
methadonn wordt als pressiemiddel gebruikt 13 
tee veel (aandringen op) afbouw 15 
tee weinig afbouw 4 
intakee duurt te lang 8 

SettingSetting 7 
tee veel contact scene/onderhoudsklanten 35 
anonimiteitt niet verzekerd bij verstrekking 6 
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dergelijkee cleane perioden in te spelen bijvoorbeeld door 
intensiveringg van hun nazorgprogramma's en door cliënten 
diee plotseling weg blijven op te sporen. De kans is groot dat 
zo'nn cliënt een cleane periode doormaakt. 

Doorr de instellingen wordt bij een minderheid van de 
cliëntenn aangedrongen op afbouw van de methadondosis. Bij 
46%% van de cliënten is er nog nooit aangedrongen op 
afbouw,, bij 64% is er het jaar voor het interview niet 
aangedrongenn op afbouw. 

Dee gemiddelde methadondosis is laag, namelijk 32 mg. 
Dosess boven de 100 mg komen in deze steekproef niet 
voor.. Het is bekend dat incidenteel een dergelijke dosis wel 
verstrektt wordt. 87% van de cliënten krijgt de methadon 
vloeibaarr verstrekt. Incidenteel wordt de methadon wel voor 
langeree perioden meegegeven. Voor een week aan 28% van 
dee cliënten, maar voor twee weken aan practisch niemand. 

Betrekkelijkk veel cliënten verkopen de methadon wel eens 
doorr op de zwarte markt (24%). Meestal is dit een inci-
dentelee aangelegenheid, maar door 4% van de cliënten is er 
vaakk methadon doorverkocht (20 keer of vaker). Dubbelver-

strekkingg komt niet zo veel voor. 3% van de cliënten heeft 
hett jaar voor het interview dubbel verstrekt gekregen 
gedurendee gemiddeld 16 weken. 

Gemiddeldd genomen zijn de cliënten redelijk te spreken 
overr de wijze waarop er methadon verstrekt wordt. Als 
rapportcijferr geeft men de methadonverstrekking een 6V2. 
Ditt gemiddelde cijfer verbergt een verschil van mening 
tussenn de cliënten onderling. Veel cliënten geven of een zeer 
laagg cijfer (1, 2) of een zeer hoog cijfer (9, 10). Specifiek 
klachtenn betreffen op de eerste plaats praktische punten, 
zoalss de verstrekkingstijden en de bereikbaarheid van de 
methadonpost.. Daarnaast richt de kritiek zich op het feit dat 
dee methadon niet wordt meegegeven voor langere perioden 
enn op de lage dosering. Ook op de hulpverleners is er 
kritiek.. Men vindt ze soms te gemakkelijk ('geloven alles'). 
Tenslottee klagen sommige cliënten er over dat ze bij de ver-
strekkingg steeds weer in contact komen met de scene. Bij 
kleineree instellingen zal dat overigens nauwelijks te 
vermijdenn zijn. 
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