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HOOFDSTUKK 12 

METHADONCLIËNTEN:: PSYCHISCHE SITUATIE 

Psychischee klachten en psychische aandoeningen, zoals 
psychosen,, komen onder verslaafden veel voor. Deze 
psychischee situatie van heroïneverslaafden is onderwerp 
geweestt van discussies, die zich toespitsten op twee vragen. 
Opp de eerste plaats op de vraag of de oorsprong van het 
psychischh dysfunctioneren van verslaafden aan de verslaving 
voorafgaat.. Volgens één opvatting zouden bepaalde psy-
chischee defecten predisponeren voor een verslavingscarrière. 
Dee verslaving versterkt mogelijkerwij s dergelijke psychische 
defecten,, maar veroorzaakt deze niet. Volgens een alter-
natievee visie zou er wel degelijk sprake zijn van een 
autonomee invloed van de verslaving op het psychisch 
functioneren.. Ook psychisch gezonde mensen, die door 
omstandighedenn verslaafd raken, zouden in psychische 
problemenn raken. In beide visies wordt aangenomen dat 
verslavingg in ieder geval niet bevorderlijk is voor het 
psychischh functioneren. Maar ook hierop zijn uitzonde-
ringen.. Vanuit het idee dat verslaving een vorm van 
zelfmedicatiee is, is het mogelijk dat de verslaving een 
heilzamee psychische werking heeft (Khantzian 1985). 
Daarnaastt kan opgemerkt worden dat het gebruik van 
opiatenn psychopathologie maskeert. 

Dee tweede vraag hangt hier nauw mee samen. Het gaat 
eromm of de psychische schade veroorzaakt wordt door de 
verslavingg zelf, dat wil zeggen door het middel of door de 
aann de verslaving inherente levenswijze, of door de maat-
schappelijkee reacties op verslaving (Zinberg en Harding 
1982).. Volgens de laatste opvatting hoeft verslaving beslist 
geenn psychische schade op te leveren. Schade zou uitslui-
tendd optreden door het proces van maatschappelijke uit-
stoting. . 

Dee discussie over deze vragen heeft inmiddels veel van 
zijnn glans verloren. Net als bij het 'nature-nurture' debat in 
dee biologie, heeft men inmiddels onderkend dat deze vragen 
geenn definitief antwoord kennen. Alle genoemde varianten 
(zelfmedicatie,, psychische problemen vóór het begin van de 
verslavingg en na het begin van de verslaving, psychische 
problemenn door maatschappelijke omstandigheden) komen 
voor,, daarover is geen twijfel en daarmee heeft de discussie 
zijnn principiële kant verloren. Dat simpele oplossingen 
(legaliseringg bijvoorbeeld) een definitief einde zullen maken 
aann de met verslaving samengaande psychische problema-
tiek,, gelooft nog slechts een enkeling. Voor de hulpver-
leningg is een principiële discussie over het ontstaan van 
psychischee problemen ook minder relevant dan inzicht in de 
wijzee waarop bepaalde omstandigheden het psychisch func-

tionerenn beïnvloeden. 
Inn het hiervolgende wordt eerst ingegaan op psychische 

klachten.. Vervolgens komen zelfmoordpogingen aan de 
orde.. Daarna wordt nagegaan welk gebruik de cliënten 
hebbenn gemaakt van de professionele hulpverlening voor 
hunn psychische problemen. Tenslotte wordt ingegaan op de 
ervaringg van de geestelijke gezondheid. 

PsychischePsychische klachten 

Aann de cliënten is gevraagd of en op hoeveel dagen zij last 
hebbenn gehad van zeven psychische klachten. Figuur 12.1 
geeftt een overzicht van de psychische klachten het jaar voor 
hethet interview. 65% van de cliënten heeft het afgelopen jaar 
lastt gehad van grote onrust of veel spanning. Niet alleen 
veell  cliënten hebben hier last van, deze klacht heeft ook de 
hoogstee frequentie. Bijna de helft van de cliënten (46%) 
heeftt er het jaar voor het interview vaker dan 30 keer last 
vann gehad. Op de tweede plaats komen depressieve klach-
ten.. 58% heeft daar het jaar voor het interview last van 
gehadd en 40% van alle cliënten op meer dan 30 dagen. 
Geheugenverlies,, oncontroleerbaar agressief gedrag, oncon-
troleerbaree angsten en de neiging er een eind aan te maken 
zijnn bij 19 a 27% van de cliënten het jaar voor het interview 
voorgekomen.. Het feit dat deze klachten naar concretere 
fenomenenn verwijzen dan 'onrust/spanning' en 'depressieve 
klachten'' zal er mede de oorzaak van zijn dat deze 

83 3 



Tabell  12.1. Psychische klachten. Percentages. 

JaarJaar voor interv. lastt gehad 

lastlast gehad op ,. 

1-144 dgn 14-30 dgn >> 30 dgn gemidd.. aantal dagen' 

grotee onrust/veel spanning 
depressievee klachten 
geheugenverlies s 
oncontrol.. agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg een eind aan te maken 
hallucinaties2 2 

65 5 
58 8 
27 7 
22 2 
21 1 
19 9 
5 5 

14 4 
13 3 
8 8 

13 3 
7 7 

11 1 
3 3 

46 6 
40 0 
18 8 
7 7 

13 3 
6 6 
2 2 

167 7 
134 4 
121 1 
41 1 

119 9 
47 7 

114 4 

144 dagen voor interv. lastt gehad 

lastlast gehad op . 

1-33 dgn 4-10 dgn >> 10 dgn gemidd.. aantal dagen' 

grotee onrust/veel spanning 
depressievee klachten 
geheugenverlies s 
oncontrol.. agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg een eind aan te maken 
hallucinaties2 2 

48 8 
40 0 
19 9 
9 9 

14 4 

12 2 
13 3 
7 7 
5 5 
5 5 
4 4 
1 1 

9 9 
10 0 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
1 1 

27 7 
17 7 
9 9 
1 1 
6 6 
2 2 
1 1 

10 0 

1.. Gemiddelde over degenen die van de klacht last hebben gehad. 2. Niet ten gevolge van drugs. 

psychischee klachten minder vaak voorkomen dan 'onrust' 
enn 'depressieve klachten'. Bij twee van deze vier psychische 
klachtenn (geheugenverlies en oncontroleerbare angsten) is 
dee frequentie hoog, bij twee andere is de frequentie juist 
laagg (oncontroleerbare agressie en zelfmoordneigingen). 
Hallucinatiess (niet ten gevolge van drugs) is de enige 
psychischee klacht die betrekkelijk weinig voorkomt, 
namelijkk bij 5% van de cliënten. Maar degenen die last 
hebbenn van hallucinaties, hebben dat wel vaak, namelijk 
gemiddeldd 114 keer per jaar. 

Hett is duidelijk dat de psychische problematiek van de 
methadoncliëntenn omvangrijk is. Weliswaar kan aange-
nomenn worden dat in een aantal gevallen ook lichtere 
ongenoegenss als psychische klachten, bijvoorbeeld als 
depressie,, zullen zijn opgegeven aan de interviewer en door 
jarenlangg opiaatgebruik zal de tolerantie voor ongenoegens 
enn prikkels zijn afgenomen. Dat neemt niet weg dat ook de 
prevalentiee van concrete klachten (bijvoorbeeld oncontro-
leerbaree angsten, agressie) hoog is. 

Omm een indruk te krijgen van de orde van grootte van de 
psychischee problematiek onder methadoncliënten is een 
vergelijkingg gemaakt met de prevalentie van vergelijkbare 
klachtenn onder een populatie huisartspatiënten. Tabel 12.2 
geeftt een overzicht van enkele psychische aandoeningen 
onderr methadoncliënten en huisartspatiënten. Een verschil 
tussenn de gegevens is dat de huisartspatiënten bij de huisarts 
kwamenn voor (onder meer) de betreffende klacht, terwijl de 
methadoncliëntenn alleen antwoordden op een vraag in een 
interview.. Maar dit verschil in de wijze waarop de gegevens 
verzameldd zijn kan niet verantwoordelijk zijn voor het feit 
datt de prevalentie onder methadoncliënten 23 tot 790 keer 
hogerr ligt dan onder de huisartspatiënten. Bovendien betreft 
hett bij de methadoncliënten de prevalentie in de 14 dagen 
voorr het interview, bij de huisartspatiënten de prevalentie 
inn de afgelopen 3 maanden. De psychische problematiek 
onderr methadoncliënten is derhalve, vergeleken met de 

Tabell  12.2. Prevalentie (%) van psychische klachten van huisarts-
patiëntenn en methadoncliënten. 

psychischee klacht 
(tussenn haakjes: 
formuleringg bij 
huisartsonderzoek) ) 

-- grote onrust/veel spann. 
(angstig/nerveus) ) 

-- depressieve klachten 
(depressieff  gevoel) 

-- geheugenverlies 
(geheugen/oriëntatiestoor.) ) 

-- oncontr. agressief gedrag 
(booss gevoel/geagiteerd) 

-- oncontroleerbare angsten 

(--) ) 
-- neiging eind aan te mak. 

((tentamen-)suïcide) ) 
-- hallucinaties' 

(--) ) 

metha--
doncl. . 
afg.. 2 
weken n 

48.00 0 

39.80 0 

18.70 0 

9.00 0 

13.80 0 

7.90 0 

2.40 0 

huisarts--
pat. . 

perr 3 
maanden n 

2.10 0 

0.17 7 

0.05 5 

0.10 0 

~ ~ 

0.01 1 

---

ratio o 
cliënten/ / 
patiënt. . 

23 3 

234 4 

374 4 

90 0 

--

790 0 

--

Bron:: Van der Velden e.a. (1991). 1. Niet t.g.v. drugs. 

algemenee bevolking, zéér ernstig. 
Hett blijkt dat de verschillende psychische klachten sterk 

samenhangen.. Cliënten die vaker van één van de psychische 
klachtenn last hebben, hebben ook vaker van de andere 
klachtenn last. (Gemiddelde correlatie .22 (jaar voor het 
interviewdenn .24 (14 dagen voor het interview); p< .001). 
Hett is niet zo dat er meerdere dimensies in het klachten-
patroonn ontdekt kunnen worden. Uit factoranalyses (zie 
bijlagee in Driessen 1992) blijkt dat er van één dimensie 
sprakee is. 'Onrust/spanning', 'depressieve klachten' en 
'oncontroleerbaree angsten' zijn het belangrijkst binnen deze 
dimensie.. 'Geheugenverlies' en 'hallucinaties' nemen een 
minderr centrale plaats in, de overige klachten ('agressief 
gedrag',, 'neiging er een eind aan te maken') een midden-
positie. . 
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Tabell  12.3. Aantal psychische klachten het jaar voor interviewen de 14 
dagenn voor interv., percentages. 

aantall  afgelopen afgelopen 
psychischee klachten jaar 2 weken 

00 18 37 
11 22 23 
22 23 18 
33 14 13 
44 13 6 
55 6 3 
66 3 1 
77 1 1 _ 

gemiddeldd <n = 630) 2.2 1.4 

Niett alleen de afzonderlijke psychische klachten komen 
veell  voor, de cliënten hebben ook van meerdere psychische 
klachtenn last (zie tabel 12.3). Slechts 18% van de cliënten 
hadd het jaar voor het interview geen enkele psychische 
klacht.. 45% had 1 of 2 klachten en 37% had het jaar voor 
hett interview 3 of meer psychische klachten. De metha-
doncliëntt heeft het jaar voor het interview gemiddeld 2.2 
psychischee klachten gehad en de 14 dagen voor het inter-
vieww 1.4 klachten. 

Inn tabel 12.4 is het gemiddeld aantal klachten per groep 
cliëntenn weergegeven. Zowel het jaar voor het interview als 
dee 14 dagen voor het interview hebben vrouwen meer 
klachtenn gehad dan mannen. Voor alle duidelijkheid meer 
klachtenn betekent hier meer verschillende klachten, 
bijvoorbeeldd zowel depressieve klachten alsook hallu-
cinaties.. Meer klachten hoeft hier niet te betekenen 
u i i i i u g n ^^ Kica.ni.eii ui ecu Mucin up ineci uttgCn. 

Nederlandsee cliënten en buitenlanders hebben meer 
verschillendee klachten dan de andere bevolkingsgroepen. 
Surinamerss hebben weinig klachten. De overige groepen 
(Marokkanen,, Molukkers) nemen een middenpositie in. 
Opvallendd is dat de Marokkaanse cliënten de 14 dagen voor 
hett interview erg laag scoren, het laagste van alle 
bevolkingsgroepen,, maar voor het jaar voor het interview 
komenn ze net onder de Nederlanders. De gevonden verschil-
lenn tussen etnische groepen zouden kunnen samenhangen 
mett cultuurverschillen tussen deze groepen, met name wat 
betreftt de bereidheid dergelijke vragen naar waarheid te 
beantwoorden.. De hoge score van Marokkanen met betrek-
kingg tot het aantal klachten het jaar voor het interview wijst 
overigenss niet op veel huiver psychische klachten te 
rapporteren.. Ook de scores van de Molukkers zijn niet 
bijzonderr laag. Alleen bij de Surinamers zijn over de hele 
liniee de scores veel lager, maar dit is nu juist de groep die 
hett beste geïntegreerd is in de Nederlandse cultuur. Veel 
aanwijzingenn om een grote rol toe te schrijven aan deze 
cultuurverschillen,, leveren de data derhalve niet. 

Ookk de verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 
significant,, maar erg gemakkelijk interpreteerbaar zijn deze 
verschillenn niet. Uit correlaties blijkt dat het aantal 
verschillendee klachten het jaar voor het interview (zeer 
zwak)) met de leeftijd afneemt (r = -.06; p = .048). Voor de 
144 dagen voor het interview is deze correlatie niet 
significantt (r = -.05). Uit de tabel blijkt dat vooral de 

Tabell  12.4. Psychische klachten. Gemiddeld aantal verschillende 
klachtenn het jaar voor interview en de 14 dagen voor 
intervieww en gemiddelde score op een schaal die de 
psychischee problematiek meet'. 

gemiddeldd gemiddeld gemiddelde 
aantall  aantal score op 

klachtenn klachten schaal 
afg.jaarr afg. 2 wkn psych.kl. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
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 

Afg.jr.Afg.jr. mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°2.06 6 
22 ^2 

°2.25 5 
1.36 6 
2.11 1 
2.03 3 
2.55 5 

°2.08 8 
1.99 9 
2.52 2 
2.15 5 
1.63 3 
2.16 6 

2.06 6 
1.93 3 
2.32 2 
2.15 5 
2.33 3 

2.65 5 
2.05 5 
2.18 8 
2.14 4 

2.20 0 

°1.32 2 
1.64 4 

°1.46 6 
.80 0 
.68 8 

1.62 2 
1.59 9 

"1.21 1 
1.39 9 
1.62 2 
1.38 8 
.97 7 

1.48 8 

°1.20 0 
1.13 3 
1.50 0 
1.42 2 
1.56 6 

2.01 1 
1.30 0 
1.44 4 
1.41 1 

1.40 0 

-.02 2 
.07 7 

°.03 3 
-.22 2 
-.19 9 
.01 1 
.03 3 

-.05 5 
-.05 5 
.05 5 

-.00 0 
-.11 1 
.09 9 

-.07 7 
-.05 5 
.07 7 

-.04 4 
.05 5 

.08 8 
-.04 4 
.02 2 
.02 2 

.00 0 

1.. a = .85. ° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief 
cliëntenn < 1 jaar methadon en jaar voor interview > 1 maand clean. 

groepenn 23-25 jaar en 36-40 jaar betrekkelijk weinig ver-
schillendee psychische klachten hebben. Bij de duur van de 
methadonverstrekkingg ligt de relatie andersom: hoe langer 
eenn cliënt methadon gebruikt, des meer verschillende psy-
chischee klachten heeft hij. Maar ook deze samenhang is 
zwakk (r=.08; p = .020). 

Opp grond van de 14 vragen naar psychische klachten kan 
eenn betrouwbare schaal geconstrueerd worden om de mate 
vann psychische problematiek vast te stellen (a = .85). De 
schaall  is geconstrueerd door de scores op de 14 vragen naar 
psychischee klachten (zie tabel 12.1) te middelen na 
omzettingg naar Z-scores (gemiddelde 0, standaarddeviatie 
1).. Deze schaal geeft naast het aantal verschillende 
psychischee klachten ook weer hoe ernstig de klachten zijn: 
iemandd die meer klachten heeft krijgt een hogere score, 
maarr iemand die vaker van een klacht last heeft gehad krijgt 
ookk een hogere score. De verschillen lopen parallel met de 
geconstateerdee verschillen met betrekking tot aantal verschil-
lendee klachten (tabel 12.4). Opvallend is dat deze verschil-
lenn minder vaak significant zijn. Waarschijnlijk komt dit 
omdatt het aantal dagen waarop men last heeft van een 
klacht,, niet altijd even betrouwbaar opgegeven is. Dit lijk t 
strijdigg met het gegeven dat de schaal een hoge betrouw-
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Tabell  12.5. Psychische klachten. Percentage dat het jaar v. interv. tenminste een dag de klacht gehad heeft. 

depress, , 
klachten n 

hallu--
cinat. . 

onrust t 
spann. . 

oncont t 
angst. . 

oncontr. . 
agress. . 

zelfm m 
neig. . 

geheugen--
verlies s 

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 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>122 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

53 3 
71 1 

62 2 
36 6 
17 7 
40 0 
76 6 

68 8 
54 4 
68 8 
54 4 
42 2 
60 0 

56 6 
60 0 
61 1 
55 5 
55 5 

64 4 
63 3 
52 2 
56 6 

°4 4 
10 0 

6 6 
0 0 
0 0 
2 2 
5 5 

9 9 
3 3 
6 6 
5 5 
3 3 
9 9 

8 8 
5 5 
5 5 
4 4 
5 5 

°0 0 
0 0 
8 8 
7 7 

°63 3 
71 1 

°66 6 
62 2 
65 5 
55 5 
63 3 

°74 4 
65 5 
72 2 
61 1 
54 4 
66 6 

65 5 
61 1 
68 8 
62 2 
70 0 

73 3 
62 2 
67 7 
64 4 

°2 0 0 
27 7 

22 2 
8 8 
9 9 

29 9 
30 0 

14 4 
14 4 
26 6 
22 2 
15 5 
27 7 

15 5 
20 0 
24 4 
21 1 
24 4 

38 8 
24 4 
10 0 
22 2 

°2 0 0 
26 6 

°21 1 
12 2 
76 6 
26 6 
18 8 

°1 7 7 
26 6 
28 8 
21 1 
8 8 

20 0 

19 9 
21 1 
28 8 
22 2 

15 5 

33 3 
16 6 
23 3 
20 0 

°17 7 
27 7 

°21 1 
6 6 

17 7 
15 5 
29 9 

9 9 
17 7 
23 3 
21 1 
16 6 
15 5 

22 2 
13 3 
18 8 
23 3 
17 7 

°32 2 
25 5 
21 1 
17 7 

29 9 
20 0 

27 7 
13 3 
27 7 
35 5 
35 5 

17 7 
20 0 
30 0 
32 2 
25 5 
19 9 

°21 1 
13 3 
28 8 
28 8 
47 7 

26 6 
16 6 
37 7 

28 8 

Allen n 58 8 65 5 21 1 22 2 19 9 27 7 

Verschill  tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en cliënten jaar v. interv. > 1 maand clean. 

baarheidscoëfficiëntt heeft (a = .85). Toch hoeft dat niet het 
gevall  te zijn. Als sommige cliënten systematisch het aantal 
kerenn dat zij last hebben van een klacht overdrijven, terwijl 
anderee cliënten systematisch wat lagere frequenties opgeven, 
dann zijn de antwoorden per cliënt consistent met elkaar. De 
gemetenn betrouwbaarheid (cv) is gebaseerd op deze interne 
consistentiee van de antwoorden. 

Tabell  12.5 geeft een overzicht van de verschillende 
klachtenn per categorie cliënten. Vrouwen hebben van zes 
vann de zeven klachten meer last dan mannen. De uitzon-
deringg is geheugenverlies waar mannen meer last van 
hebben.. Nederlandse en buitenlandse cliënten steken wat 
psychischee klachten betreft ongunstig af bij de allochtone 
cliënten.. Zij hebben meer last van depressies, onrust, on-
controleerbaree angsten, zelfmoordneigingen en geheugen-
verlies.. Ook op de oncontroleerbare agressie scoren zij 
hoog.. Surinamers daarentegen hebben minder last van alle 
psychischee klachten dan de andere groepen, met uitzonde-
ringg van onrust. Daar hebben Molukkers het minste last 
van.. Marokkanen hebben weinig last van depressies. Dit 
kann te maken hebben met het feit dat Marokkanen depres-
sievee klachten als somatische klachten interpreteren (zie 
hiervoor).. Ze hebben ook weinig last van angsten, maar 
veell  van onrust en oncontroleerbare agressie. Molukkers 
hebbenn juist weinig last van onrust, maar veel van angsten. 

Dee verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 3 van de 
77 keer significant, maar niet eenduidig te interpreteren. Het 
aantall  jaren methadonverstrekking gaat duidelijk samen met 

Tabell  12.6. Suïcide. Neiging om er een eind aan te maken en 
zelfmoordpogingen. . 

omschrijving g %% of 
gemid--
delde e 

aantal l 
waarover r 
berekend berekend 

Zelfmoordneiging Zelfmoordneiging 
Jrr v. interv. zelfmoordneiging gehad 
Jrr v. interv. dagen zelfmoordneiging 
144 dgn v.i. zelfmoordneiging gehad 
144 dgn v. int. dagen zelfmoordneig. 

Zelfmoordpoging Zelfmoordpoging 
Ooitt zelfmoordpoging gedaan 
Gemiddeldee leeftijd eerste poging 
Eerstee poging vóór begin methadon 
Gemidd.. aantal zelfmoordpogingen 
Jaarr v. int. zelfmoordpoging gedaan 
Afg.. jr gemiddeld aantal pogingen 

19% % 
6. 77 dage n 

8% % 
6. 33 dage n 

27 % % 
21. 99 jaa r 

58 % % 
2. 11 kee r 

4 % % 
2. 11 kee r 

630 0 
122 2 
630 0 
49 9 

630 0 
165 5 
162 2 
168 8 
630 0 
22 2 

eenn toename van het geheugenverlies, maar niet met toe-
namee van de andere psychische klachten. Onregelmatige me-
thadonverstrekkingg blijkt samen te gaan met meer depres-
sievee klachten en iets meer zelfmoordneigingen. Regelmatig 
methadongebruikk gaat samen met meer hallucinaties. Metha-
donn dempt het angstige gevoel bij hallucinaties. Misschien 
gebruikenn cliënten die last hebben van hallucinaties om die 
redenn regelmatiger methadon. 
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Tabell  12.7. Zelfmoordpogingen en neiging om er een eind aan te 
maken. . 

ooitt aantal afg.jaar afg.jaar 
pogingg suïcide- poging neiging 
suïcidee pogingen2 suïcide suïcide 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Marok/Turken n 
Molukk/lndon 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 
>122 jr 

Afg.jr.mnd.m.' Afg.jr.mnd.m.' 
00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

% % 

°25 5 
33 3 

°?0 0 
14 4 
25 5 
7 7 

32 2 

28 8 
22 2 
29 9 
26 6 
28 8 
24 4 

26 6 
27 7 
26 6 
24 4 
34 4 

21 1 
30 0 
33 3 
26 6 

27 7 

gemidd. . 

2.02 2 
2.42 2 

22 17 
1.43 3 
1.64 4 
1.31 1 
2.41 1 

1.72 2 
1.72 2 
2.36 6 
2.17 7 
1.65 5 
2.85 5 

2.19 9 
1.63 3 
2.31 1 
2.23 3 
2.25 5 

1.00 0 
2.56 6 
1.45 5 
2.22 2 

2.10 0 

% % 

4 4 
4 4 

4 4 
0 0 
0 0 
3 3 
5 5 

2 2 
4 4 
3 3 
4 4 
3 3 
6 6 

°5 5 
3 3 
4 4 
1 1 
8 8 

0 0 
7 7 
4 4 
3 3 

4 4 

% % 

"17 7 
27 7 

"21 1 
6 6 

17 7 
15 5 
29 9 

9 9 
17 7 
23 3 
21 1 
16 6 
15 5 

22 2 
13 3 
18 8 
23 3 
17 7 

°32 2 
25 5 
21 1 
17 7 

19 9 

°° Verschil tussen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten jaar voor interview > 1 maand clean. 
2.. Gemiddeld voor degenen die ooit een zelfmoordpoging deden. 

Zelfmoord Zelfmoord 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de neiging er een eind aan 
tee maken onder methadoncliënten veel voorkomt. 19% van 
dee cliënten heeft hier het jaar voor het interview last van 
gehadd en 8% de 14 dagen voor het interview. Een ver-
klaringg voor deze veel voorkomende neiging er uit te 
stappenn zou gevonden kunnen worden in het soms uitzicht-
lozee bestaan, gecombineerd met de doorlopende stress van 
hett junkieleven. Deze verklaring is overigens niet afdoende 
wantt een belangrijk deel van de eerste zelfmoordpogingen 
vondd vóór het begin van de verslaving plaats. Verder beho-
renn verslaafden tot die groepen in de samenleving die altijd 
dee middelen bij de hand hebben om er vrij gemakkelijk en 
pijnlooss een eind aan te maken. Wat dit betreft verkeren 
verslaafdenn in dezelfde positie als artsen. 

Ruimm een kwart (27%) van de methadoncliënten heeft 
ooitt een zelfmoordpoging ondernomen. De eerste zelf-
moordpogingg vond in één geval tijdens de kinderjaren plaats 
(77 jaar). In 47% van de gevallen viel de eerste zelfmoord-
pogingg in de puberteit of adolescentie (12-20 jaar). Bij 41% 
vondd de eerste poging in de periode 21-30 jaar plaats, bij 
111 % na het dertigste jaar. Dat het grote aantal zelfmoord-

pogingenn voor een deel los staat van de verslaving blijkt 
hieruitt dat bij 58% van degenen die ooit een zelfmoord-
pogingg ondernamen de eerste poging vóór het begin van het 
methadongebruikk valt. Bij 30% van degenen die ooit een 
zelfmoordpogingg deden ligt de eerste zelfmoordpoging 5 of 
meerr jaren voor het begin van het methadongebruik. 
Opvallendd is dat bij vrouwen de eerste zelfmoordpoging 
veell  vaker vóór het begin van de methadon valt dan bij 
mannenn (vrouwen 73%; mannen 52%). 

Hett jaar voor het interview heeft 4 % van de cliënten een 
zelfmoordpogingg gedaan, terwijl 19% het jaar voor het 
intervieww de neiging had er een eind aan te maken. Het 
gemiddeldd aantal zelfmoordpogingen het jaar voor het inter-
vieww ligt hoog, namelijk op 2.1 keer. Dit is even hoog als 
hett gemiddeld aantal zelfmoordpogingen dat alle cliënten, 
diee ooit een poging ondernamen, gedaan hebben. Dit komt 
omdatt 2 cliënten zeggen het afgelopen jaar 10 zelfmoord-
pogingenn gedaan te hebben. Bij dergelijke aantallen 
pogingenn kan moeilijk aangenomen worden dat het mislukte 
zelfmoordenn zijn. 

Meerr vrouwen dan mannen hebben ooit een zelfmoord-
pogingg gedaan, maar het jaar voor het interview is het 
aantall  pogingen bij mannen en vrouwen gelijk. Nederlanders 
enn buitenlanders hebben vaker een zelfmoordpoging onder-
nomenn dan allochtone cliënten. Deze verschillen lopen 
parallell  met de verschillen tussen de groepen met betrekking 
tott de neiging er een eind aan te maken. De grotere neiging 
omm er een eind aan te maken bij onregelmatige methadon-
gebruikerss komt niet tot uiting in een groter aantal zelf-
moordpogingenn bij deze onregelmatige gebruikers. Het 
percentagepercentage dat ooit een zelfmoordpoging heeft ondernomen 
neemtt niet toe met de leeftijd. Dit zou men verwachten 
omdatt iemand die 40 is meer kans heeft gehad in een situ-
atiee te belanden waarin zelfmoord een reële optie is, dan 
iemandd die 20 is. Wel blijken degenen die langer dan 12 
jaarr methadon gebruiken het jaar voor het interview vaker 
eenn zelfmoordpoging ondernomen te hebben (8%), maar 
ookk bij degenen die nog maar kort methadon gebruiken (0-2 
jj  aar) 1 igt het percentage zei f moordpogingen het j aar voor het 
intervieww hoog (5%). 

Err is een sterke samenhang tussen psychische klachten 
(vorigee paragraaf) en zelfmoordpogingen. Cliënten die de 
neigingg hebben er een eind aan te maken, hebben het jaar 
voorr het interview ook vaker een zelfmoordpoging gedaan 
(16%;; geen neiging er een eind aan te maken 1%; p 
<< .000). Dat ligt voor de hand. Minder voor de hand ligt 
datt er een bijna even sterke samenhang is met het optreden 
vann hallucinaties: van de cliënten die het jaar voor het inter-
vieww hallucinaties hadden (niet ten gevolge van drugs) heeft 
15%% een zelfmoordpoging gedaan. Van degenen die geen 
hallucinatiess hadden 3% (p < .000). Bij de overige 
psychischee klachten (depressies, grote onrust, oncon-
troleerbaree angst, oncontroleerbare agressie, geheugen-
verlies)) is er ook een samenhang met zelfmoordpogingen, 
maarr deze samenhang is minder sterk. Van degenen met de 
psychischee klacht heeft 5 a 9% het jaar voor het interview 
eenn zelfmoordpoging gedaan, van degenen zonder deze 
klachtt 0 a 3%. 
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ProfessioneleProfessionele hulp bij psychische problemen 

Inn hoofdstuk 9 is al ingegaan op begeleiding door een 
psychiaterr of psycholoog. Het ging daar om begeleiding, 
niett om professionele behandeling van psychische klachten. 
Dezee twee zaken, begeleiding in het kader van de drugs-
hulpverleningg en behandeling, zijn niet altijd even duidelijk 
gescheiden.. Om deze problemen te omzeilen is aan de cliën-
tenn gevraagd of en hoe vaak zij onder behandeling zijn 
geweestt van een psychiater of psycholoog, die niet aan een 
drugshulpverlenendee instelling verbonden is/was. Het is niet 
uitgeslotenn dat een enkele keer toch de psycholoog van de 
instellingg verward is met externe professionele hulp. 

Eenn derde van de cliënten blijkt ooit onder professionele 
behandelingg voor psychische klachten te zijn geweest (zie 
tabell  12.8). Bij 55% van de cliënten die ooit onder behan-
delingg van een psychiater/psycholoog stonden, vond de 
eerstee behandeling plaats vóór het begin van het methadon-
gebruik.. Bij 33 % zelfs 5 jaar vóór het begin van het metha-
dongebruik.. Het blijkt dus dat veel van de psychische 
problematiekk van vóór de verslaving dateert. Voor 8% valt 
dee eerste behandeling in de kinderjaren (< 12 jaar), voor 
41%% in de puberteit of adolescentie (12-20 jaar), voor 41% 
inn de periode 2 1 - 30 jaar en voor 10% na het dertigste 
levensjaar.. De gemiddelde leeftijd van de eerste behandeling 
doorr psychiater /psycholoog is 21 jaar. 

Bijj  meer dan de helft van de cliënten die ooit onder 
behandelingg waren, bleef het bij één behandeling (55%), 
111 % kreeg meer dan 5 behandelingen. Gemiddeld waren er 
3.22 behandelingen. De gemiddelde totale behandelingsduur 
iss lang namelijk 44 weken, bijna een jaar. Het gaat om de 
somm van de verschillende behandelingen, het is niet zo dat 
dee gemiddelde behandeling bijna een jaar duurt. Bij 34% 
vann de cliënten, die ooit onder behandeling waren, is de 
totalee behandelingsduur langer dan één jaar. Het jaar voor 
hett interview is 7% van de cliënten behandeld gedurende 
gemiddeldd 17 weken. 

16%% van alle cliënten is ooit opgenomen op een psychi-
atrischee afdeling of in een psychiatrisch ziekenhuis. De-
toxificatiekliniekenn zijn hier nadrukkelijk uitgesloten. Ook 
hierr blijkt dat een groot deel van deze opnames dateert van 
vóórr de verslaving. 55% van de opnames vond voor het 
beginn van de methadonverstrekking plaats en 29% 5 of meer 
jarenn voor het begin van de methadon. Geen enkele cliënt 
iss al tijdens de vroege jeugd opgenomen geweest op een 
psychiatrischee afdeling. 44% van degenen die ooit 
opgenomenn werden, is voor het eerst opgenomen tijdens de 
puberteitt of adolescentie (12-20 jaar), 50% tussen de 21 en 
300 jaar en 6% na zijn dertigste. Meestal (65%) gaat het om 
éénn opname. 8 % is meer dan 5 keer opgenomen. Gemiddeld 
iss men 2 keer opgenomen. De gemiddelde totale 
opnameduurr is lang, namelijk 30 weken. Het jaar voor het 
intervieww is 1.4% opgenomen gedurende gemiddeld 10 
weken. . 

Cliëntenn met psychische klachten zijn vaker behandeld 
doorr een psychiater/psycholoog (zie tabel 12.9). De ver-
schillenn zijn groot en steeds significant. Opvallend is dat er 
voorall  bij hallucinaties en in iets mindere mate bij de 
neigingg er een eind aan te maken grote verschillen optreden. 

Tabell  12.8. Behandeling door psychiater/psycholoog (niet van een 
methadonverstrekkendee instelling) en opname in psy-
chiatrischee afdeling/ziekenhuis. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 

deldee berekend 

Psychiater/psycholoog' Psychiater/psycholoog' 

Ooitt behand. psychiater/psycholoog 
Gemidd.. leeftijd eerste keer ps./ps. 
Eerstee keer vóór begin methadon 
Gemiddeldd keren onder behand. 
Totalee behandelingsduur 

Jaarr v. int. behandeling ps./ps. 
Behandelingsduurr jaar v. interv. 

144 dgn v. interv. behandeld ps./ps. 

OpnameOpname psychiatrische inr/afd2 

33% % 
20.99 jaar 

55% % 
3.22 keer 

43.99 weken 

7% % 
16.55 weken 

628 8 
208 8 
205 5 
204 4 
201 1 

628 8 
40 0 

2% % 628 8 

Ooitt opgenomen geweest 
Gemiddeldee leeftijd eerste opname 
Eerstee opname vóór begin methad 
Gemiddeldd aantal keren opg 
Totalee opname duur 

Jaarr v. interv. opgenomen geweest 
Opnameduurr jaar v. interv. 

144 dagen v. i. opgenomen geweest 

16% % 
22.11 jaar 

55% % 
2.00 keer 

30.22 weken 

1.4% % 
10.00 weken 

. 1% % 

630 0 
95 5 
93 3 
94 4 
94 4 

629 9 
9 9 

629 9 

1.. Excl. psychiater/psycholoog vaneendrugshulpverlenendeinstelling. 
2.. Excl. opname voor detoxificatie. 

Vann de cliënten die last hebben van hallucinaties is 29% 
behandeldd dooreen psychiater/psycholoog, van degenen die 
eenn neiging hebben er een eind aan te maken is 16% 
behandeld.. Bij de andere psychische klachten is dat 9 a 
13%.. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis hangt niet 
samenn met psychische klachten, met uitzondering van 
dezelfdee twee klachten: hallucinaties en zelfmoordneigingen. 
Dezee verschillen tussen de andere psychische klachten 
enerzijdss en hallucinaties en zelfmoordneigingen anderzijds 
zullenn samenhangen met het feit dat bij deze andere psy-
chischechische klachten verwijzing naar een psychiater proble-
matischh is. 

Verschillenn tussen de groepen cliënten wat betreft 
professionelee psychiatrische of psychologische hulp doen 
zichh nauwelijks voor (zie tabel 12.10). Bij de psychische 
klachtenn bleek dat er verschillen zijn tussen de groepen (zie 
tabell  12.5), maar dat komt niet tot uitdrukking in verschil-
lenn met betrekking tot professionele hulp. Opvallend is wel 
datt de cliënten die nog maar kort methadon gebruiken vaak 
zijnn behandeld, bijna even vaak als de cliënten die al 12 jaar 
off  langer methadon gebruiken. Ook het jaar voor het inter-
vieww zijn deze cliënten vaker behandeld en ze zijn vaak 
opgenomenn in een psychiatrische afdeling. Meer psychische 
klachtenn dan de andere leeftijdsgroepen hebben ze echter 
niett (zie tabel 12.5). Tenslotte blijken de cliënten die 
tamelijkk onregelmatig methadon gebruiken (4-7 maanden 
regelmatigg het jaar voor het interview) veel langer opgeno-



Tabell  12.9. Psychische klachten en behandeling door psychiater/psycholoog jaar voor interview en opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een 
psychiatrischee afdeling jaar voor interv.. 

PercentagePercentage behandeld 
doordoor psychiat. /psychol. 

PercentagePercentage opgenomen 
inin psych iatr. ziekenh. 

mètt psych. klacht zonder psych. klacht mètt psych. klacht zonder psych. klacht 

onrust/veelspan. . 
depressievee kl. 
geheugenverlies s 
oncontroleerbaarr agressief gedrag 
oncontroleerbaree angsten 
neigingg eind aan te maken 
hallucinaties' ' 

9 9 
10 0 
12 2 
10 0 
13 3 
16 6 
29 9 

°3 3 
°2 2 
°4 4 
°5 5 
°2 2 
°4 4 
°5 5 

Tabell  12.10. Behandeling door psycholoog/psychiater (excl. van een drugshulpverlenende instelling) en opname in psychiatrisch ziekenhuis of afdeling 
(excl.. opname voor detoxificatie). 

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 
66 -8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.Afg.jr.mnd.m.2 2 

00 - 3 mnd 
44 - 7 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

Behandelingg door psychiater/psycholoog Opnamee in psychiatr, zieknh./afd. 

ooitt onder beh. tot. duur beh. afg. jaar beh. ooit opgen. % tot. duur opnm. afg. jaar opg. % 
%% maanden % maanden 

33 3 
35 5 

35 5 
31 1 
15 5 
22 2 
39 9 

50 0 
31 1 
32 2 
31 1 
31 1 
43 3 

Ml l 
23 3 
33 3 
31 1 
42 2 

35 5 
31 1 
37 7 
34 4 

10.3 3 
9.9 9 

10.1 1 
13.0 0 
6.2 2 

11.7 7 

9.7 7 
10.9 9 
10.6 6 
10.4 4 
7.5 5 

12.4 4 

11.0 0 
11.8 8 
11.9 9 
7.5 5 

10.6 6 

9.6 6 
14.3 3 
11.0 0 
8.5 5 

6 6 
11 1 
0 0 
3 3 

15 5 

5 5 
7 7 

10 0 
4 4 
5 5 
3 3 

'13 3 
3 3 
7 7 
7 7 
3 3 

15 5 
18 8 

17 7 
7 7 

16 6 
10 0 
16 6 

16 6 
11 1 
14 4 
15 5 
18 8 
27 7 

'18 8 
10 0 
9 9 

18 8 
22 2 

17 7 
18 8 
22 2 
16 6 

7.0 0 
7.1 1 

7.6 6 
3.6 6 
5.1 1 
8.8 8 
2.6 6 

4.0 0 
4.7 7 
5.9 9 
9.6 6 
5.0 0 
9.0 0 

6.5 5 
8.9 9 
5.1 1 
6.9 9 
8.0 0 

°5.8 8 
15.6 6 
6.9 9 
5.8 8 

33 3 10.2 2 16 6 7.0 0 

Verschill  significant: p < .05. 1. Niet ten gevolge van drugs. 2. Exclusief cliënten < 1 jaar methadon en jaar v. interv. > 1 maand clean. 

menn te zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. 

ErvaringErvaring van de psychische gezondheid 

Preciess zo als bij de gezondheid is aan de cliënten gevraagd 
eenn rapportcijfer te geven voor hun psychische gezondheid 
hett jaar voor het interview en de 14 dagen voor het inter-
view.. Het blijkt dat de cliënten hun geestelijke gezondheid 
ietss lager waarderen dan hun lichamelijke gezondheid. Voor 
dee geestelijke gezondheid het afgelopen jaar geven cliënten 

zichzelff  gemiddeld een 6.6, voor de 14 dagen voor het 
intervieww een 6.8. Voor de lichamelijke gezondheid waren 
dezee rapportcijfers respectievelijk 6.9 en 6.8. 13% van de 
cliëntenn geeft zichzelf een 4 of lager voor de psychische 
gezondheid,, 31 % een 5 of 6, 43 % beoordeelt de geestelijke 
gezondheidd als ruim voldoende tot goed (7 of 8) en maar 
liefstt 14% vindt de geestelijke gezondheid zeer goed of 
uitstekendd (9 of 10). 

Err is, zoals men zou verwachten, een sterke samenhang 
tussenn de waardering van de eigen geestelijke gezondheid 
enn psychische klachten (tabel 12.12). Cliënten met een 
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Tabell  12.11. Rapportcijfer voor geestelijke gezondheid. Percentages. Tabell  12.13. Rapportcijfer voor ervaren geestelijke gezondheid. 

)pen n 
jaar r 

1 1 
1 1 
4 4 
7 7 

13 3 
18 8 
21 1 
22 2 
8 8 
6 6 

6.6 6 

afgelopen n 
22 weken 

2 2 
2 2 
4 4 
6 6 

10 0 
15 5 
23 3 
24 4 
9 9 
7 7 

6.8 8 

Tabell  12.12. Rapportcijfer voor ervaren geestelijke gezondheid 
afhankelijkk van psychische klachten, behandeling door 
psychiater/psycholoogg en suïcidepoging. 

mètt zonder 
psych.. klacht psych. klacht 

PsychischePsychische klachten 
onrust/veelspan. . 
depressievee kl. 
geheugenverlies s 
oncont.. agress. gedr. 
oncontrol.. angsten 
neigingg eind a.t.m. 
hallucinaties' ' 

ProfessioneleProfessionele behandeling 
Afg.. jaar behand. psychiater 
Afg.. jr opgen. Psych. ziekenh 

SuïcidepogingSuïcidepoging afg.jaar 

6.2 2 
6.0 0 
5.9 9 
6.1 1 
5.5 5 
5.3 3 
5.4 4 

5.0 0 
4.8 8 

4.5 5 

"7.5 5 
"7.5 5 
°6.9 9 
°6.8 8 
°6.9 9 
°7.0 0 
°6.7 7 

°6.8 8 
°6.7 7 

"6.7 7 

°° verschil significant (p<.05). 1. NMet ten gevolge van drugs. 

psychischee klacht geven hun geestelijke gezondheid hooguit 
eenn 6+, zonder psychische klacht wordt de gezondheid met 
eenn 7" of hoger gewaardeerd. Opvallend is dat hallucinaties 
enn zelfmoordneigingen tot de laagste rapportcijfers leiden. 
Oncontroleerbaree angsten en geheugenverlies leiden tot een 
rapportcijferr dat op de grens van voldoende en onvoldoende 
ligt,, terwijl de cliënten met onrust, depressieve klachten en 
oncontroleerbaree agressie hun geestelijke gezondheid toch 
bovenn de 6 waarderen. Het negatiefst wordt de geestelijke 
gezondheidd beoordeeld door de cliënten die het jaar voor het 
intervieww een zelfmoordpoging deden (4.5). 

Vrouwenn zijn aanzienlijk negatiever over hun geestelijke 
gezondheidd dan mannen (tabel 12.13). Wat de bevol-
kingsgroepenn betreft blijkt dat Marokkanen negatief zijn 
overr hun geestelijke gezondheid, terwijl Molukkers, maar 
voorall  Surinamers hun geestelijke gezondheid een hoog 
cijferr geven. Surinamers scoren welhaast extreem goed met 
gemiddeldd een 8. Nederlanders en buitenlanders komen iets 
onderr het gemiddelde voor alle cliënten. Met de leeftijd 
looptt het oordeel over de geestelijke gezondheid scherp op 
vann 5.8 bij de jongste cliënten naar 6.9 bij de oudste. 
Waarschijnlijkk speelt een rol dat het referentiekader 
verandertt naarmate men ouder wordt. 

Bijj  de beoordeling van de eigen geestelijke gezondheid 

afgelopenn afgelopen 
jaarr 2 weken 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maroo k/Turken 
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 
3 - 5 j r r 
6 - 8 j r r 
9-122 jr 
>> 12 jr 

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

Allen n 

"6.7 7 
6.3 3 

°6.5 5 
8.0 0 
6.0 0 
6.7 7 
6.4 4 

°5.8 8 
6.4 4 
6.5 5 
6.7 7 
7.0 0 
6.9 9 

6.4 4 
6.8 8 
6.4 4 
6.7 7 
6.7 7 

6.5 5 
6.7 7 
6.7 7 
6.7 7 

6.6 6 

°6.8 8 
6.3 3 

°6.6 6 
8.0 0 
6.3 3 
6.9 9 
6.5 5 

6.2 2 
6.4 4 
6.6 6 
6.9 9 
7.1 1 
6.6 6 

6.6 6 
7.0 0 
6.6 6 
6.7 7 
6.8 8 

6.4 4 
6.4 4 
6.9 9 
6.8 8 

6.8 8 

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

zall  het oordeel van de omgeving een belangrijke rol spelen. 
Eenn deel van de sterke samenhang tussen hallucinaties en 
zelfmoordneigingenn enerzijds en het oordeel over de geeste-
lijk ee gezondheid anderzijds kan te maken hebben met het 
feitt dat deze psychische klachten door hulpverleners als 
ernstigg beschouwd worden. Ook is bekend dat iemand, die 
inn een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen, door de hulp-
verlenerss verder als een psychiatrische patiënt beschouwd 
wordt.. Verslaafden nemen dergelijke oordelen gemakkelijk 
over. . 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Dee psychische problematiek van de methadoncliënten is, 
vergelekenn met de algemene bevolking, omvangrijk, metha-
doncliëntenn hebben tot 700 keer vaker last van bepaalde 
psychischee klachten dan een populatie huisartspatiënten. Dat 
dezee problematiek niet alleen omvangrijk, maar vaak ook 
ernstigg is, blijkt uit het feit dat veel cliënten onder 
behandelingg zijn van een psychiater of psycholoog of 
opgenomenn zijn geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. 

Dee meest voorkomende psychische klachten het jaar voor 
hett interview zijn grote onrust/spanning en depressieve 
klachten.. Meer dan de helft van de cliënten heeft hier het 
jaarr voor het interview last van gehad. Geheugenverlies, 
oncontroleerbaarr agressief gedrag, oncontroleerbare angsten 
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enn zelfmoordneigingen komen bij ongeveer 20 a 30% van 
dee cliënten voor. Alleen hallucinaties komen weinig voor 
(5%).. Slechts 18% van de cliënten heeft het jaar voor het 
intervieww geen enkele psychische klacht gehad, terwijl 37% 
driee klachten of meer had. 

Dee neiging om er een eind aan te maken komt veel voor 
(19%% jaar voor het interview) en veel cliënten hebben dan 
ookk ooit een zelfmoordpoging gedaan (27%). Het jaar voor 
hett interview deed 4% een zelfmoordpoging. 

33%% van de cliënten is ooit voor psychische klachten 
onderr professionele behandeling geweest bij een psychiater 
off  psycholoog. Het jaar voor het interview was 7% onder 
behandeling.. 16% is ooit opgenomen in een psychiatrisch 
ziekenhuiss of op een psychiatrische afdeling (exclusief 
opnamee voor detoxificatie). 

Ondankss de omvangrijke psychische problematiek beoor-
delenn de cliënten hun psychische gezondheid niet ongunstig. 
Gemiddeldd geven zij zichzelf een rapportcijfer van 6.6 (jaar 
voorr het interview) en 6.8 (14 dagen voor het interview). 

Cliëntenn met hallucinaties en zelfmoordneigingen zijn 
vakerr onder behandeling van een psychiater, worden vaker 
opgenomenn in een psychiatrisch ziekenhuis, waarderen hun 
geestelijkee gezondheid lager en doen vaker een zelfmoord-
pogingg dan de cliënten met de andere psychische klachten. 
Dezee twee psychische klachten zijn derhalve ernstiger van 
aardd dan depressieve klachten, onrust/spanning, oncontro-
leerbaree angsten, agressie en geheugenverlies. Wel kan 
hierbijj  een rol spelen dat hallucinaties en zelfmoordpogingen 
doorr hulpverleners als ernstig worden beschouwd en dat dit 
oordeell  wordt overgenomen door de cliënten. 

Datt de oorzaak van veel van de psychische problematiek 
loss staat van de verslaving blijkt hieruit dat de eerste 
zelfmoordpoging,, de eerste behandeling door een psychiater 
off  de eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis in meer 
dann de helft van de gevallen plaatsvond vóór het begin van 
dee methadonverstrekking. Doorgaans zal het begin van de 
verslavingg en het begin van de methadonverstrekking niet 
verr uiteen liggen. Ongeveer in een derde van de gevallen 
lagg de eerste zelfmoordpoging, eerste behandeling door een 

psychiaterr en eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis 
zelfss 5 jaar of langer vóór het begin van de methadonver-
strekking. . 

Dee psychische gezondheid van vrouwen is slechter dan 
diee van mannen. Vrouwen hebben meer verschillende klach-
tenn en alle psychische klachten komen vaker bij hen voor 
dann bij mannen. De enige uitzondering is geheugenverlies, 
datt vaker bij mannen voorkomt. Vrouwen doen ook vaker 
eenn zelfmoordpoging en geven hun geestelijke gezondheid 
eenn lager rapportcijfer. Ze zijn ook iets vaker onder 
behandelingg van een psychiater en iets vaker opgenomen in 
eenn psychiatrisch ziekenhuis, maar deze laatste verschillen 
zijnn niet significant. 

Dee geestelijke gezondheid van Nederlandse en buiten-
landsee cliënten is slechter dan van allochtone cliënten. 
Nederlanderss en buitenlanders hebben meer verschillende 
klachtenn en het meeste last van alle psychische klachten, 
mett uitzondering van oncontroleerbare agressie, dat het 
meestt bij Marokkanen voorkomt. Ook hebben zij vaker een 
zelfmoordpogingg ondernomen en het rapportcijfer voor de 
geestelijkee gezondheid is bij hen laag. Surinamers zijn 
geestelijkk het gezondst. All e klachten komen bij hen weinig 
voorr en hun oordeel over de geestelijke gezondheid is zeer 
positief:: een 8 gemiddeld. Marokkanen hebben veel last van 
onrustt en zeer veel last van oncontroleerbare agressie, maar 
weinigg last van angsten. Zij beoordelen hun geestelijke 
gezondheidd negatief. Molukkers hebben veel last van 
angstenn en geheugenverlies, vrij veel van agressie (maar 
veell  minder dan Marokkanen) en weinig last van depressies 
enn zelfmoordneigingen. Zij beoordelen hun geestelijke 
gezondheidd positief. 

Mett een toename van de leeftijd neemt het aantal ver-
schillendee klachten iets af. Ouderen zijn ook positiever over 
hunn geestelijke gezondheid. Met het aantal jaren dat men al 
methadonn gebruikt neemt het aantal verschillende klachten 
echterr iets toe. Onregelmatig methadongebruik gaat samen 
mett minder hallucinaties en met meer depressies en zelf-
moordneigingen,, maar er is geen samenhang met feitelijke 
zeii  fmoordpogingen. 
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