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HOOFDSTUKK  10 

METHADONCLIËNTEN ::  DRUGGEBRUIK 

Hett is in principe de bedoeling dat de cliënt door de metha-
donn het heroïnegebruik achterwege laat of tenminste vermin-
dertt en zodoende de mogelijkheid krijgt een gereguleerd 
bestaann op te bouwen. Zoals bij de bespreking van de doel-
stellingenn al bleek (hoofdstuk 2) is deze oorspronkelijke 
doelstellingg naar de achtergrond verschoven. Momenteel 
staatt het voorkomen van achteruitgang en het contact 
houdenn met de verslaafde populatie op de eerste plaats. Dat 
neemtt niet weg dat het gebruik van heroïne en ook het 
gebruikk van andere drugs beschouwd kan worden als een 
indicatiee voor de mate waarin de cliënten gereguleerd zijn. 
Frequentt gebruik van drugs zal in ieder geval een belem-
meringg zijn voor eventuele rehabilitatie van de cliënt. 

Hett is bekend dat methadoncliënten ondanks de methadon 
tochh frequent bijgebruiken. Uit het vorige onderzoek 
(hoofdstukk 3) bleek dat volgens schatting van de hulpver-
lenerss 57% van de cliënten heroïne bijgebruikt, 45% 
cocaïne,, 29% benzodiazepinen en 20% grote hoeveelheden 
alcohol.. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan welke opgave 
dee cliënten zelf doen van hun druggebruik. Ook wordt 
nagegaann hoeveel cliënten meerdere drugs tegelijkertijd 
gebruikenn en welke drugs op medisch voorschrift gebruikt 
worden. . 

GebruikGebruik van verschillende soorten drugs 

Vann 10 verschillende drugs is het gebruik gevraagd. Over 
tweee drugs (heroïne en cocaïne) is ook gevraagd op welke 
wijzee het gebruikt wordt. Van de 10 drugs is er 1 legaal 
(alcohol)) en 1 min of meer maatschappelijk geaccepteerd 
(cannabis).. 5 drugs betreffen geen drugs in de strikte zin, 
maarr groepen drugs met dezelfde werking, namelijk amfeta-
minen,, tranquilizers, slaapmiddelen, snuifmiddelen en 
hallucinogenen. . 

Hett blijkt dat deze drugs door veel cliënten gebruikt 
wordenn (zie tabel 10.1). 95% van de cliënten heeft het jaar 
voorr het interview heroïne gebruikt en 78% de 14 dagen 
voorr het interview. Heroïne wordt door de methadoncliënten 
hett meest gebruikt van alle drugs. Meestal wordt de heroïne 
gerookt,, gechineest of gesnoven (84% jaar voor het inter-
view).. Een derde spuit de heroïne (33%). De frequentie van 
hett gebruik van heroïne is bijzonder hoog. De 95% die het 
jaarr voor het interview heroïne heeft gebruikt deed dat 
gemiddeldd 226 keer en de 78%' die de 14 dagen voor het 
intervieww heroïne gebruikte deed dat 9 keer. 

Tabell  10.1. Druggebruik het jaar voor interview en de 14 dagen voor 
interv.. . 

jaarjaar voor interv. 14 dagen v. interv. 

cannabis s 
(hasj,, marihuana) 

heroïne e 

heroïnee roken, 
chinezen,, snuiven 

heroïnee spuiten 

cocaïne e 

cocaïnee snuiven 

cocaïnee chinezen, 
freebasen n 

cocaïnee spuiten 

amfetaminen n 

tranquilizers s 
(zonderr recept) 

slaapmiddelen n 
(zonderr recept) 

snuifmiddelen n 
(lij mm e.d.) 

XTC,, extasy 

haiucinogenen n 
(LSD,, e.d.) 

>> dan 10 glazen 

% % 
ge--

bruikt t 

74 4 

95 5 

84 4 

33 3 

75 5 

18 8 

60 0 

29 9 

15 5 

23 3 

26 6 

1 1 

5 5 

6 6 

30 0 

keren' ' 
ge--

bruikt t 

205 5 

226 6 

190 0 

170 0 

107 7 

34 4 

85 5 

80 0 

76 6 

116 6 

118 8 

67 7 

10 0 

13 3 

133 3 

% % 
ge--

bruik k 

60 0 

78 8 

67 7 

23 3 

46 6 

8 8 

34 4 

15 5 

8 8 

15 5 

15 5 

0 0 

1 1 

1 1 

20 0 

1.. Gemiddeld aantal keren gebruikt door gebruikers. 

Opp de tweede plaats komt cocaïne. 75% gebruikte deze 
drugg het jaar voor het interview en 46% de 14 dagen voor 
hett interview. Het meest wordt de cocaïne gechineest of 
gefreebasedd (60% van alle cliënten), maar ook vaak gespo-
tenn (29%). Cocaïne snuiven, de 'normale' wijze van 
gebruik,, is bij de methadoncliënten niet zo populair (18%). 
Dee frequentie van het cocaïnegebruik is lager dan die van 
hett heroïnegebruik, namelijk 107 keer per jaar en 6 keer per 
week. . 

Opp de derde plaats komt hashish met 74% gebruikers het 
jaarr voor het interview (60% 14 dagen voor het interview) 
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enn een frequentie van 205 keer per jaar en 9 keer per 2 
weken.. Deze drie drugs (heroïne, cocaïne, hashish) zijn 
duidelijkk voor de cliënten het belangrijkst. 

Zowell  het percentage gebruikers alsook de frequentie van 
hett gebruik van de andere drugs liggen aanzienlijk lager. 
Grotee hoeveelheden alcohol (meer dan 10 glazen op 1 dag), 
slaapmiddelenn (zonder recept) en tranquilizers (idem) 
wordenn door ongeveer een kwart tot een derde van de cliën-
tenn gebruikt. De frequentie van het gebruik ligt op 116 tot 
1333 keer per jaar en op 7 keer per 2 weken. Amfetaminen 
zijnn nog door 15% van de cliënten het jaar voor het inter-
vieww gebruikt (76 keer), halucinogenen, xtc en snuifmid-
delenn worden echter nauwelijks gebruikt (1-6%). 

Hett valt op dat middelen die door minder cliënten 
gebruiktt worden, ook minder vaak gebruikt worden. Dit is 
minderr vanzelfsprekend dan het lijkt . Het zou kunnen dat 
eenn kleine groep van gebruikers een bepaald middel op bijna 
dagelijksee basis gebruikt, zoals de grote groep heroïne-
gebruikerss vaak heroïne gebruikt. Figuur 10.1. illustreert 
dee samenhang tussen gebruik en frequentie. Bij de meeste 
middelenn liggen gebruik en frequentie in dezelfde orde van 
grootte.. Bij cocaïne en cocaïne chinezen is het percentage 
gebruikerss relatief wat hoger dan de frequentie van het 
gebruik.. Dit wijst er op dat veel gebruikers cocaïne inci-
denteell  gebruiken. Bij heroïne spuiten, alcohol, slaap-
middelen,, tranquilizers, amfetaminen en vooral snuif-
middelenn is de frequentie hoog ten opzichte van het per-
centagee gebruikers. Deze middelen worden door sommige 
gebruikerss intensief gebruikt. 

Vergelijkingg van de gebruikscijfers met de schatting van 
dee hulpverleners in hett vorige onderzoek (hoofdstuk 3) wijst 
uitt dat de hulpverleners het bijgebruik van heroïne door de 
cliëntenn onderschatten. Volgens de hulpverleners gebruikt 
57%% van de cliënten heroïne, hier blijkt dat 78% de 14 
dagenn voor het interview heroïne heeft bijgebruikt. Het 
gebruikk van cocaïne, benzodiazepinen en grote hoeveelheden 
alcoholl  is daarentegen door de hulpverleners verbluffend 
goedd geschat: cocaïne volgens hulpverleners 45%, volgens 
cliëntenn 46 %; benzodiazepinen volgens hulpverleners 29%, 
tranquilizerss en slaapmiddelen volgens cliënten 30%; 
alcoholl  zelfs 20% en 20%. 

Tahell  10.2. Frequentie van druggebruik. Aantal kerendatdecliëntenhet 
jaarr (14 dagen) voor interview heroïne, cocaïne en alle 
drugss samengenomen (exclusief cannabis, alcohol en 
methadon)) gebruikt hebben. Percentages. 

aantall  alle 
kerenn gebruikt heroïne cocaïne drugs 

AfgelopenAfgelopen jaar 
0 0 

1-10 0 
11-50 0 

51-100 0 
101-200 0 
201-300 0 
301-500 0 

>500 0 

AfgelopenAfgelopen 2 wkn 
0 0 

1-2 2 
3-5 5 
6-9 9 

10-13 3 
144 of vaker 

5 5 
6 6 

14 4 
10 0 
16 6 
12 2 
33 3 
4 4 

22 2 
16 6 
12 2 
12 2 
6 6 

32 2 

FrequentieFrequentie van het gebruik 

Hierbovenn is al ingegaan op de frequentie van het gebruik 
vann de verschillende gebruikte middelen. Tabel 10.2. geeft 
dee frequentieverdeling van de twee meest gebruikte drugs, 
heroïnee en cocaïne, en van alle drugs tezamen genomen. Bij 
dezee optelling zijn alcohol, cannabis en methadon buiten 
beschouwingg gelaten, omdat het geaccepteerde drugs betreft. 
Heroïnee wordt door een grote groep cliënten bijna dagelijks 
o^hpiivtt ^7% heeft het 'aar voor het interview meer dan 
3000 keer heroïne gebruikt en 32% de 14 dagen voor het 
intervieww iedere dag. Slechts 25% van de cliënten gebruikt 
geenn of incidenteel heroïne (minder dan 50 keer per jaar). 
Dee 14 dagen voor het interview gebruikte 38% geen heroïne 
off  maar 1 of 2 keer. 

Bijj  cocaïne liggen deze cijfers min of meer andersom: 
45%% heeft het jaar voor het interview minder dan 10 keer 
cocaïnee gebruikt en slechts 10% bijna dagelijks (> 300 
keer).. Wanneer alle drugs tezamen worden genomen blijkt 
datt ruim de helft van de cliënten (54%) bijna dagelijks 
drugss heeft gebruikt het jaar voor het interview. Slechts 3 % 
heeftt het jaar voor het interview geen enkele drug gebruikt. 
455 % heeft de 14 dagen voor het interview iedere dag drugs 
gebruiktt en 18% heeft de 14 dagen voor het interview niets 
gebruikt.. Het gebruik van andere middelen dan heroïne en 
cocaïnee lijk t mee te vallen als ieder middel afzonderlijk 
bekekenn wordt (tabel 10.1). Samengenomen blijkt de con-
sumptiee van deze middelen toch fors te zijn. 

Inn tabel 10.3 en 10.4 is de frequentie van het gebruik 
voorr verschillende cliëntgroepen opgenomen. Door de grote 
spreidingg in de frequentie van het gebruik per jaar zijn de 
verschillenn maar zelden significant. De verschillen met 
betrekkingg tot het gebruik de 14 dagen voor het interview 
zijnn vaker significant. 

Mannenn zijn grotere gebruikers dan vrouwen. Dit geldt 
voorr heroïne cocaïne en alle drugs samen. Wat de bevol-
kingsgroepenn betreft is er alleen een verschil met betrekking 
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Tabell  10.3. Frequentie druggebruik. Aantal keren dat alle cliënten het 
jaarr voor interview heroïne, cocaïne en alle drugs tezamen 
hebbenn gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

Tabell  10.4. Frequentie druggebruik. Aantal keren dat alle cliënten de 14 
dagenn voor interview heroïne, cocaïne en alle drugs tezamen 
hebbenn gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

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 

keren n 
heroïne e 
afgg jaar 

°220 0 
183 3 

206 6 
227 7 
248 8 
215 5 
231 1 

241 1 
223 3 
215 5 
202 2 
208 8 
197 7 

246 6 
221 1 
219 9 
184 4 
218 8 

°297 7 
228 8 
225 5 
190 0 

211 1 

keren n 
cocaïne e 
afgg jaar 

84 4 
62 2 

°71 1 
127 7 
113 3 
95 5 
77 7 

49 9 
89 9 
76 6 
85 5 
64 4 

114 4 

67 7 
68 8 
69 9 
84 4 

110 0 

62 2 
114 4 
89 9 
73 3 

79 9 

keren n 
allee drugs 

afgg .jaar 

°377 7 
303 3 

362 2 
361 1 
408 8 
339 9 
375 5 

321 1 
384 4 
371 1 
358 8 
331 1 
365 5 

354 4 
333 3 
376 6 
339 9 
419 9 

387 7 
376 6 
389 9 
347 7 

360 0 

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 - 2 j r r 
33 - 5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>12 jr r 

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

Allen n 

keren n 
heroïne e 

afg.22 wkn 

°8 8 
6 6 

7 7 
8 8 
7 7 
7 7 
6 6 

6 6 
6 6 
7 7 
7 7 
8 8 
7 7 

7 7 
6 6 
8 8 
7 7 
9 9 

8 8 
7 7 
7 7 
7 7 

7 7 

keren n 
cocaïne e 

afg.22 wkn 

3 3 
2 2 

°3 3 
4 4 
4 4 
4 4 
1 1 

°1 1 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
5 5 

°2 2 
2 2 
3 3 
4 4 
4 4 

1 1 
4 4 
3 3 
3 3 

3 3 

keren n 
allee drugs 
afg.22 wkn 

"13 3 
10 0 

13 3 
12 2 
13 3 
12 2 
11 1 

8 8 
12 2 
13 3 
13 3 
13 3 
13 3 

°9 9 
11 1 
14 4 
13 3 
16 6 

9 9 
13 3 
13 3 
13 3 

13 3 

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

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

tott cocaïnegebruik. Surinamers en Marokkanen gebruiken 
aanzienlijkk meer cocaïne dan Nederlanders, buitenlanders 
enn Molukkers. Ook de leeftijdsgroepen verschillen alleen 
watt het cocaïnegebruik betreft. Ouderen gebruiken veel 
cocaïne,, de jongste cliënten (<23 jaar) opvallend weinig. 
Ookk alle drugs samen worden minder door jongeren ge-
bruikt,, maar dit verschil is niet significant. Cliënten die al 
langg methadon gebruiken, gebruiken meer cocaïne en meer 
vann alle drugs samen. Heroïne gebruiken zij op jaarbasis 
niett vaker, de 14 dagen voor het interview wel. 

Hett blijkt tenslotte dat regelmatig methadongebruik tot 
eenn forse afname van het heroïnegebruik leidt. De cliënten 
diee het jaar voor het interview 11 of 12 maanden regelmatig 
methadonn gebruikten, gebruiken bijna 100 keer minder vaak 
heroïnee dan degenen die 3 maanden of korter regelmatig 
methadonn gebruikten. Ook het gebruik van cocaïne en alle 
drugss samen is iets minder, maar deze verschillen zijn niet 
significant.. Het lagere heroïnegebruik bij regelmatige me-
thadonverstrekking,, wordt voor een deel gecompenseerd 
doorr een hoger gebruik van tranquilizers en slaapmiddelen, 
diee door regelmatige methadongebruikers iets meer gebruikt 
worden. . 

PolydruggebPolydruggeb ruik 

Bijj  de hierboven besproken frequenties van druggebruik is 
hett onvermijdelijk dat de cliënten meerdere soorten drugs 
opp één dag gebruiken. Dit polydruggebniik is uit een oog-
puntt van het in de hand houden van de verslaving onge-
wenst.. In het onderzoek is polydruggebniik op verschillende 
manierenn vastgesteld. Op de eerste plaats is rechtstreeks aan 
dee cliënten gevraagd of en hoe vaak zij de afgelopen dagen 
meerderee drugs (exclusief methadon, alcohol en cannabis) 
opp één dag hebben gebruikt. 56% van de cliënten heeft de 
144 dagen voor het interview op één of meer dagen meer dan 
11 drug gebruikt (tabel 10.5). Bij 30% blijf t het 
polydruggebniikk beperkt tot 5 dagen of minder de 14 dagen 
voorr het interview, 26% gebruikte op 6 dagen of nog vaker 
meerderee drugs. Iedere dag polydruggebniik komt bij 14% 
voor. . 

Opp de tweede plaats is aan de hand van de opgave van 
hett gebruik van verschillende drugs (tabel 10.1) geteld 
hoeveell  verschillende soorten drugs de cliënten het jaar voor 
hett interview en de 14 dagen voor het interview hebben 
gebruikt.. Dit hoeft niet altijd polydruggebniik in strikte zin 
tee zijn. Bij een langere periode is het mogelijk dat de cliënt 
eerstt een tijdje bijvoorbeeld heroïne heeft bijgebruikt en 
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Tabell  10.5. Polydruggebruik. Aantal dagende 14 dagen voor interview 
waaropp de cliënten meer dan een drug gebruikten. 

aantall  dagen meer dan 1 drug % 

00 44 
1-22 16 
3-55 14 

6-100 H 
11-133 1 

144 14 

Tabell  10.6. Polydruggebruik. Aantal soorten drugs dat de cliënten het 
jaarr (14 dagen) voor interview gebruikt hebben. Exclusief 
cannabis,, alcohol en methadon. 

soortenn % % 
drugss jaar v. interv. 14 dagen v. interv. 

00 3 18 
11 17 27 
22 42 37 
33 20 13 
44 13 5 
55 6 1 
66 1 0 

7-88 1 

vervolgenss iets anders. 
Opp jaarbasis berekend gebruikt 80% van de cliënten meer 

dann één drug, op basis van 2 weken 55%. Dit laatste cijfer 
kloptt precies met de antwoorden op de rechtstreekse vraag 
naarr polydruggebruik de laatste 2 weken (56%). Het meeste 
polydruggebruikk blijf t beperkt tot 2 of 3 drugs: 62% van 
allee cliënten op jaarbasis en 50% op basis van de 14 dagen 
voorr het interview. 4 of meer drugs worden door een 
minderheidd gebruikt, namelijk 21 % (jaar) en 6% (2 weken). 

Tabell  10.7 geeft het polydruggebruik van verschillende 
groepenn cliënten. Mannen zijn iets vaker polydruggebruiker 
dann vrouwen. Nederlanders en buitenlanders gebruikten het 
jaarr voor het interview en de 14 dagen voor het interview 
meerr soorten drugs dan de andere bevolkingsgroepen, maar 
zijj  gebruikten de 14 dagen voor het interview niet vaker op 
éénn dag meerdere drugs. Nederlanders en buitenlanders zijn 
waarschijnlijkk geen grotere polydruggebruikers dan de 
anderee groepen, maar experimenteren incidenteel met 
anderee drugs. Verder blijkt dat cliënten die al lang metha-
donn krijgen de 14 dagen voor het interview meer soorten 
drugss en op meer dagen meer dan één drug gebruikt 
hebben.. Regelmatig gebruik van methadon het jaar voor het 
intervieww doet voor het polydruggebruik niet ter zake. 

GebruikGebruik van drugs op medisch voorschrift 

Cliëntenn gebruiken niet alleen de bovengenoemde illegale 
middelenn naast de methadon, ook artsen schrijven de 
cliëntenn middelen voor. In het vorige onderzoek (hoofdstuk 
3)) bleek dat de hulpverleners dit gebruik op medisch voor-
schriftt laag inschatten. Het gebruik van tranquilizers werd 
opp 3% geschat, slaapmiddelen op 2%, barbituraten 1%, 
neurolepticaa 2% en methaqualon op minder dan 1%. 

Tabell  10.7. Polydruggebruik. Aantal soorten drugs dat de cliënt het jaar 
(144 dagen) voor interview heeft gebruikt. Aantal dagen 
waaropp de cliënt het jaar voor interview meer dan één drug 
heeftt gebruikt (exc. cannabis, alcohol en methadon). 

aantall  aantal dagen met 
soortenn soorten meerdan 

drugss drugs 1 drug 
afg.jaarr afg. 2 wkn afg. 2 wkn 

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 meihadon 
00 - 2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>122 jr 

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

Allen n 

2.5 5 
2.4 4 

°2.5 5 
2.0 0 
2.1 1 
1.9 9 
2.8 8 

2.5 5 
2.7 7 
2.5 5 
2.4 4 
2.4 4 
2.2 2 

2.4 4 
2.4 4 
2.5 5 
2.5 5 
2.5 5 

2.6 6 
2.3 3 
2.6 6 
2.5 5 

2.5 5 

1.7 7 
1.5 5 

1.7 7 
1.6 6 
1.5 5 
1.3 3 
1.7 7 

1.4 4 
1.7 7 
1.7 7 
1.6 6 
1.6 6 
1.4 4 

'1.3 3 
1.6 6 
1.8 8 
1.7 7 
1.8 8 

1.3 3 
1.5 5 
1.8 8 
1.7 7 

1.6 6 

°3.9 9 
2.6 6 

3.6 6 
4.3 3 
4.7 7 
3.3 3 
2.8 8 

2.6 6 
3.3 3 
3.4 4 
3.8 8 
3.7 7 
4.7 7 

°2.4 4 
3.2 2 
3.7 7 
3.8 8 
4.7 7 

4.1 1 
3.7 7 
2.6 6 
3.7 7 

3.6 6 

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

Uitt tabel 10.8 blijkt dat de hulpverleners het gebruik van 
tranquilizerss en slaapmiddelen op recept ernstig onder-
schatten.. Respectievelijk 34% en 20% van de cliënten heeft 
dezee middelen het jaar voor het interview gebruikt en 22% 
enn 12% de 14 dagen voor het interview. Het gebruik van 
barbituraten,, neuroleptica en methaqualon komt overeen met 
dee schattingen van de hulpverleners. De gebruikers van 
middelenn op recept gebruiken deze middelen gedurende 
ongeveerr een halfjaar. 

Dee relatie met het gebruik van 'illegale' middelen (zie 
tabell  10.1) wijst er op dat met name polydruggebruikers 
middelenn op recept krijgen voorgeschreven. Er is weliswaar 
geenn relatie tussen het gebruik van heroïne en cocaïne en 
hett gebruik van middelen op recept, maar de cliënten die 
hett jaar voor het interview frequenter alle middelen tezamen 
genomenn hebben gebruikt (zie tabel 10.2), kregen vaker 
kalmerendee middelen en slaapmiddelen voorgeschreven 
(rr = .12 en .19; p < .01). Cliënten die het jaar voor het 
intervieww meer soorten drugs hebben gebruikt krijgen ook 
vakerr kalmerende middelen en vaker slaapmiddelen 
voorgeschrevenn (r=.15 en .14; p < .00). 

Dee vraag doet zich voor hoe het komt dat de hulpver-
lenerss zo slecht op de hoogte zijn van het gebruik van 
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Tabell  10.8. Gebruik van drugs op medisch voorschrift. 

-- kalmerende middelen, 
b.v.. valium, librium, 
seresta,, etc. 

-- slaapmiddelen, b.v. 
mogadon,, dalmadorm, 
rohypnol,, etc. 

-- barbituraten, b.v. 
vesparax,, soneryl, etc. 

-- rnethaqualon 

-- neuroleptica, b.v. 
haldol,, impromen, etc. 

-- ander middelen voor 
psychischee problemen 

% % 
afg.. jaar 
voorge--

schreven n 
gekregen n 

34 4 

20 0 

1 1 

1 1 

2 2 

3 3 

weken n 
gebi i 
afg g 

( ( 

t t 

jaar r 
joor r 

gebruik. . 

27 7 

24 4 

28 8 

--

22 2 

22 2 

% % 
afg.. 2 
weken n 
voor--

geschr. . 

22 2 

12 2 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

middelenn op recept. Kennelijk gaan de hulpverleners er van 
uitt dat deze middelen voornamelijk door de arts van de 
instellingg worden voorgeschreven. Maar de cliënten komen 
opp een andere manier aan deze middelen, namelijk via de 
huisarts.. Er is een sterke samenhang tussen het bezoek aan 
dee huisarts en het gebruik van middelen op recept. De 
correlatiee tussen het aantal bezoeken aan de huisarts het jaar 
voorr het interview en het aantal weken dat de cliënt 
kalmerendee middelen heeft voorgeschreven gekregen is .44 
(pp < .000). Voor slaapmiddelen is deze correlatie .33 (p 
<< .000). 

Menn zou verwachten dat de huisartsen of kalmerende 
middelenn voorschrijven of slaapmiddelen, maar dat blijkt 
niett het geval. Cliënten die kalmerende middelen op recept 
gebruiken,, gebruiken ook veel vaker slaapmiddelen op 
receptt (correlatie = .41 en .35 voor respectievelijk gebruik 
perr jaar en per 2 weken; p < .000). Verder blijkt dat de 
cliëntenn met een hogere dosis methadon vaker kalmerende 
middelenn krijgen voorgeschreven (r=.21; p < .00). Een 
relatiee met de regelmaat van het methadongebruik is er niet. 
Cliëntenn die het jaar voor het interview tenminste een 
maandd clean zijn geweest krijgen minder vaak kalmerende 
middelenn voorgeschreven (r = -.12; p < .01). Hierboven 
all  aangestipt dat met name polydruggebruikers middelen op 

receptt krijgen. Doorzichtig kan het voorschrijfbeleid van de 
huisartsenn dan ook niet genoemd worden. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Hoewell  abstinentie van illegale drugs geen uitdrukkelijke 
doelstellingg meer is van de methadonverstrekkende instel-
lingen,, zal frequent druggebruik een belemmering zijn voor 
eenn eventuele rehabilitatie van de cliënt. Verder kan de 
intensiteitt van het druggebruik gezien worden als een 
indicatiee voor de mate waarin de cliënten gereguleerd zijn. 
Tegenn die achtergrond kan het druggebruik van de metha-
doncliëntenn fors genoemd worden. Bijna alle cliënten 
gebruikenn heroïne (95%), een grote groep zelfs bijna 
dagelijkss (37%), een wat kleinere groep incidenteel (25%, 
minderr dan 50 keer per jaar). Regelmatige methadon-
gebruikerss gebruiken minder heroïne, maar zij compenseren 
datt door een hoger gebruik van andere middelen, zoals 
slaapmiddelenn en amfetaminen. Cocaïne wordt ook door 
veell  cliënten gebruikt (75%), maar slechts een minderheid 
(10%)) gebruikt cocaïne op een dagelijkse basis. Slaap-
middelen,, tranquilizers en amfetaminen worden door 15 a 
26%% van de cliënten gebruikt. Halucinogenen, xtc en 
snuifmiddelenn worden nauwelijks gebruikt (1 a 6%). De 
frequentiee van het druggebruik (alle drugs samengenomen, 
exclusieff  cannabis, methadon en alcohol) ligt dan ook hoog: 
voorr alle cliënten gemiddeld 360 keer per jaar. 

Polydruggebruikk komt veel vooronder methadoncliënten. 
56%% heeft de 14 dagen voor het interview tenminste 
eenmaall  op één dag meer dan één drug gebruikt, 26% 
gebruiktee de 14 dagen voor het interview op 6 dagen meer 
dann één drug, en 14% zelfs dagelijks. 

Naastt deze illegale drugs gebruiken de cliënten nog vaak 
drugss op medisch voorschrift, zoals kalmerende middelen 
(34%)) en slaapmiddelen (20%). Deze middelen worden 
doorr de huisarts voorgeschreven. Huisartsen schrijven deze 
middelenn vooral voor aan grote gebruikers van andere drugs 
dann heroïne en cocaïne. Het valt niet in te zien wie er baat 
heeftt bij dit voorschrijfbeleid van de huisartsen. 

Mannenn gebruiken meer drugs en zijn vaker polydrugge-
bruikerr dan vrouwen. Marokkanen en Surinamers gebruiken 
meerr cocaïne dan andere bevolkingsgroepen, evenals oudere 
cliënten.. Jongere cliënten gebruiken minder cocaïne. 
Tenslottee blijkt dat cliënten die al langer methadon 
gebruikenn vaker meerdere drugs op één dag gebruiken. 
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