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HOOFDSTUKK 11 

METHADONCLIENTEN:: MEDISCHE SITUATIE 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's van de cliënten 
wordtt door de methadonverstrekkende instellingen be-
schouwdd als een belangrijke doelstelling van de methadon-
verstrekking,, zo bleek uit het inventarisatieonderzoek 
(hoofdstukk 2). 100% van de instellingen noemt deze 
doelstellingg belangrijk en 42% noemt dit één van de twee 
belangrijkstee doelstellingen van een lijst met 10 
doelstellingen.. Het beperken van de gezondheidsrisico's 
wordtt door meer instellingen belangrijk gevonden dan 9 
anderee doelstellingen en kan dus met enig recht de 
belangrijkstee doelstelling van de methadonverstrekking 
genoemdd worden. 

Inn dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe het met de 
gezondheidstoestandd van de methadoncliënten gesteld is. Of 
dee gezondheid dankzij de methadon minder achteruit is 
gegaann dan zonder methadon het geval zou zijn geweest kan 
mett de verzamelde gegevens niet vastgesteld worden. Er 
kann alleen onderzocht worden of regelmatig methadon-
gebruikk het jaar voor het interview samengaat met minder 
ziektee het jaar voor het interview. Een dergelijke samenhang 
(off  de afwezigheid daarvan) wil echter niet zeggen dat er 
vann een (of geen) oorzakelijk verband sprake is. Of er 
sprakee is van vooruitgang of achteruitgang is immers niet 
bekend.. Na het vervolgonderzoek is het beter mogelijk 
vooruitgangg of achteruitgang van de gezondheid te relateren 
aann de regelmaat van het methadongebruik en het gebruik 
vann de hulpverlening. Overigens gaat het ook dan om indi-
caties,, omdat er geen experimentele opzet gevolgd kan 
worden. . 

Inn het hiervolgende wordt eerst ingegaan op ziekte en 
ziekenhuisopnamenn en op de aard van de aandoeningen. 
Vervolgenss komen drie voor deze groep relevante aandoe-
ningenn aan de orde, namelijk aandoeningen ten gevolge van 
ongelukken,, bijna-overdoses en aids. Daarna wordt de 
subjectievee waardering van de gezondheid besproken. 

Ziekte,Ziekte, ziekenhuisopnamen, kwalen en 
bezoekbezoek aan de huisarts 

Inn tabel 11.1 is een overzicht opgenomen van ziekte, 
ziekenhuisopnamenn en kwalen van de methadoncliënten. 
Bijnaa de helft van de cliënten (48%) blijkt het jaar voor het 
intervieww ziek te zijn geweest. Ook de periode dat men ziek 
iss geweest is lang, namelijk gemiddeld 44.8 dagen in het 
jaarr voor het interview. Meestal duurde de ziekte maar 1 

Tabell  11.1. Ziekte, ziekenhuis en kwalen. 

Ziekte Ziekte 
Jaarr v. interv. ziek geweest 
Jrr v. int. gemidd. aantal dagen ziek 
144 dagen v. interv. ziek geweest 
144 dgn v. int. gemidd. dagen ziek 

ZiekteZiekte excl. griep, verkouden e.d. 
Jaarr v. interv. ziek geweest 
Jaarr v. interv. gemidd. dagen ziek 
144 dagen v. interv. ziek geweest 
144 dgn v. int. gemidd. dagen ziek 

Ziekenhuis Ziekenhuis 
Ooitt opgenomen in ziekenhuis 
Kerenn ooit opg. in ziekenhuis 
Jaarr v.int. opg. in ziekenhuis 
jadLL V.1UL. U a g l l l 11J V.Il*F.k.llUU13 

144 dgn v.int. opg. in ziekenh. 

ErnstigeErnstige kwalen 
Heeftt één of meer ernstige kwalen 
Gemiddeldee leeftijd begin kwaal 
Gemiddeldee duur van de kwaal 
Kwaall  begon vóór methadongebr 

%% of 
gemid--
delde e 

48% % 
44.88 dagen 

15% % 
8.55 dagen 

25% % 
72.11 dagen 

9% % 
8.99 dagen 

66% % 
2.77 keer 

12% % 
11 1 A / < n n o r , 

1% % 

21% % 
19.77 jaar 
11.88 jaar 

52% % 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
284 4 
615 5 
92 2 

629 9 
142 2 
614 4 
55 5 

630 0 
411 1 
623 3 

^n n 

614 4 

630 0 
119 9 
118 8 
119 9 

tott 3 weken (66% van de 'zieken'), maar bij 5% duurde de 
ziektee (of ziektes) langer dan 3 maanden. Voor een groot 
deell  betreft het echter griepjes, verkoudheden en dergelijke. 
Alss die buiten beschouwing worden gelaten is het jaar voor 
hett interview 25% ziek geweest. Deze ernstigere ziektes 
hebbenn gemiddeld 72.1 dagen geduurd, de griepjes en der-
gelijkee 17.5 dagen. 

Dee 14 dagen voor het interview is 15% ziek geweest, als 
griepp e.d. buiten beschouwing worden gelaten 9%. Gemid-
deldd was men de 14 dagen voor het interview 8.5 dagen 
ziek.. Vaak (46%) is men alle 14 dagen voor het interview 
ziekk geweest. 

Mett de vraag naar ziekte het jaar voor het interview 
wordtt minder ziekte gevonden, dan met de vraag naar ziekte 
dee 14 dagen voor het interview. Het jaar voor het interview 
zijnn alle 630 cliënten gemiddeld 20.2 dagen ziek geweest. 
Voorr de 14 dagen voor het interview is dat 1.2 dagen, 
geëxtrapoleerdd naar een jaar is dat gemiddeld 32.3 dagen 
voorr alle 630 cliënten. Dat is 60% meer dan met de vraag 
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naarr ziekte het jaar voor het interview werd vastgesteld. 
Kennelijkk wordt veel ziekte vergeten als er naar ziekte het 
jaarr voor het interview gevraagd wordt. Vooral de onbe-
langrijkee griepjes en dergelijke worden vergeten. Als 
dezelfdee berekening wordt uitgevoerd op de meer serieuze 
ziektes,, dus exclusief griep e.d., dan blijkt de vertekening 
niett 60% te zijn, maar 20%. 

Dee ziekte onder methadoncliënten is hoog met gemiddeld 
32.22 dagen ziekte per jaar. Dit is 8.8% van alle dagen in 
eenjaar.. Dat cijfer ligt hoger dan het ziekteverzuimcijfer, 
datt in 1989 6.8% was (CBS 1992). De cijfers zijn niet hele-
maall  vergelijkbaar. Het betreft hier een jonge groep (1.7% 
ouderr dan 45; totale beroepsbevolking 23% ouder dan 45) 
enn de ziekteverzuimcijfers bevatten ook afwezigheid zonder 
datt men feitelijk ziek is. De vergelijking geeft wel aan dat 
dee ziekte onder methadoncliënten duidelijk hoger is. 

66%% van de methadoncliënten is ooit opgenomen in een 
ziekenhuis.. Dit betreft het hele leven, dus inclusief opnames 
tijdenss de jeugd, bijvoorbeeld voor het knippen van aman-
delen.. Meestal bleef het niet bij één opname. 28% werd 
eenmaall  opgenomen, 15% tweemaal, 20% 3 tot 9 maal en 
3%% werd zelfs 10 tot 12 maal opgenomen. Het gemiddelde 
iss 2.7 opnames voor degenen die ooit zijn opgenomen. Het 
percentagee dat het jaar voor het interview in een ziekenhuis 
iss opgenomen bedraagt 12%. Dit is hoog voor deze jonge 
populatie.. Van de algemene bevolking van 20-44 jaar is 
6.1%% het jaar voor het interview opgenomen (Swinkels 
1991).. Gemiddeld duurde de opname van de cliënten 21 
dagenn en ook dit is lang, want de gemiddelde verpleegduur 
inn ziekenhuizen was in 1989 11.5 dagen en dat is inclusief 
ouderee leeftijdsgroepen. 

211 % van de cliënten zegt één of meer ernstige kwalen te 
hebben.. Van de algemene bevolking van 25-34 jaar heeft 
5%5% een ernstige of zeer ernstige lichamelijke beperking en 
5%% een minder ernstig lichamelijke beperking (CBS 1992). 
Dee cliënten hebben derhalve tenminste tweemaal vaker een 
ernstigee kwaal dan een vergelijkbare leeftijdsgroep. Gemid-
deldd hebben de cliënten de kwaal al 12 jaar. 14% van deze 
kwalenn is aangeboren of dateert uit het eerste levensjaar, 
15%% is tijdens de jeugd ontstaan (1 tot en met 12 jaar), 17% 
tijdenss puberteit of adolescentie (13 tot en met 20 jaar) en 
54%% na het 20ste jaar. 

Dee verschillende cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met 
dee CBS cijfers. Het betreft hier zelfrapportage, bij het CBS 
wordenn ziekten aan de respondent voorgelegd, en de leef-
tijdsverdelingg is niet steeds hetzelfde. Verschillende 
meetmethodenn kunnen tot forse verschillen in de preva-
lentiess leiden (Van den Berg en Van den Bos 1989). Met 
geslotenn vragen vindt men bijvoorbeeld tweemaal hogere 
prevalentiess van chronische aandoeningen dan met open 
vragenn (Van Sonsbeek 1990). (Eenzelfde vraagstelling als 
inn de gezondheidsenquêtes kon vanwege de omvang niet 
wordenn opgenomen in de vragenlijst voor de methadoncliën-
ten.) ) 

Hett is aannemelijk dat met vergelijkbare vraagstellingen 
enn leeftijdscohorten de verschillen tussen de cijfers voor de 
algemenee bevolking en voor de populatie methadoncliënten 
nogg groter zouden zijn geweest. De vergelijking met CBS-
cijferss maakt duidelijk dat ziekte in deze populatie sterk 

Tabell  11.2. Bezoek aan de huisarts. 

Heeftt eigen huisarts 
Jaarr v. interv. een huisarts bezocht 
Jaarr v. interv. aantal keren bij huisarts 

144 dagen v. interv. huisarts bezocht 
144 dagen v. interv. aantal keren bij ha 

%% of 
gemid--
delde e 

977 % 
700 % 

5.66 keer 

222 % 
1.55 keer 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
630 0 
437 7 

630 0 
132 2 

oververtegenwoordigdd is. Grofweg kan gesteld worden dat 
dee verschillende indicatoren voor morbiditeit in de populatie 
methadoncliëntenn tweemaal zo hoog liggen als onder de qua 
leeftijdd vergelijkbare algemene bevolking. 

Dee helft van de ernstige kwalen dateert van vóór het me-
thadongebruik.. Het begin van het methadongebruik valt iets 
laterr dan het begin van het gebruik van heroïne, maar 
geconcludeerdd kan worden dat niet al deze kwalen een 
gevolgg zijn van het druggebruik. 

Eenn betere indicatie hiervoor dan het begin van het me-
thadongebruikk is het begin van de verslaving. Op welke 
leeftijdd de cliënt regelmatig heroïne is gaan gebruiken is 
echterr niet bekend. Wel is bekend op welke leeftijd de cliënt 
voorr het eerst heroïne heeft gebruikt, maar deze indicatie 
iss hier niet gebruikt, omdat er vaak tussen het eerste gebruik 
vann heroïne en het stelselmatig gebruik een flinke periode 
ligt.. Tussen het eerste gebruik van heroïne en het begin van 
hett methadongebruik ligt gemiddeld 4 jaar (mediaan 3 jaar). 

Huisarts Huisarts 

Inn tabel 11.2 zijn enkele gegevens opgenomen over het 
bezoekk aan de huisarts. Bijna alle cliënten (97%) hebben 
eenn eigen huisarts. Er is niet gevraagd of de cliënt een 
ziektekostenverzekeringg heeft, maar uit het hoge percentage 
datt een eigen huisarts heeft valt op te maken dat dit bijna 
steedss het geval zal zijn. Onder de Amsterdamse populatie 
druggebruikerss is het vrij gewoon als men niet verzekerd 
is. . 

70%% van de cliënten bezocht het jaar voor het interview 
eenn huisarts, 22% de 14 dagen voor het interview. Per 
bezoekerr van de huisarts werden per jaar 5.6 bezoeken 
afgelegdd en per 2 weken 1.5 bezoeken. Voor alle cliënten 
zijnn deze cijfers 3.8 bezoeken per jaar per cliënt en .3 
bezoekenn per 2 weken. Dit laatste cijfer geëxtrapoleerd naar 
eenn jaar geeft 8.2 bezoeken aan de huisarts per jaar per 
cliënt.. Ook hier is er dus van onderrapportage sprake als er 
naarr het bezoek het jaar voor het interview wordt gevraagd. 

Voorr een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking 
(20-444 jaar) ligt het bezoek aan de huisarts per persoon per 
jaarr op 3.4 bezoeken (Swinkels 1991). De methadoncliënten 
bezoekenn de huisarts 8.2 keer per jaar, dat wil zeggen 2.3 
keerr zo vaak. Het percentage dat het jaar voor het interview 
dee huisarts bezocht heeft (70%) ligt echter lager dan onder 
dee algemene bevolking van 20-44 jaar, waar dit cijfer 76% 
iss (Swinkels 1991). Dit komt omdat bij dit laatste cijfer 
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Tabell  11.3. Ziekte, ziekenhuisopname, ernstige kwalen en bezoek aan 
dee huisarts. Percentages. 

afg.jrr ooit afg.jr afg.jr 
ziekk opgen. opgn. em- huis-

excl.. zieken zie- stige arts 
griepp huis kenh. kwaal bez 

mannen n 
vrouwen n 

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

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

JarenJaren meth. 
0-22 jr 
3-55 jr 
6-88 jr 
9-122 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.rnnd.m.' Afg.jr.rnnd.m.' 
0-33 mnd 
4-77 mnd 
8-100 mnd 
11-122 mnd 

Allen n 

24 4 
28 8 

26 6 
28 8 
26 6 
20 0 
22 2 

33 3 
26 6 
23 3 
23 3 
28 8 
31 1 

24 4 
30 0 
21 1 
26 6 
23 3 

17 7 
37 7 
21 1 
24 4 

25 5 

°64 4 
74 4 

"70 0 
45 5 
61 1 
52 2 
72 2 

°59 9 
59 9 
65 5 
70 0 
67 7 
69 9 

"63 3 
54 4 
64 4 
70 0 
77 7 

°59 9 
51 1 
82 2 
67 7 

66 6 

10 0 
13 3 

"13 3 
2 2 
8 8 
5 5 

16 6 

12 2 
5 5 

14 4 
11 1 
10 0 
16 6 

°7 7 
8 8 

14 4 
11 1 
17 7 

7 7 
11 1 
6 6 

12 2 

12 2 

19 9 
25 5 

°22 2 
3 3 

26 6 
10 0 
33 3 

25 5 
19 9 
19 9 
22 2 
22 2 
19 9 

18 8 
17 7 
25 5 
19 9 
27 7 

10 0 
19 9 
24 4 
22 2 

21 1 

°65 5 
84 4 

°72 2 
59 9 
82 2 
49 9 
79 9 

71 1 
70 0 
68 8 
72 2 
65 5 
74 4 

70 0 
67 7 
70 0 
67 7 
78 8 

70 0 
75 5 
72 2 
68 8 

70 0 

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

telefonischee contacten zijn meegeteld. De frequentie van het 
bezoekk aan de huisarts is vooral hoog als men bedenkt dat 
veell  van deze cliënten ook regelmatig de arts van de metha-
donverstrekkendee instelling zien. Dit frequente bezoek aan 
dee huisarts heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de 
huisartss nogal eens kalmerende middelen voorschrijft (zie 
hoofdstukk 10). Verder wordt er ook wel door de hulpver-
lenerss op aangedrongen de (huis)arts te bezoeken. 

ZiekteZiekte per categorie cliënten 

Dee indicatoren voor ziekte zijn in tabel 11.3 uitgesplitst 
voorr verschillende groepen methadoncliënten. De grootste 
verschillenn doen zich voor met betrekking tot de afkomst 
vann de cliënten. Het percentage buitenlandse cliënten dat 
ooitt is opgenomen in een ziekenhuis is het hoogst. Ook 
hebbenn ze vaker een ernstige kwaal en ze zijn het jaar voor 
hett interview vaker bij de huisarts geweest. Voor Neder-
landsee cliënten ligt de situatie iets, maar niet veel gunstiger. 
Cliëntenn van allochtone afkomst zijn volgens deze indica-
torenn veel gezonder. Zij zijn minder vaak opgenomen, 
hebbenn minder vaak een kwaal en gaan minder vaak naar 
dee huisarts, met uitzondering van de Marokkaanse cliënten, 

diee juist erg vaak de huisarts bezoeken. Vooral Surinaamse 
cliëntenn zijn volgens deze indicatoren erg gezond. Opname 
inn het ziekenhuis en het percentage kwalen ligt bij hen tot 
111 keer lager dan bij buitenlandse cliënten. 

Naastt afkomst speelt, zoals te verwachten was, sexe een 
rol.. All e indicatoren liggen voor vrouwen iets hoger dan 
voorr mannen, maar de verschillen zijn niet extreem groot. 
Alleenn het bezoek aan de huisarts ligt bij vrouwen bedui-
dendd hoger. 

Opvallendd is dat de leeftijd van de cliënten slechts in één 
gevall  significant samenhangt met de ziekte-indicatoren. Het 
iss altijd zo dat morbiditeit met de leeftijd toeneemt. Hier is 
datt niet het geval. Alleen het percentage dat ooit is opge-
nomenn in een ziekenhuis neemt iets toe met de leeftijd van 
59%% tot 69%. Dat ligt voor de hand. Het percentage met 
eenn ernstige kwaal neemt zelfs iets af met de leeftijd. De 
kanss om in een ziekenhuis te worden opgenomen of om een 
ernstigee kwaal te krijgen neemt logischerwijs toe met het 
ouderr worden. Dat hier met de leeftijd geen toename wordt 
gevondenn van het aantal kwalen hangt waarschijnlijk samen 
mett selectieprocessen: degenen die een ernstige kwaal op-
doenn verdwijnen na verloop van tijd uit de scene of sterven. 
Hierdoorr blijven in de oudere leeftijdsgroepen relatief veel 
gezondee cliënten over. Daarnaast betreft het hier een vrij 
jongee groep. Dat wil zeggen dat het effect van leeftijd op 
dee gezondheid nog niet zo sterk is. De grote verschillen 
tredenn op na het 50ste levensjaar. 

Dee indicatoren lopen sterker op met de duur van de me-
thadonverstrekking.. Hoe langer een cliënt methadon ver-
strektt krijgt, des te vaker is hij ooit opgenomen geweest in 
eenn ziekenhuis en dat geldt ook voor opnames het jaar voor 
hett interview. Ook het percentage kwalen en huisartsbezoek 
ligtt in dat geval iets hoger (niet significant). 

Mett regressieanalyse is nagezocht welke variabele belang-
rijkerr is voor de verklaring van de ziekte-indicatoren, de 
leeftijdd van de cliënt of de duur van de methadonverstrek-
king.. De duur van de methadonverstrekking blijkt doorslag-
gevend.. Wanneer rekening wordt gehouden met de duur van 
dee methadonverstrekking, is er geen enkel verband meer 
tussenn leeftijd en de indicatoren voor gezondheid. De duur 
vann het methadongebruik kan hier beschouwd worden als 
eenn indicatie voor de duur van de verslaving en deze 
bevindingg kan erop wijzen dat langdurige verslaving een 
achteruitgangg van de gezondheid meebrengt. Deze achter-
uitgangg staat los van het natuurlijke verouderingsproces. 
Well  blijkt dat deze achteruitgang betrekkelijk gering is. 

Hett samengaan van gezondheidsachteruitgang en duur van 
dee verslaving wil overigens niet zeggen dat de gezondheid 
achteruitt gaat door opiaatgebruik. De leefwijze van de 
cliëntenn vormt waarschijnlijk een betere verklaring voor 
dezee achteruitgang. 

Tenslottee blijkt dat cliënten die het jaar voor het inter-
vieww minder regelmatig methadon hebben gebruikt, minder 
vaakk opgenomen zijn in een ziekenhuis. Het is onduidelijk 
hoee dit komt. Waarschijnlijk zijn de cliënten die vaker zijn 
opgenomenn in een ziekenhuis iets afhankelijker van de me-
thadonverstrekkingg . 
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AardAard van de aandoeningen 

Aann de cliënten is gevraagd ernstige ziekten, reden van 
ziekenhuisopname,, ernstige kwalen en dergelijke te om-
schrijven.. Daarnaast is er naar bepaalde aandoeningen 
(seropositiviteit,, bijna-overdosis, ernstig letsel doorongeluk) 
expliciett gevraagd. De antwoorden op deze vragen zijn 
gerubriceerdd in een aantal brede categorieën. Er is deels 
gekozenn voor de gebruikelijke indeling, die gebaseerd is op 
hett deel van het lichaam waar de ziekte gelocaliseerd is 
(ogen,, KNO, longen, gynaecologie) of op de benadering 
doorr de betreffende specialist (chirurgie, röntgen, interne). 
Hierr zijn echter ook twee andere indelingscriteria gehan-
teerd,, namelijk de oorzaak van de aandoening en het chro-
nischee karakter van de aandoening. De oorzaak van de aan-
doeningg is van belang om enig zicht te krijgen in hoeverre 
dee morbiditeit van deze groep samenhangt met de versla-
ving.. Om die reden zijn aandoening ten gevolge van onge-
lukkenn en infecties apart gecategoriseerd evenals bijna-
overdosess en aan de verslaving gerelateerde aandoeningen, 
zoalss levercirrose. Chronische ziekten zijn apart genomen 
vanwegee het irreversibele karakter. 

Uiteraardd is lang niet altijd bekend wat de oorzaak van 
dee aandoening is. Daarom is bij elke genoemde aandoening 
eerstt gekeken of deze het gevolg is van een ongeval, of het 
eenn infectie betreft, of het aan de verslaving gerelateerd is 
enn of het een chronische aandoening is. Als dit niet het 
gevall  was, dan werd de aandoening in de gebruikelijke cate-
gorieënn ondergebracht (gynaecologie, interne, etc). De 
indelingg in de categorie 'ongelukken' gaf geen problemen, 
omdatt hier expliciet naar gevraagd is. De categorie 
'infecties'' gaf problemen in die gevallen, waarin de cliënt 
zichh beperkte tot aanduidingen als 'longen', 'lever' of'eilei-
ders'.. Er is in die gevallen aangenomen dat het steeds res-
pectievelijkk longinfecties, hepatitis en eileiderontstekingen 
betreft.. Het is mogelijk dat zich hieronder niet infectueuze 
aandoeningenn bevinden, bijvoorbeeld eileiders in verband 
mett sterilisatie of longkanker. Voor de conclusies maakt dat 
niett uit, omdat het om kleine aantallen gaat. Verlavingsgere-
lateerdee infectieziekten (longontsteking) werden bij infecties 
ondergebracht. . 

Tabell  11.4 geeft een overzicht per categorie en tabel 11.5 
eenn gedetailleerdere indeling. Het is duidelijk dat de metha-
doncliëntenn vooral lijden aan infectueuze aandoeningen. 
22%% van alle cliënten heeft het jaar voor het interview een 
ernstigee infectie gehad. Longontsteking en bronchitis komen 
veell  voor. Dit hangt samen met de werking van opiaten 
(ademhalingsdepressie).. Ook hepatitis en seropositiviteit 
komenn veel voor. Deze ziekten hangen samen met het 
gebruikk van spuiten en sexuele gewoonten. Maar ook de 
prevalentiee van andere infectieziekten kan fors genoemd 
worden.. Dit komt enerzijds door een verzwakte weerstand, 
anderzijdss kan verwaarlozing een rol spelen. Het is natuur-
lij kk niet zo dat alle infecties een gevolg zijn van de 
levenswijzee van de cliënt of van de verslaving, maar voor 
hett merendeel zal dit wel gelden. 

Verderr valt op dat het grote aantal infectieziekten 
waarschijnlijkk een onderschatting is. Geslachtsziekte wordt 
immerss maar eenmaal genoemd. Waarschijnlijk betrof dit 

Tabell  11.4. Ziekten en kwalen het jaar voor interv.. 312 cliënten met 
eenn aandoening, kwaal, bijna-overdosis of letsel door 
ongeluk.. Per categorie. 

infecties s 
tenn gevolge ongelukken e.d. 
bijna-overdosis s 
gerelateerdd aan verslaving 

chronischee ziekten 
internee ziekten 
rug/bewegingsapparaat t 
psychischee klachten 
anders s 
operaties s 
gynaecologiee e.d. 

Totaal l 

N N 

136 6 
88 8 
46 6 
19 9 

42 2 
38 8 
35 5 
30 0 
10 0 
18 8 
12 2 

473 3 
ziekten n 

%% van 
allee cl. 

21.6 6 
14.0 0 
7.3 3 
3.0 0 

6.7 7 
6.0 0 
5.6 6 
4.8 8 
1.6 6 
2.9 9 
1.9 9 

630 0 
cliéntn n 

%% van 
ziekten n 

28.8 8 
18.6 6 
9.7 7 
4.0 0 

8.9 9 
8.0 0 
7.4 4 
6.3 3 
2.1 1 
3.8 8 
2.5 5 

473 3 
ziekten n 

gevall  herpes, want de cliënt noemde het als chronische 
kwaal.. Gewone gevallen van gonorrhoe zijn dus door de 
cliëntenn niet genoemd, mogelijk omdat men dit geen serieu-
zee ziekte vindt. 

Vergelijkingg met cijfers over de algemene bevolking zijn 
problematisch.. Foets en Sixma (1991) inventariseerden 
morbiditeitt bij een steekproef van 13.014 patiënten van 160 
huisartsenpraktijkenn in Nederland. In hun lijst met klachten 
dee 14 dagen voor het interview komen geen infectieziekten 
voor,, omdat naar de klacht gevraagd is en niet, zoals hier, 
naarr de aandoening. In het Leefsituatieonderzoek van het 
CBSS (Van den Berg en Van den Bos 1989) zijn slechts 
enkelee infectieziekten opgenomen, die qua omschrijving niet 
goedd vergelijkbaar zijn. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren met 14%. Ook hier geldt dat 
niett alle ongelukken een gevolg zullen zijn van de ver-
slaving,, maar bij het merendeel zal een bijzondere gemoeds-
toestandd een rol gespeeld hebben. 14% van alle cliënten 
heeftt het jaar voor het interview een ongeluk gehad en veel 
vann deze ongelukken waren bepaald niet kinderachtig, zoals 
hersenschudding,, schedelbasis-fractuur, verlies oog, 
steekwondenn en dergelijke. Foets en Sixma noemen 
'gevolgenn ongeval' alleen als chronische aandoening. 2.4% 
vann de 25-44 jarigen heeft deze aandoening. Van den Berg 
enn Van den Bos (1989) noemen een prevalentie 1.8% voor 
ernstigee gevolgen van een ongeval, zoals breuken en 
ernstigee brandwonden (totale bevolking). 

Bijna-overdosess vormen de derde categorie met 7% van 
allee cliënten en 10% van alle ziekten. Het betreft niet alleen 
over-doses,, maar ook combinaties van drugs die de ver-
slaafdee bijna fataal werden. Op ongelukken en overdoses 
wordtt in de volgende paragraaf teruggekomen. 

Alss verslavingsgerelateerde ziekten werden de volgende 
aandoeningenn gerubriceerd: poliepen in de neus (2x, waar-
schijnlijkk gevolg van cocaïnegebruik), levercirrose (2x; 
alcohol),, slapend been na slaapmiddel (lx), slechte conditie/ 
uitputting// ondervoeding (5x) en shock/insult (2x). Epilep-
tischee aanvallen (7 x) kunnen van middelengebruik komen, 
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Tabell  11.5. Ziekten en kwalen het jaar voor het interview. Frequenties. 

T.g.v.. ongelukken e.d. 
(Auto)ongeluk k 
breuken: : 

kaak k 
ribben,ribben, sleutelbeen 
been,, voet 
schedelbasis s 
wervel,, rug 
breuk k 

kneuzingen n 
blessures s 
wonden: : 

grotee snee/wond 
teenn weg 
neuss afgesneden 
sneee over strot 
vingerkootjee er af 
neergestoken n 

tandenn eruit 
hersenschudding g 
hersenbeschadiging g 
oogletsel,, netvlies 
brandwonden n 
gezichtt in elkaar 
hoofdletsel l 
verlammingg hand 
hartstilstand d 
vann balkon gevallen e.d 
geheugenverlies s 

Bijnaa overdosis 

Infecties s 
longontsteking g 
bronchitis s 
'longen' ' 
hepatitis s 
'lever' ' 
kaakontst. . 
oor/keelontst.. .amandelen 
voorhoofdsholtee ontst. 
oogontst. . 
blaasontst. . 
voet/beenontst.,abces s 
botontst. . 
liesontst. . 
steenpuisten n 
spierontst. . 
nierontst. . 
geslachtsziekte e 
bloedvergiftiging g 
darminfectie/zweer r 
buikgriep p 
zweer r 

88 8 
6 6 

1 1 
2 2 
3 3 
3 3 
2 2 

10 0 
6 6 
3 3 

16 6 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
4 4 
2 2 

10 0 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
4 4 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 

46 6 

136 6 
19 9 
16 6 
8 8 

16 6 
12 2 
5 5 
9 9 
3 3 
3 3 
2 2 
4 4 

3 3 

ontst.organen/infecties s 
ontst.. eierstokken 
'eileiders' ' 
gordelroos s 
'virus' ' 
AIDS S 
seropositief f 

Gerelateerdd aan verslaving 
slechtee conditie, uitputting, 
ondervoeding g 
shock/insult t 
gebit t 
(poliepen)) neus 
levercirrose e 
slapendd been na slaapmiddel 

Chronischee ziekten 
Hodgkin n 
diabetes s 
astma/Cara a 
astmatischee bronchitis 
epilepsie/epil.aanvallen n 
leukemie e 
chron.huidziekte e 
spierziekte e 
Kingston n 
eczeem m 
allergie e 
onduidelijkk welke ziekte 

Gynaecologiee e.d. 
bevalling g 
keizersnee e 
curettage e 
ernstigg bloedverlies 
trombosee na bevall. 
baarmoeder r 
baarmoederkanker r 
knobbell  borst 
onvruchtbaar r 
problemenn prikpil 

Operaties s 
oog(kas) ) 
oor r 
borst t 
plastischee oper. 
'operatie' ' 
darm m 
blindee darm 
galoperatie e 
eileider r 
heup p 

2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
3 3 
1 1 

15 5 

19 9 

5 5 
2 2 
7 7 
2 2 
2 2 
1 1 

42 2 
2 2 
3 3 

15 5 
6 6 
7 7 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

12 2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 

18 8 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 

Rug/bewegingsapparaat t 
'rug' ' 
hernia a 
versletenn kraakbeen 
schevee wervels 
botten,, heupen, orthopedie 
armklachten n 
ontst.armzenuw w 
hoofdd niet recht houden 
(vochtt in) knie 
rugvergroeiing g 
enkel(banden) ) 
spierkramp p 
reuma a 

Psychischee klachten e.d. 
psychisch h 
slaapstoornissen n 
depressies s 
stress/overspannen n 
hyperventilatie e 
oververmoeid d 
onrustig g 
geheugenverlies s 
hoofdpijn n 
migraine e 

Intern n 
hartklachten n 
vaatafwijkingen n 
bloedarmoede e 
maagklachten n 
maagontst./zweer r 
maagspoeling g 
galblaas s 
constipatie e 
nierafwijking/onderzoek k 
spastischee dikke darm 
kanker r 
katheterisatie e 

Anders s 
koorts s 
koude/warmee rillingen 
trillen n 
observatie e 
zonnesteek k 
oog g 
gehoor r 
vinger r 
vetbultt rug 

35 5 
13 3 
4 4 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
I I 
I I 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 

30 0 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
5 5 

38 8 
10 0 
3 3 
2 2 
8 8 
4 4 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 
2 2 
1 1 

10 0 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

maarr werden bij de chronische ziekten ingedeeld. 3% van 
dee cliënten heeft een van deze aandoeningen. 

Infecties,, ongelukken, overdoses en verslavingsgerela-
teerdee ziekten nemen samen 61 % van alle ziekten voor hun 
rekening.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze 
groepp is dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving. 

Foetss en Sixma (1991) hebben de respondenten ook een 
lijstt met chronische aandoeningen voorgelegd. Enkele 
vergelijkingenn met de hier gevonden prevalenties zijn 

mogelijk,, hoewel daarbij bedacht moet worden dat de me-
thadoncliëntenn de aandoening zelf moesten noemen. In het 
onderzoekk onder de huisartspatiënten werden lijsten 
voorgelegd.. Die methode geeft hogere prevalenties dan open 
vragen.. Er wordt hier steeds vergeleken met de groep 25-44 
jarigenn in het onderzoek van Foets en Sixma. Tabel 11.6. 
geeftt een overzicht. 

Dee prevalentie onder methadoncliënten ligt steeds onder 
dee prevalentie onder huisartspatiënten, met één uitzondering 
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Tabell  11.6. Chronische aandoeningen bij 
jaarr en bij rnethadoncliënten. 

rugklachten n 
migraine/hoofdpijn n 
chron.huidziekte/eczeem m 
astma a 
hartklachten n 
maagklachten n 
diabetes s 

huisartspatiëntenn van 25-44 
Percentages. . 

methadon n 
cliënten n 

3.2 2 
1.1 1 
0.3 3 
2.4 4 
1.6 6 
1.9 9 
0.5 5 

Vraagstellingg verschillend. Methadoncliënten: openvraaj; 
enten:: voorgelegde lijst. Bron: Foets & Sixma (1991), 

huisarts--
patiënten n 

12.5 5 
11.2 2 
6.8 8 
1.6 6 
1.7 7 
3.6 6 
0.6 6 

;huisartspati--
tabell  5.9. 

namelijkk astma. Astma hangt samen met het rookgedrag. 

methadoncliëntenn roken practisch allemaal. Bij dee overige 

Tabell  11.7. Ongevallen met ernstig letsel 
fatalee combinatie van drugs). 

Ongevallen Ongevallen 
Jaarr v.int. ernstig letsel door ongeval 
Oorzaak: : 

stoned d 
agressiee van anderen 
agressiee van cliënt zelf 
anders s 

Bijna-overdoses Bijna-overdoses 
Ooitt bijna-overdosis gehad 
Aantall  keren bijna-overdosis 
Jaarr v. interv. bijna-overdosis gehad 
Jaarr v. interv. aantal keren overdosis 

enn bijna-overdo 

%% of ge-
mid--

delde e 

122 % 

200 % 
188 % 
99 % 

533 % 

433 % 
2.77 keer 

77 % 
1.77 keer 

sess (of bijna-

aantal l 
waarover r 

berekend d 

630 0 

76 6 
76 6 
76 6 

76 6 

630 0 
267 7 
630 0 
46 6 

zelfss fors lager. Ondanks het feit dat een deel van de 
verschillenn tussen methadoncliënten en huisartspopulatie 
veroorzaaktt zal zijn door de verschillen in vraagstelling, zijn 
dee verschillen zo groot dat toch geconcludeerd kan worden 
datt er geen aanwijzingen zijn dat de morbiditeit met 
betrekkingg tot chronische aandoeningen onder de cliënten 
hogerr is dan onder een doorsnee populatie. Eerder is het 
omgekeerdee het geval. Wel is het zo dat methadon de 
klachtenn van een chronische kwaal kan maskeren. De onge-
veerr tweemaal hogere morbiditeit onder methadoncliënten, 
diee in de vorige paragraaf geconstateerd werd, komt 
derhalvee voornamelijk voor rekening van infectieziekten en 
aandoeningenn ten gevolge van een ongeval. Afgezien 
daarvann zijn methadoncliënten tenminste even gezond als 
eenn doorsnee populatie. Dit is niet zo merkwaardig, want 
hett bestaan van een verslaafde stelt hoge fysieke eisen. 

OngelukkenOngelukken en overdoses 

Hierbovenn bleek dat 19% van de aandoeningen van de cliën-
tenn het jaar voor het interview veroorzaakt is door een 
ongeval.. Na de infectieziekten komen ongevallen daarmee 
opp de tweede plaats van de aandoeningen bij methadoncliën-
ten.. 14% van de cliënten had een dergelijke aandoening. 
Eenn deel van deze aandoeningen dateert van langer dan een 
jaarr geleden, maar het merendeel van de genoemde ongeval-
lenn vond het jaar voor het interview plaats. 12% van de 
cliëntenn had het jaar voor het interview een ongeluk of 
ongevall  waarbij ernstig letsel werd opgelopen (zie tabel 
11.7). . 

Inn 20% van de gevallen wordt door de cliënten een 
rechtstreekss verband gelegd tussen middelengebruik en het 
ongeluk.. Ze antwoordden dat ze stoned waren op de vraag 
naarr de oorzaak van het ongeval. In 27% van de gevallen 
iss agressie de oorzaak. Soms agressie van de cliënt zelf 
(9%),, maar veel vaker (18%) wordt agressie van anderen 
alss oorzaak genoemd. Er is niet verder doorgevraagd bij de 
anderee oorzaken. Een aantal cliënten noemt spontaan een 
verkeersongeluk. . 

Mannenn hebben tweemaal vaker een ongeval dan 
vrouwen.. Daarnaast hebben vooral de jongste cliënten (< 

233 jaar) vaak een ongeval. De groep die daar juist boven zit 
quaa leeftijd (23-25 jaar) heeft merkwaardigerwijs maar zeer 
zeldenn een ongeval gehad het jaar voor het interview (zie 
tabell  11.8). Naarmate de verslaving langer duurt neemt het 
aantall  ongevallen toe van 9% tot 15% (verslavingsduur 
geïndiceerdd door duur methadonverstrekking). Een grotere 
ervaringg als verslaafde biedt dus geen bescherming tegen 
ongelukken. . 

Eenn bijzonder geval van een ongeluk is een overdosis, 
eenn hoeveelheid drugs of een combinatie van drugs die de 
verslaafdee fataal wordt. In Amsterdam is dergelijke acute 
sterftee na druggebruik nader onderzocht (Cobelens e.a. 
1990).. In minderheid zijn de slachtoffers in Amsterdam 
Nederlanderss (30%). Heroïne lijk t (mede) verantwoordelijk 
tee zijn voor driekwart van de sterfgevallen. In de overige 
gevallenn gaat het vermoedelijk om (combinaties van) metha-
don,, cocaïne, benzodiazepinen en alcohol. Als de dode een 
toeristt is, is er meestal sprake van een overdosis heroïne. 
Ditt zou te wijten zijn aan onbekendheid met de zuiverheid 
vann de Amsterdamse heroïne. Bij Amsterdamse gebruikers 
iss er vrijwel steeds sprake van combinaties met andere 
drugss of alcohol. In 15% van de gevallen was het door de 
voorgeschiedeniss of andere aanwijzingen aannemelijk dat het 
eenn suïcide betrof. Bij suïcide wordt volgens Cobelens e.a. 
vaakk een overdosis methadon gebruikt. In vergelijking met 
anderee Europese steden ligt het aantal overdoses in Amster-
damm laag. Dit wordt algemeen als een succes van de 
laagdrempeligee verstrekking van methadon gezien. 

Dee onderzoekers stellen dat, afgezien van suïcide en 
overdosess ten gevolge van de onbekendheid met de zuiver-
heidd van de heroïne, een overdosis waarschijnlijk vaak als 
eenn min of meer toevallige gebeurtenis beschouwd kan wor-
den.. De ene keer loopt het nog net goed af, de volgende 
keerr net niet. Meestal loopt het goed af, zo blijkt uit tabel 
11.7.. Een hoog percentage cliënten heeft ooit een bijna-
overdosisoverdosis gehad, namelijk 43%. Gemiddeld had men 2.7 
keerr een bijna-overdosis. Bij 6% van degenen die ooit een 
bijna-overdosiss hadden kwam dit zelfs 5 keer of vaker voor. 
Hett jaar voor het interview heeft 7% een bijna-overdosis 
gehad,, gemiddeld meer dan eens, namelijk 1.7 keer. 15% 
vann degenen die het jaar voor het interview een bijna-
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Tabell  11.8. Letsel door ongevallen en bijna-overdoses. Percentages en 
gemiddeldenn (keren). 

Tabell  11.9. Seropositiviteit op HIV. 

afg.jaar r 
ernstig g 

letsel l 
ongeval l 

ooit t 
bijna--
over r 
dosis s 

keren n 
bijna--
over--
dosis s 

afg.jr. . 
bijna--
over--
dosis s 

afg.jr. . 
keren n 
over--
dosis s 

aantal l 
waarover r 
berekend berekend 

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 methd. 
00 -2 jr 
33 -5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 j r 

Afg.jr.m.m.' Afg.jr.m.m.' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

'14 4 
7 7 

13 3 
11 1 
9 9 
8 8 

15 5 

'20 0 
5 5 

17 7 
8 8 

11 1 
13 3 

°9 9 
8 8 

11 1 
15 5 
15 5 

10 0 

10 0 
11 1 

43 3 
40 0 

=48 8 
7 7 
8 8 

26 6 
60 0 

°31 1 
29 9 
46 6 
44 4 
44 4 
48 8 

=32 2 

31 1 
37 7 
47 7 
67 7 

32 2 
40 0 
40 0 
44 4 

2.7 7 
2.6 6 

2.7 7 
2.8 8 
2.0 0 
2.7 7 
2.3 3 

"1.2 2 
2.3 3 
2.5 5 
2.8 8 
3.0 0 
3.4 4 

31.7 7 
1.9 9 
2.8 8 
2.6 6 
3.5 5 

2.0 0 
3.1 1 
3.2 2 
2.6 6 

0 0 
0 0 
5 5 

13 3 

11 1 
4 4 

10 0 
6 6 
4 4 

6 6 
7 7 
6 6 

11 1 

4 4 
12 2 
7 7 
7 7 

1.3 3 

1.7 7 

1.0 0 
2.0 0 

1.0 0 
2.1 1 
2.1 1 
1.1 1 
1.8 8 
2.3 3 

2.1 1 
2.2 2 
1.6 6 
1.7 7 
1.3 3 

2.0 0 
2.8 8 
1.0 0 
1.6 6 

Allen n 12 2 43 3 2.7 7 1.7 7 

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

overdosiss hadden, maakte dit twee keer mee, 13% meer dan 
tweee keer. Het is duidelijk dat een overdosis een belangrijk 
gezondheidsrisicoo voor de cliënten is. 

Cliëntenn die spuiten hebben een aanzienlijk hogere kans 
opp een bijna-overdosis, dan cliënten die niet spuiten. Het 
jaarr voor het interview heeft 15 % van de spuitende cliënten 
eenn bijna overdosis gehad, tegen 2% van de niet spuitende 
cliëntenn (p<.000). 

Voorall  buitenlanders hebben vaak een bijna-overdosis, 
maarr ook Nederlandse cliënten hebben veel vaker een bijna-
overdosiss gehad dan cliënten van allochtone herkomst. Met 
namee bij Surinamers en Marokkanen ligt het percentage 
bijna-overdosess opvallend laag. Dit komt omdat zij minder 
vaakk spuiten. Molukkers nemen een midden positie in (zie 
tabell  11.8). Met het toenemen van de leeftijd neemt het 
percentagee dat ooit een bijna-overdosis heeft gehad en het 
aantall  keren bijna-overdosis toe. Dat ligt voor de hand. 
Hetzelfdee geldt voor de duur van de methadonverstrekking. 
Mett betrekking tot bijna-overdoses het jaar voor het inter-
vieww is er echter geen relatie met leeftijd en/of duur van de 
methadonverstrekking.. Het is derhalve niet zo dat oudere 
verslaafdenn of verslaafden die al veel langer mee lopen een 
groterr risico lopen. Er is geen samenhang tussen de regel-
maatt van het methadongebruik het jaar voor het interview 

Ooitt getest op seropositiviteit 

Uitslag: Uitslag: 
weett ik niet 
will  ik niet zeggen 
niett seropositief 
seropositief f 

Seropositieff  van degenen die de 
uitslagg meedeelden 

46 6 

7 7 
1 1 

87 7 
5 5 

630 0 

288 8 
288 8 
288 8 
288 8 

268 8 

enn bijna overdoses. 

SeropositiviteitSeropositiviteit en preventie tegen AIDS 

Zoalss hierboven besproken is, vormen infecties de belang-
rijkstee oorzaak van morbiditeit onder drugsverslaafden. Het 
merendeell  van deze infecties kan goed bestreden worden. 
Ditt houdt in dat de gezondheidsproblematiek van drugsver-
slaafdenn in principe oplosbaar is. Bij abstinentie valt het 
verhoogdee risico op infecties (en ongelukken) weg en er is 
geenn reden om aan te nemen dat de ex-verslaafde dan nog 
eenn verhoogd gezondheidsrisico loopt. Voor een gereguleerd 
bestaann met methadon geldt min of meer hetzelfde, met uit-
zonderingg van longinfecties. Blijvende schade ten gevolge 
vann infecties kan optreden, maar dat dit op grote schaal het 
gAwqll  ie ie nif»t oann/=mf»liili' V - r d ,, . O , 1^ l i . W U U I . . . V . . . X U J » . 

Err is hier één duidelijke uitzondering op, namelijk 
infectiee met HIV. Vandaar dat beperking van de besmettings-
risico'ss met HIV een belangrijke rol speelt bij de versla-
vingshulp.. De angst voor verspreiding van het virus onder 
dee 'normale' bevolking geeft deze aandacht een krachtig 
maatschappelijkk draagvlak. 

Aann de cliënten is gevraagd of zij getest zijn op HIV en 
watt de uitslag was van deze test (zie tabel 11.9). Bijna de 
helftt van de cliënten is getest. Iedereen die getest is, is in 
dee twee jaar vóór het interview getest (dus na medio 1989). 
Vrouwenn zijn vaker getest dan mannen (56% versus 43%). 
Verderr blijkt dat er grote verschillen zijn wat betreft de 
herkomstt van de cliënt (zie tabel 11.11). Buitenlanders zijn 
hett meest getest (56%), gevolgd door Nederlanders (49%). 
Allochtonenn zijn aanzienlijk minder vaak getest (Surinamers 
31%;; Marokkanen 25%; Molukkers 30%). Daarnaast is er 
eenn groot verschil tussen cliënten die momenteel spuiten en 
cliëntenn die niet spuiten. Van de spuiters is 56% getest, van 
dee niet-spuiters 40% (p < .001). 

7%% van de geteste cliënten kreeg de uitslag van de test 
niett te horen, waarschijnlijk omdat ze dat niet wilden. Het 
iss bekend dat degenen die de uitslag niet willen horen een 
hogeree prevalentie van HIV hebben dan degenen die de uit-
slagg wel willen horen. 1 % wilde de uitslag niet zeggen en 
5%% is seropositief. Berekend als percentage van degenen die 
dee uitslag meedeelden is 6% seropositief. 

Dee vraag is hoe betrouwbaar dit cijfer is voor de hele 
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Tabell  11.10. Preventieve maatregelen tegen AIDS en spuitomruil Tabell  11.11. Test voor seropositiviteit, seropositieven en preventieve 
maatregelenn tegen AIDS. Percentages. 

GebruiktGebruikt schone naalden 
(alleen(alleen spuiters) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

SpuitomruilSpuitomruil mogelijk 
ja a 
viaa huisarts/apotheek 
beperkt t 

GebruiktGebruikt spuitomruil 
(alleen(alleen spuiters en spuitomruil mog.) 

ja a 
soms s 
nee e 

GebruiktGebruikt condooms bij vaste partner 
(alleen(alleen cl. met vaste p.) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

GebruiktGebruikt condooms bij anderen 
(alleen(alleen cl. met sex met and.) 

altijd d 
bijnaa altijd 
vaak/meestal l 
aff  en toe 
zelden/nooit t 

EistEist van klant gebruik condoom 
(alleen(alleen prostituees) 

altijd d 
bijnaa altijd 
meestal l 
vaak k 

zelden/nooit t 

72 2 
16 6 
6 6 
5 5 
0 0 

89 9 
5 5 
1 1 
5 5 

59 9 
5 5 

37 7 

12 2 
2 2 
2 2 
1 1 

83 3 

44 4 
8 8 
7 7 
9 9 

32 2 

70 0 
8 8 
4 4 
1 1 

17 7 

268 8 

517 7 

220 0 

395 5 

370 0 

69 9 

populatiee methadongebruikers buiten de 4 grote steden. 
Enerzijdss is er een reden om aan te nemen dat het 'echte' 
prevalentiecijferr lager ligt. Spuiters zijn immers vaker getest 
dann niet-spuiters. En spuiters zijn vaker seropositief, zo 
blijk tt ook hier (7% versus 4%). Anderzijds zijn er redenen 
omm aan te nemen dat het 'echte' cijfer hoger ligt. Op de 
eerstee plaats is er een categorie die de uitslag niet weet of 
niett wil vertellen (8%). De prevalentie in deze groep zal 
hogerr zijn dan onder de groep die de uitslag wel wist. Op 
dee tweede plaats bleek dat allochtonen minder vaak getest 
zijnn dan autochtonen, terwijl allochtonen vaker seropositief 
blijkenblijken te zijn (zie tabel 11.11). Dit overziende kan aange-
nomenn worden dat het 'echte' prevalentiecijfer iets hoger 
ligtt dan het gevonden cijfer. 

Duidelijkee verschillen tussen de categorieën methadoncli-
entenn doen zich alleen voor met betrekking tot de afkomst 
vann de cliënt (tabel 11.11). Buitenlanders zijn geen van 
allenn seropositief. Van Nederlanders en Molukkers is 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indon n 
Buitenlanders s 

18-22jaar r 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methd. 
0-- 2 jr 
33 - 5 j r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.m.m.' Afg.jr.m.m.' 
0 - 33 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

getest t 
sero--
posit. . 

°43 3 
56 6 

°49 9 
31 1 
25 5 
30 0 
56 6 

53 3 
45 5 
50 0 
45 5 
45 5 
28 8 

41 1 
41 1 
45 5 
48 8 
53 3 

36 6 
52 2 
41 1 
47 7 

46 6 

sero--
posi--

tief f 

6 6 
4 4 

°6 6 
10 0 

352 2 
7 7 
0 0 

0 0 
3 3 
5 5 
9 9 
2 2 

10 0 

0 0 
4 4 
2 2 
8 8 
9 9 

0 0 
17 7 
0 0 
5 5 

6 6 

gebr. . 
schone e 

naalden n 

71 1 
76 6 

°73 3 
38 8 
49 9 
89 9 
70 0 

86 6 
81 1 
73 3 
69 9 
75 5 
61 1 

77 7 
80 0 
70 0 
67 7 
73 3 

71 1 
81 1 
85 5 
72 2 

72 2 

gebr. . 
cond. . 
niet--
vaste e 

partn. . 

°40 0 
67 7 

°48 8 
33 3 
28 8 
30 0 
29 9 

61 1 
40 0 
49 9 
38 8 
39 9 
44 4 

47 7 
53 3 
43 3 
41 1 
38 8 

°14 4 
60 0 
25 5 
47 7 

44 4 

èn2 2 

cond d 
èn n 

schone e 
naalden naalden 

°50 0 
70 0 

55 5 
65 5 
58 8 
56 6 
43 3 

°61 1 
66 6 
55 5 
51 1 
54 4 
51 1 

°57 7 
65 5 
58 8 
49 9 
46 6 

33 3 
62 2 
48 8 
56 6 

55 5 

°° Verschil tussengroepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 2. Of 
geenn sex met niet-vaste partners of spuit niet. 3. N = 6. 

respectievelijkk 6% en 7% seropositief. Bij Surinamers ligt 
ditt op 10% en bij Marokkanen zelfs op 52%. Dit laatste 
cijferr berust echter op enkele waarnemingen en is dus niet 
betrouwbaar.. Dat spuitende cliënten vaker seropositief zijn 
iss al vermeld. Het percentage seropositieven onder spuitende 
cliëntenn ligt veel lager dan in Amsterdam. Daar is circa 
30%% van de spuitende methadoncliënten seropositief, hier 
7%. . 

Infectiee met HIV kan vermeden worden door het gebruik 
vann schone naalden en condooms. Van belang is dat deze 
preventievee maatregelen steeds genomen worden. Bij inci-
denteell  toepassen van preventie zal het risico op besmetting 
well  teruglopen, maar op de lange duur kan dan toch be-
smettingg plaatsvinden, zodat er alleen maar sprake is van 
uitstel.. Vooral omdat verslaving een kwestie van vele jaren 
is,, is het zodoende twijfelachtig of incidentele preventie wel 
zodenn aan de dijk zet. In tabel 11.10 is weergegeven hoe 
vaakk de methadoncliënten preventieve maatregelen toepas-
sen. . 

Schonee naalden worden door 72 % van de spuitende cliën-
tenn altijd gebruikt, door 16% bijna altijd en door 11% 
'vaak'' of 'af en toe', 'zelden of nooit' wordt een schone 
naaldd gebruikt door 0.4%. Het lijk t moeilijk om nooit een 
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schonee naald te gebruiken, maar als de cliënt alleen in 
gezelschapp spuit, dan is dat mogelijk. Als de cliënt 'altijd' 
antwoorddee is doorgevraagd of 'altijd' inderdaad altijd 
betekende.. Toch kan aangenomen worden dat de cliënten 
dee zaak geflatteerd hebben. Daarmee rekening houdend zal 
ongeveerr een derde van de spuitende cliënten niet altijd een 
schonee naald gebruiken. Surinamers en Marokkanen gebrui-
kenn aanzienlijk minder vaak schone naalden (zie tabel 
11.11),, Molukkers juist vaker. Verder zijn er geen signi-
ficantee verschillen tussen de categorieën. Seropositieven 
gebruikenn iets vaker schone naalden dan niet seropositieven 
(89%% versus 71%; niet significant). 

Voorr 89% van de cliënten is er een mogelijkheid om 
spuitenn om te ruilen, 1 % van de cliënten vindt de mogelijk-
hedenn beperkt en bij 5% moeten de spuiten via de apotheek 
off  huisarts geruild worden. 5% zegt dat er geen mogelijk-
heidd is om spuiten om te ruilen. De mogelijkheid om spui-
tenn om te ruilen heeft overigens geen invloed op het gebruik 
vann schone naalden. Als er spuitomruil is gebruikt 72% 
schonee naalden, bij omruil via huisarts of apotheek 100%, 
bijj  beperkte ruilmogelijkheden 60% en bij de afwezigheid 
vann omruil 80%. Het gaat om kleine aantallen zonder 
omruill  of met beperkte omruil, maar het is duidelijk dat er 
geenn verband is tussen de mogelijkheden van omruil en het 
gebruikk van schone naalden. Er zijn dan ook veel minder 
cliëntenn die van de spuitomruil gebruik maken dan er 
cliëntenn zijn die schone naalden gebruiken. 64% gebruikt 
(soms)) de spuitomruil, terwijl 88% (bijna) altijd schone 
spuitenn gebruikt. 

Condoomss worden bij de vaste partner nauwelijks ge-
bruiktt door de cliënten. Slechts 12% zegt dat men altijd bij 
d f*f*  TQCtP n q r t n pr <=»*an r*f\i-\Ar\r\-rr\  a o K n n Vt c*r>  O <#. Ar\t*t A^t K i i r i n \s\s r U J IU H*^ 1 ! Wl ^ C l l ^ W l l U W W J l l L V U l U l A l W l X. /U UVJ^L UUL L/1J1 i U 

altijd.. Bij sex met anderen wordt er vaker een condoom 
gebruikt.. 44% doet dat altijd. 15% gebruikt bijna altijd of 
vaakk een condoom, 13% af en toe of zelden en 4% zelden 
enn 28 % nooit. Prostituees gebruiken vaak een condoom, 
70%% altijd en maar 17% zelden of nooit. 

Seropositievenn gebruiken vaker een condoom dan ande-
ren,, maar niet altijd. Bij de vaste partner gebruikt 51 % van 
dee seropositieven een condoom (niet seropositief 12 %; p < 
.001),, bij niet-vaste partners 69% (niet seropositief 47%; 
verschill  niet significant). Cliënten die vaker een condoom 
bijj  de vaste partner gebruiken, gebruiken ook vaker een 
condoomm bij anderen (r=.39; p< .000). Opvallender is dat 
err geen relatie is tussen het gebruik van schone naalden en 
hett gebruik van condooms (r = .04 en .09; niet significant). 
Hett is dus niet zo dat er twee duidelijke groepen cliënten 
zijn:: cliënten die op beide gebieden preventieve maatregelen 
nemenn en cliënten die geen enkele preventieve maatregel 
nemen. . 

Inn verband met het gebruik van condooms is het van 
belangg een indruk te krijgen van de promiscuïteit van de 
cliënten.. Op grond van de vragen naar condoomgebruik kan 
hett volgende worden afgeleid. 63% heeft een vaste partner 
enn 59% heeft sex met niet-vaste partner(s). Van degenen 
mett een vaste partner heeft 39% ook sex met niet-vaste 
partner(s).. Dat kan afgeleid worden uit het feit dat zij de 
vraagg naar condoomgebruik met niet-vaste partners hebben 
beantwoord.. Waarschijnlijk ligt het percentage hoger, want 

bijj  incidenteel sexueel contact met niet-vaste partners zal 
menn al gauw geneigd zijn geweest de vraag naar 
condoomgebruikk met niet-vaste partners over te slaan. 

Hett blijkt dat er geen verschillen zijn tussen categorieën 
watt betreft het gebruik van condooms bij de vaste partner. 
Bijj  anderen dan de vaste partner worden door vrouwen 
vakerr condooms gebruikt dan door mannen. Verder blijkt 
datt degenen die het jaar voor het interview zeer onregel-
matigg methadon gebruikt hebben (0-3 maanden) aanzienlijk 
minderr vaak condooms gebruiken. De groep die net iets 
regelmatigerr methadon gebruikt (4-7 maanden jaar voor het 
interview)) gebruikt het meest condooms. 

Err is nagegaan hoeveel van de cliënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een Hl V-besmetting. Dit zijn degenen 
diee of altijd preventieve maatregelen nemen of riskant 
gedragg vermijden. 55 % gebruikt èn altijd condooms bij niet-
vastee partners (of heeft geen sex met anderen dan de vaste 
partner)) èn altijd schone naalden (of spuit niet). Deze 55% 
zall  ook op de lange duur betrekkelijk weinig risico lopen. 
Voorr de overige 45 % zal vooral de duur van de verslaving 
bepalendd zijn voor het oplopen van een HIV-infectie, 

Vann degenen die spuiten loopt 44% nauwelijks risico, 
voorr niet spuiters is dat 64% (verschil p<.000). In de 
laatstee kolom van tabel 11.11 is weergegeven hoeveel 
procentt van de categorieën verslaafden weinig risico loopt. 
Vrouwenn lopen minder risico evenals jongeren en degenen 
diee korter methadon gebruiken. Van degenen die zeer 
onregelmatigg methadon gebruikt hebben het jaar voor het 
intervieww (0-3 maanden) loopt slechts 33% weinig risico op 
besmettingg (verschil net niet significant; p = .06). 

ErvarenErvaren gezondheid 

Naastt feitelijke gebeurtenissen met betrekking tot de 
gezondheidd is aan de cliënten ook gevraagd een rapportcijfer 
tee geven voor hun gezondheid van het jaar voor het inter-
vieww en de 14 dagen voor het interview. Gemiddeld geven 
dee cliënten een 7" aan hun gezondheid en dat geldt zowel 
voorr de gezondheid het jaar voor het interview als voor de 
gezondheidd de 14 dagen voor het interview. Tabel 11.12 
geeftt de verdeling van de rapportcijfers voor de gezondheid 
hett jaar voor het interview. 13 % vindt de eigen gezondheid 
uitstekendd en geeft een 9 of een 10. De helft (51%) vindt 
dee gezondheid goed of ruim voldoende (7 of 8) en 19% 
beoordeeltt de gezondheid met een 6. 19% geeft de gezond-
heidd een onvoldoende. 7% zelfs een 4 of minder. Over het 
geheell  genomen lijk t de ervaren gezondheid met gemiddeld 
eenn 7" niet zo slecht, maar vergelijking met de waardering 
vann de gezondheid door de algemene bevolking wijst uit dat 
dee methadoncliënten zich toch aanzienlijk minder gezond 
voelenn dan een doorsnee populatie. 

Inn de gezondheidsenquêtes van het CBS noemt slechts 1 % 
vann de respondenten met een vergelijkbare leeftijd (25-44) 
dee gezondheid slecht en 10% omschrijft de gezondheid met 
'gaatt wel' of 'soms goed, soms slecht'. In een onderzoek 
vann het Nivel liggen deze cijfers in dezelfde orde (2% en 
12%),, ondanks het feit dat het hier de hele bevolking 
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Tabell  11.12. Ervaren gezondheid van methadoncliënten en de algemene bevolking.' 

methadoncliënten n 
rapportcijferr gezondheid 

IndelingIndeling in 4 categorieën 
nee e 

(on)volc c 

10 0 
9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

11 goed 
goed d 

oende e 
slecht t 

% % 

5 5 
8 8 

22 2 
29 9 
19 9 
12 2 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 

13 3 
51 1 
31 1 
7 7 

25-444 jarigen CBS 
gezondheidd is 

zeerr goed 
goed d 

gaatt wel 
somss goed, soms slecht 

slecht t 

% % 

32 2 
57 7 

7 7 
3 3 
1 1 

32 2 
57 7 
10 0 
1 1 

helee bevolking NIVEL 
gezondheidd is 

heell  goed 
goed d 

niett goed, niet slecht 

(heel)) slecht 

% % 

36 6 
49 9 

12 2 

2 2 

36 6 
49 9 
12 2 
2 2 

1.. CBS (1991) en Foets & Sixma (1991). 

betreft,, inclusief bejaarden. Bij methadoncliënten liggen de 
percentagess 'slecht' en 'gaat wel' veel hoger namelijk op 
7%% en 31%. Het percentage methadoncliënten dat de 
gezondheidd heel goed noemt ligt veel lager dan in de beide 
anderee onderzoeken, namelijk op 13% (CBS en Nivel 32% 
enn 36%). Gezien de circa tweemaal hogere morbiditeit 
onderr de cliënten ligt het voor de hand dat de ervaren ge-
zondheidd lager is dan in een doorsnee populatie. 

Tabell  11.13 geeft een overzicht van de samenhang tussen 
indicatorenn voor de gezondheid en de ervaring van de 
gezondheid.. De ervaren gezondheid is niet altijd (veel) lager 
alss de cliënt het jaar voor het interview ernstig ziek is 
geweest,, opgenomen is in een ziekenhuis of iets dergelijks. 
Ernstigee ziekte het afgelopen jaar en een ernstige kwaal 
leidenn tot een lagere waardering van de gezondheid, zowel 
hett jaar voor het interview als de 14 dagen voor het inter-
view.. Hetzelfde geldt voor griepjes het jaar voor het inter-
vieww en de 14 dagen voor het interview. Degenen die de 14 
dagenn voor het interview griep hebben gehad waarderen hun 
gezondheidd zelfs erg laag. Waarschijnlijk komt dit omdat 
zijj  zich nog ziek voelden tijdens het interview. 

Eenn (of meer) bijna-overdosis leidt alleen tot een lagere 
waarderingg van de gezondheid het jaar voor het interview, 
maarr niet de 14 dagen voor het interview. Seropositiviteit 
gaatt samen met een lagere waardering van de gezondheid, 
maarr dit effect is niet significant door het kleine aantal 
seropositieven.. Ernstig letsel heeft geen effect op de 
waarderingg van de gezondheid. Ziekenhuisopname geeft 
alleenn een lagere waardering van de gezondheid de 14 dagen 
voorr het interview. Dit is merkwaardig, want het gaat om 
ziekenhuisopnamee het jaar voor het interview, niet de 14 
dagenn voor het interview. Uit regressieanalyses (zie bijlage 
7.1.. in Driessen 1992) blijkt dan ook dat dit effect van 
ziekenhuisopnamee op de ervaring van de gezondheid geen 
standd houdt. Dat ernstig letsel de ervaring van de 
gezondheidd niet aantast is begrijpelijk, omdat botbreuken en 
wondenn overgaan en geen blijvend effect op de gezondheid 
hebben.. Om dezelfde reden heeft opname in het ziekenhuis 
geenn effect op de waardering van de gezondheid. De zieken-
huisopnamenn zijn vaak het gevolg van zeer zware ongeluk-

Tabell  11.13. Ervaren gezondheid jaar voor interview en objectieve 
indicatorenn voor gezondheid. 

groep p 
cliënten n 

Afg.jrr ziek geweest excl. griep e.d. 
Afg.jrr ziek geweest, griepjes e.d. 
Afgel.22 weken ziek excl. griep e.d. 
Afgel.22 weken ziek, griep e.d. 
Afg.jaarr opgenomen in ziekenhuis 
Ernstigee kwaal 
Afg.jaarr bijna-overdosis 
Afg.jaarr ernstig letsel 
Seropositief f 

Allen n 

gemiddeldgemiddeld rapport-
cijfercijfer ervaren 

zondheid zondheid 

afg. . 
jaar r 

D6.4 4 
°6.7 7 
°6.2 2 
°5.8 8 
6.6 6 

°6.2 2 
°6.1 1 
6.7 7 
6.4 4 

6.9 9 

ge-ge-

afg.2 2 
wkn n 

°6.2 2 
°6.7 7 
°5.6 6 
°5.9 9 
°6.4 4 
°6.0 0 
6.4 4 
6.9 9 
6.2 2 

6.8 8 

N N 

158 8 
143 3 
57 7 
36 6 
72 2 

132 2 
45 5 
76 6 
16 6 

629 9 

00 Verschil met de overige cliënten (niet ziek geweest afg. jaar etc.) 
significant:: p < .05. 

kenn (verkeersongelukken) of betreffen eenmalige ingrepen 
(bijvoorbeeldd blinde darm). 

Tabell  11.14 geeft tenslotte de ervaring van de gezondheid 
perr categorie methadoncliënten. Vrouwen vinden hun 
gezondheidd slechter dan mannen. In deze leeftijdscategorie 
iss dat ook onder de algemene bevolking het geval (Foets en 
Sixmaa 1991). Wat afkomst betreft blijkt dat Surinamers en 
Molukkerss hun gezondheid zeer positief waarderen, Neder-
landerss liggen iets onder het gemiddelde voor alle cliënten 
enn buitenlanders en Marokkanen waarderen hun gezondheid 
hett laagst. Dat Marokkanen een zo lage waardering voor 
hunn gezondheid hebben is merkwaardig, want ze zijn jonger 
enn ze zijn wel iets, maar niet veel vaker ziek dan andere 
categorieënn cliënten (zie tabel 11.3). Waarschijnlijk spelen 
cultuurverschillenn een rol. Volgens hulpverleners benoemen 
Marokkanenn depressieve gevoelens niet als 'depressie', 
maarr als 'ziekte'. Inderdaad blijkt in het volgende hoofdstuk 
datt Marokkanen nauwelijks aangeven dat ze last van depres-
siess hebben. 
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Tabell  11.14. Rapportcijfer voor de ervaren gezondheid jaar voor in-
tervieww en 14 dagen voor interv.. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
Molukk/Indnn 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 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

AfgAfg Jr. mnd. methd.' 
00 -3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -30 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

afgg .jaar 

°6.9 9 
6.6 6 

°6.7 7 
7.5 5 
6.3 3 
88 1 
6.4 4 

°6.3 3 
6.4 4 
6.9 9 
6.9 9 
7.1 1 
6.9 9 

°6.6 6 
6.8 8 
6.9 9 
7.0 0 
6.9 9 

7.1 1 
7.0 0 
6.8 8 
6.8 8 

6.9 9 

afg.22 weken 

°6.9 9 
6.5 5 

°6.6 6 
7.5 5 
6.2 2 
7.7 7 
6.5 5 

6.4 4 
6.3 3 
6.9 9 
6.8 8 
6.8 8 
6.7 7 

6.6 6 
6.8 8 
6.8 8 
6.8 8 
6.8 8 

7.0 0 
6.4 4 
6.9 9 
6.7 7 

6.8 8 

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

Hett blijkt overigens dat de relatie tussen leeftijd en 
ervarenn gezondheid andersom loopt dan gebruikelijk. Bij 
methadoncliëntenn geldt niet hoe ouder hoe ongezonder, 
zoalss bij de algemene bevolking, maar juist hoe ouder hoe 
gezonderr men zich voelt. Ook geldt hoe meerjaren metha-
donn hoe hoger de waardering van de gezondheid. Uit 
regressieanalysee blijkt dat het vooral gaat om een leef-
tijdseffect.. Het aantal jaren methadonverstrekking heeft geen 
zelfstandigg effect als op leeftijd constant wordt gehouden. 

Err zijn meerdere verklaringen mogelijk voor dit feno-
meen.. Op de eerste plaats is het verband tussen leeftijd en 
gezondheidd in de algemene bevolking vooral boven de 50 
aa 60 jaar sterk. De methadoncliënten zijn practisch allen 
jongerr dan 50 jaar en tussen de 20 en 50 jaar is ook bij de 
algemenee bevolking de afname van de gezondheid beperkt. 
Ditt kan overigens niet verklaren dat de ervaren gezondheid 
vann de cliënten toeneemt met de leeftijd. Op de tweede 
plaatss is het mogelijk dat er selectie heeft plaatsgevonden. 
Minderr gezonde verslaafden zouden dan na verloop van tijd 
off  overlijden of uit de scene vertrekken. Op de derde plaats 
iss het mogelijk dat de verslaafden in de loop der jaren hun 
normenn ten aanzien van gezondheid verlagen. Wat eerst nog 
beschouwdd werd als een tamelijk ongezonde situatie, wordt 
dann na verloop van tijd als 'eigenlijk heel redelijk' 
beschouwd. . 

Morbiditeitt onder de cliënten is onderzocht door ziekte, 
ziekenhuisopnamen,, ernstige kwalen, overdoses en ongeluk-
kenn te inventariseren. Het blijkt dat het aantal ziektedagen 
onderr methadoncliënten hoog is met gemiddeld 32 dagen 
ziektee per jaar. Dit is 9% van alle dagen in een jaar. Het 
percentagee cliënten dat het jaar voor het interview in een 
ziekenhuiss is opgenomen bedraagt 12%. Dit is hoog voor 
zo'njongee populatie. Van de algemene bevolking van 25-44 
jaarr is 5% het jaar voor het interview opgenomen. Ook de 
gemiddeldd opnameduur is lang, namelijk 21 dagen (landelijk 
111 dagen). 

211 % van de cliënten zegt één of meer ernstige kwalen te 
hebben.. Van de algemene bevolking van 25-34 jaar heeft 
10%% een (minder ernstige) lichamelijke beperking. De cliën-
tenn hebben derhalve tenminste tweemaal vaker een ernstige 
kwaal.. De methadoncliënten bezoeken de huisarts 8.2 keer 
perr jaar, dat wil zeggen 2.3 keer zo vaak als een vergelijk-
barebare groep uit de algemene bevolking. De verschillende 
indicatorenn wijzen er op dat de morbiditeit in deze groep 
circaa tweemaal hoger is dan onder de normale bevolking. 

Dee methadoncliënten lijden vooral aan infectueuze 
aandoeningen.. 29% van alle ziekte het jaar voor het inter-
vieww betreft een ernstige infectie. Longontsteking en 
bronchitiss komen veel voor. Dit hangt samen met de wer-
kingg van opiaten (ademhalingsdepressie). Daarnaast komen 
hepatitiss en seropositiviteit veel voor. Maar ook de preva-
lentiee van andere infectieziekten kan fors genoemd worden. 
Ditt komt enerzijds door een verzwakte weerstand, ander-
zijdss kan verwaarlozing een rol spelen. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren met 19% van alle ziekte. De 
oorzaakk van deze ongelukken is meestal het feit dat men 
stonedd is of agressie. Bij na-o verdoses vormen de derde 
categoriecategorie van aandoeningen met 10% van alle ziekte. Het 
betreftt niet alleen over-doses, maar ook combinaties van 
drugss die de verslaafde bijna fataal werden. Een hoog 
percentagepercentage cliënten heeft ooit een bijna-overdosis gehad, 
namelijkk 43%. Een overdosis is duidelijk een belangrijk 
gezondheidsrisicoo voor de cliënten is. 

Infecties,, ongelukken, overdosesenverslavingsgerelateer-
dee ziekten nemen samen 61 % van alle ziekte voor hun reke-
ning.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
iss dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving. Dit blijkt ook 
uitt het feit dat ziekte met betrekking tot chronische aandoe-
ningenn onder de cliënten niet hoger is dan onder een door-
sneee populatie. 

Ondankss de fors hogere morbiditeit waarderen de cliënten 
gemiddeldd genomen hun gezondheid positief. Wel blijkt dat 
vergelekenn met de waardering van de gezondheid door de 
algemenee bevolking de methadoncliënten zich aanzienlijk 
minderr gezond voelen dan een doorsnee populatie. 

Watt de verschillende categorieën cliënten betreft blijkt 
datt vooral de herkomst van de cliënt een rol speelt bij de 
gezondheid.. Buitenlanders zijn aanzienlijk ongezonder, 
terwijll  allochtone cliënten (of cliënten van allochtone 
herkomst)herkomst) veel gezonder zijn dan Nederlandse (en buiten-
landse)) cliënten. Vooral Surinaamse cliënten zijn volgens 

81 1 



dezee indicatoren erg gezond. De waardering van de gezond-
heidd is bij allochtonen ook hoger, uitgezonderd bij Marok-
kanen.. Buitenlanders hebben ook vaker een bijna-overdosis, 
maarr ook Nederlandse cliënten hebben veel vaker een bijna-
overdosiss gehad dan cliënten van allochtone herkomst. Met 
namee bij Surinamers en Marokkanen ligt het percentage 
bijna-overdosess opvallend laag. 

Err is geen relatie tussen ziekte en leeftijd bij deze 
cliënten.. Dit is merkwaardig want normaal gesproken neemt 
dee gezondheid af met het stijgen van de leeftijd. Het hangt 
waarschijnlijkk samen met selectieprocessen: degenen die een 
ernstigee kwaal opdoen verdwijnen na verloop van tijd uit de 
scenee of sterven. Hierdoor blijven in de oudere leeftijds-
groepenn relatief veel gezonde cliënten over. Wel is er een 
toenamee van ziekte met de duur van de methadonverstrek-
king.. Deze bevinding kan erop wijzen dat langdurige 
verslavingg een achteruitgang van de gezondheid meebrengt. 
Dezee achteruitgang staat los van het natuurlijke veroude-
ringsproces.. Wel blijkt dat deze achteruitgang betrekkelijk 
geringg is. Er is geen samenhang tussen de regelmaat van het 
methadongebruikk en de verschillende indicatoren voor 
ziekte. . 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's is een belang-
rijkee doelstelling van de instellingen. Uit deze gegevens 
blijk tt dat de drugshulpverlening ook een bijzonder belang-
rijkee rol kan spelen bij het beperken van de risico's. Het 
merendeell  van de ziekte is immers in principe toegankelijk 
voorr preventie en behandeling. Ongelukken en overdoses 
kunnenn voorkomen worden, evenals infecties. En niet fatale 
ongelukken,, overdoses of infecties zullen meestal geen 
blijvendee schade opleveren. De uitzondering hierop komt 
hieronderr aan de orde. 

AIDSAIDS en preventie tegen AIDS 
Dee helft van de cliënten blijkt getest te zijn op HIV. 8% 
vann hen weet de uitslag niet of wil die niet zeggen. 5% van 
dee geteste cliënten is seropositief. Berekend als percentage 
vann degenen die de uitslag meedeelden is 6% seropositief. 
Ditt is aanzienlijk minder dan het cijfer voor Amsterdam 
waarr circa 30% van de spuitende methadoncliënten sero-
positieff  is (hier 7% van de spuitende cliënten; 4% van de 
niett spuitende cliënten). 

Duidelijkee verschillen tussen de categorieën methadoncli-
ëntenn doen zich alleen voor met betrekking tot de afkomst 

vann de cliënt. Buitenlanders zijn geen van allen seropositief. 
Vann Nederlanders en Molukkers is respectievelijk 6% en 
7%% seropositief. Bij Surinamers ligt dit op 10% en bij 
Marokkanenn zelfs op 52%. Dit laatste cijfer berust echter 
opp enkele waarnemingen en is niet betrouwbaar. 

Schonee naalden worden door 72% van de spuitende 
cliëntenn altijd gebruikt. De mogelijkheid om spuiten om te 
ruilenn heeft overigens geen invloed op het gebruik van 
schonee naalden. Er zijn dan ook veel minder cliënten die 
vann de spuitomruil gebruik maken (64%) dan er cliënten 
zijnn die schone naalden gebruiken (88%). 

Condoomss worden bij de vaste partner nauwelijks ge-
bruiktt door de cliënten (12%). Bij sex met anderen dan de 
vastee partner wordt er vaker een condoom gebruikt (44%). 
Prostitueess gebruiken vaak een condoom, 70% doet dat 
altijd. . 

Seropositievenn gebruiken iets vaker schone naalden dan 
niett seropositieven, maar niet altijd (89%). Zij gebruiken 
ookk vaker een condoom dan anderen, maar ook dat niet al-
tijd.. Bij de vaste partner gebruikt 51% van de seropositie-
venn een condoom (niet seropositief 12 %), bij niet-vaste part-
nerss 69% (niet seropositief 47%). 

Opvallendd is dat er geen relatie is tussen het gebruik van 
schonee naalden en het gebruik van condooms. Het is dus 
niett zo dat er twee groepen cliënten zijn: cliënten die op 
beidee gebieden preventieve maatregelen nemen en cliënten 
diee geen enkele preventieve maatregel nemen. 

Err is nagegaan hoeveel van de cliënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een Hl V-besmetting. Dit zijn degenen 
diee of altijd preventieve maatregelen nemen of riskant 
gedragg vermijden. 55% gebruikt èn altijd condooms bij niet-
vastee partners (of heeft geen sex met anderen dan de vaste 
partner)) èn altijd schone naalden (of spuit niet). Deze 55% 
zall  ook op de lange duur betrekkelijk weinig risico lopen, 
tenminstee als zij zich zo blijven gedragen als ze nu doen. 
Voorr de overige 45 % zal vooral de duur van de verslaving 
bepalendd zijn voor het oplopen van een HIV-infectie. 

Momenteell  is de situatie buiten de vier grote steden niet 
ongunstigg wat betreft het percentage seropositieven. Wel is 
hett duidelijk dat er veel gebeuren moet aan verbetering van 
dee preventie wil dit zo blijven. Als de cliënten die momen-
teell  een reëel risico lopen op besmetting (45%) hun gedrag 
niett veranderen, zal binnen enkele jaren het percentage 
seropositievenn buiten de grote steden sterk oplopen. 
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