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HOOFDSTUKK  13 

METHADONCLIËNTEN ::  SOCIALE SITUATI E 

Dee wijze waarop verslaafden functioneren in de maatschap-
pijj  bepaalt de publieke opinie over verslaving en verslaafden 
enn is, naast bezorgdheid voor de jeugd, de belangrijkste 
oorzaakk van de belangstelling voor het drugprobleem. Een 
deell  van de verslaafden dysfunctioneert in de maatschappij 
enn kan als drop-outs beschouwd worden: personen die zich 
niett meer betrokken voelen bij de maatschappij en die geen 
boodschapp hebben aan maatschappelijke conventies. Wat dit 
betreftt zijn er grote overeenkomsten met andere groepen 
drop-outs,, zoals criminelen en bepaalde groepen werkloze 
jongerenn en het is dan ook geen wonder dat deze verschil-
lendee groepen drop-outs elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Overr het maatschappelijk functioneren van verslaafden 
doenn dezelfde theorieën opgeld als over het psychisch 
functioneren.. Enerzijds wordt de verslaving zelf gezien als 
dee oorzaak van het maatschappelijk dysfunctioneren. Door 
dee werking van de gebruikte middelen, maar ook door de 
noodzaakk steeds te scoren, zou de verslaafde niet meer in 
staatt zijn normaal sociaal te functioneren. Anderzijds wordt 
dee maatschappelijke reactie op verslaving en de maatschap-
pelijkee uitstoting als boosdoener aangewezen. Methadonver-
strekkingg is oorspronkelijk gebaseerd op de eerste veron-
derstelling.. Door de verslaafde een remplacant te bieden 
voorr de heroïne zou hij een normaal sociaal bestaan op 
kunnenn bouwen. Om die reden zou ook criminaliteit over-
bodigg worden en verdwijnen. Inmiddels is duidelijk gewor-
denn dat, als criminaliteit deel uitmaakt van het gedrags-
patroonn van de verslaafde, de criminaliteit hierin zo hecht 
verankerdd is, dat deze niet verdwijnt met methadonverstrek-
king,, maar hooguit iets afneemt (Leuw 1986). 

Zoalss in de inleiding is besproken, is de verwachting dat 
dee verslaafde door de methadon op de lange duur een 
geregeldd bestaan kan opbouwen. Maatschappelijke reïnte-
gratie,, met methadon, wordt nagestreefd en belangrijker 
gevondenn dan het beëindigen van de verslaving. 

Inn dit hoofdstuk wordt ingegaan op het maatschappelijk 
functionerenn van de methadoncliënten. Het gaat daarbij niet 
alleenn om criminaliteit, maar ook om zaken als werk, 
opleiding,, huisvesting en sociaal contact. 

Criminaliteit Criminaliteit 

Recentt is een uitvoerige studie naar criminaliteit onder 150 
verslaafdenn in Amsterdam gepubliceerd (Grapendaal e.a. 
1991).. Enkele belangrijke bevindingen worden hier kort 

besproken.. Bij het merendeel van de respondenten (51%) 
gaatt het begin van het criminele gedrag vooraf aan het begin 
vann de verslaving, bij 20% is de criminaliteit begonnen na 
dee verslaving, bij 8% was er van een min of meer gelijktij -
digg begin sprake en 21 % zegt nu en vroeger niet crimineel 
actieff  (geweest) te zijn. (De categorie vroeger crimineel 
actief,, maar nu niet meer wordt door de auteurs in dit 
overzichtt niet genoemd.) Over een periode van één maand 
gerekendd pleegt 53% van de respondenten verwervingscri-
minaliteitt (exclusief dealen en niet-verwervingscriminaliteit, 
zoalss geweld). Meestal gaat het om een aanvulling van een 
legaall  inkomen, bijvoorbeeld een uitkering. 22% heeft 
criminaliteitt als hoofdbron van inkomen. Deze laatsten 
kenmerkenn zich door een hoog consumptieniveau van 
heroïnee en cocaïne, even hoog als het niveau van de 
dealendee respondenten. De variatie in het middelengebruik 
iss overigens groot: slechts 7% meldt een stabiel gebruiks-
patroonn gedurende één maand. Het merendeel van de crimi-
naliteitt bestaat uit kleine diefstal, zoals winkeldiefstal en 
fietsendiefstal. . 

Methadonverstrekkingg blijkt geen verlaging van de crimi-
naliteitt mee te brengen. Wel is het zo dat cliënten van de 
hoogdrempeligee voorzieningen (wijkposten en huisartsen) 
minderr criminaliteit plegen dan gemiddeld, maar de cliënten 
vann de laagdrempelige voorzieningen (bussen) plegen meer 
criminaliteitt dan de verslaafden die het zonder methadon 
kunnenn stellen. Naar aanleiding hiervan stellen de auteurs 
datt methadon toch een functie heeft: 'de wetenschap dat me-
thadonn [...] te krijgen is, maakt de onthoudingsverschijn-
selenn [...] minder dreigend. Morele grenzen die ook voor 
harddrugverslaafdenn gelden, kunnen daarom makkelijker 
gerespecteerdd worden'. 

Opp basis van verschillende economische activiteiten is de 
onderzoeksgroepp ingedeeld in drie typen: genormaliseerde 
verslaafdenn (inkomen voornamelijk uit legale bron; min of 
meerr gestabiliseerd bestaan; methadon; 63% van de steek-
proef);; de dealende verslaafde (inkomen voornamelijk uit 
dealen;; vaak inkomsten in natura (dope); hoog consumptie-
niveau;niveau; geen methadon; 15%); en de criminele verslaafde 
(inkomenn vooral uit verwervingscriminaliteit; hoog con-
sumptieniveau,, maar meer variabel dan bij de dealende 
gebruiker;; in slechte tijden methadon via bussen; veel 
cocaïne;; 22%). 

Grapendaall  e.a. bespreken in hun studie twee mogelijke 
verklaringenn voor het gegeven dat criminaliteit en verslaving 
vaakk samengaan. Volgens de eerste theorie wordt crimina-
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Tabell  13.1. Misdrijven. Percentage cliënten dat ooit, het jaar voor 
intervieww en de 14 dagen voor interview een bepaald mis-
drijff  beging. (N = 630). Percentages. 

ooit t 
ge--

pleegd d 

afg. . 
jaar r 

gepl. . 

afg. . 
22 wkn 
gepl. . 

diefstal1 1 

diefstall  met inbraak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid ing. 
geweld/mishandeling g 

72 2 
50 0 
7 7 

36 6 
57 7 
35 5 
22 2 

33 3 
8 8 
0 0 

13 3 
17 7 
8 8 
5 5 

13 3 
2 2 
0 0 
3 3 
7 7 
2 2 
1 1 

1.. Meer dan een paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een auto. 

Tabell  13.2. Misdrijven. Aantal verschillende misdrijven dat ooit, het 
jaarr voor interview en de 14 dagen voor interview gepleegd 
is.. Percentages (N = 630). 

aantall  verschillende 
misdrijven n 

gemiddeld d 

afg. . 
jaar r 

0.8 8 

afg. . 
22 wkn 

9 9 
15 5 
21 1 
21 1 
17 7 
11 1 
5 5 
1 1 

50 0 
29 9 
12 2 
6 6 
2 2 
1 1 
0 0 
0 0 

78 8 
17 7 
4 4 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0.3 3 

liteitt veroorzaakt door druggebruik. Door de afhankelijkheid 
vann middelen en door de hoge prijs van deze middelen is 
hett als het ware onvermijdelijk dat de verslaafde crimi-
naliteitt pleegt om deze middelen te bekostigen. Als bezwaar 
tegenn dit verklaringsmodel noemen Grapendaal e.a het feit 
datt methadon niet tot criminaliteitsreductie leidt. Methadon 
vermindertt immers de afhankelijkheid van drugs. Verder 
wijzenn zij erop dat niet alle verslaafden criminaliteit plegen. 

Volgenss de tweede theorie veroorzaakt criminaliteit 
druggebruik.. Het (deviante) druggebruik wordt gezien als 
eenn gevolg van de keuze voor of de socialisatie tot een 
deviantee levensstijl. Niet de verslaving is dominant, maar 
hett deviante leefpatroon dat thuis of in een adolescente 
peergroupp is aangeleerd en druggebruik is een onderdeel 
vann dat deviante leefpatroon. Volgens de auteurs voldoet 
ookk dit model niet. Persoonlijke of gezinspathologie ver-
klaartt immers soms beter het ontstaan van het druggebruik 
dann socialisatie in een deviant ouderlijk milieu of in een 
deviantee peergroup. 

Dee bezwaren van Grapendaal e.a. tegen deze twee theo-
rieënn zijn niet overtuigend voorzover ze erop neer komen 
datt niet alle verslaafden crimineel actief zijn en dat niet alle 
verslaafdenn een deviante socialisatie achter de rug hebben. 
Voorr alle sociaal wetenschappelijke uitspraken geldt immers 
datt ze niet altijd van toepassing zijn. Het gaat er om in 
welkee mate ze juist zijn. Dat beide theorieën zo opgevat 
kunnenn worden dat ze verschillende zaken verklaren en op 
diee manier te combineren zijn, wordt door de auteurs niet 
benadrukt.. De socialisatie theorie verklaart waarom iemand 
verslaafdd geworden is, de andere theorie (dwingende 
behoeftee door afhankelijkheid) waarom een verslaafde meer 
off  minder criminaliteit pleegt. Ook met deze gecombineerde 
theoriee is overigens lastig te verklaren waarom het niveau 
vann middelengebruik en criminaliteit een sterk golvend 
patroonn heeft en dit is een van de belangrijkste bevindingen 
vann het onderzoek. Het criminaliteitsniveau van verslaafden 
buitenn de grote steden zal nu besproken worden. 

Inn tabel 13.1 is weergegeven hoeveel cliënten enkele 
delictenn ooit, het jaar voor het interview en de 14 dagen 
voorr het interview gepleegd hebben. Wat opvalt is dat de 
percentagess laag zijn. Eenvoudige diefstal, in de vragenlijst 
omschrevenn als 'diefstal, meer dan een paar gulden, bij-
voorbeeldd van een fiets of uit een auto', is niet door alle 
cliëntenn ooit gepleegd, maar door slechts 72%. Het jaar 

voorr het interview maakte 33% zich hier schuldig aan en 
dee 14 dagen voor het interview slechts 13 %. Het dealen van 
drugs,, een bijzonder voor de hand liggende bezigheid voor 
verslaafden,, is slechts door 57% ooit gepraktizeerd, door 
17%% het jaar voor het interview en door 7% de 14 dagen 
voorr het interview. Diefstal met inbraak komt iets minder 
vaakk voor met 50% ooit, 8% jaar voor het interview en 2% 
144 dagen voor het interview. 

Dee misdrijven heling en fraude komen aanzienlijk minder 
vaakk voor. 36% en 35% heeft zich hier ooit mee ingelaten, 
13%% en 8% het jaar voor het interview en 3% en 2% de 14 
dagenn voor het interview. Geweld of mishandeling is door 
22%% van de cliënten ooit gepleegd, door 5% het jaar voor 
hethet interview en door 1% de 14 dagen voor het interview. 
Tasjesrooff  is onder de cliënten zeldzaam. Slechts 7% heeft 
hierr ooit aan gedaan en niemand het jaar voor het interview'. 

Dee vraag doet zich voor hoe betrouwbaar de cliënten hun 
criminelee gedrag hebben opgegeven. Aan het begin van het 
intervieww is de cliënten verzekerd dat nooit aan iemand 
anders,, bijvoorbeeld hulpverleners of politie, gegevens 
zullenn worden doorgegeven. Het is echter mogelijk dat 
sommigee cliënten dit niet geloofd hebben. Paranoia is geen 
ongewoonn verschijnsel onder verslaafden. Dit heeft waar-
schijnlijkk niets te maken met de verslaving, maar hangt 
samenn met de marginale maatschappelijke positie van ver-
slaafden.. Ook andere marginale groepen (extreme politieke 
organisaties,, secten, criminelen) nemen altijd en overal 
gecompliceerdee samenzweringen waar. Misschien komt dit 
omdatt dergelijke groepen zelf het nodige geheim hebben te 
houden. . 

Hoee dit zij, het is mogelijk dat er van onderrapportage 
sprakee is. Volgens hulpverleners schamen junks zich niet 
voorr diefstal en dergelijke, maar wel voor geweld. Discre-
pantiess met andere cijfers treden op, maar zijn soms goed 
verklaarbaar.. Zo heeft 22% het jaar voor het interview last 
gehadd van oncontroleerbaar agressief gedrag, terwijl slechts 
5%% zich schuldig heeft gemaakt aan geweld of mishande-
ling.. Dit verschil hoeft niet te wijzen op onbetrouwbaarheid, 
wantt niet elk agressief gedrag kan beschouwd worden als 
eenn geweldsmisdrijf. 

Dee volgende discrepanties lijken ernstiger. Het jaar voor 
hett interview is 52% door de politie opgepakt, terwijl 50% 
opgeeftt het jaar voor het interview geen criminaliteit 
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Tabell  13.3. Frequentie van misdrijven. Gemiddeld aantal keren dat een 
misdrijff  gepleegd is. 

eenvoudigee diefstal' 
diefstall  met braak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid ing. 
geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

gemiddeldegemiddelde voor alle cliënten'4 

77 delicten tezamen 
66 delicten, excl. drugs dea en n 

afg. . 
jaar r 

56.8 8 
35.7 7 

---
36.3 3 

115.3 3 
19.1 1 
11.0 0 

96.196.12 2 

48.2 2 
28.2 2 

afg. . 
22 wkn 

4.6 6 
4.2 2 

---
3.7 7 
8.1 1 
4.2 2 
1.2 2 

6.7̂  ^ 

1.5 5 
0.9 9 

1.. "meer dan een paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een 
auto".. 2. N = 3 15 cliënten die het jaar voor interview een misdrijf 
begingen.. 3. N = 139 cliënten die de 14 dagen voor interview een 
misdrijff  begingen. 4. N = alle 630 cliënten. 

gepleegdd te hebben. 28% van de opgepakten zegt dat men 
hett jaar voor het interview niets crimineels heeft gedaan. 
8%% is de 14 dagen voor het interview opgepakt en 40% van 
henn zegt de 14 dagen voor het interview niets crimineels 
gedaann te hebben. Verslaafden worden vaak opgepakt voor 
ordeverstoring,, onbetaalde boetes, verhoor of als verdachte. 
Ditt betreft geen misdrijven, zodat deze discrepanties in 
principee mogelijk zijn. 

16%% heeft het jaar voor het interview in de gevangenis 
gezeten,, en 29% van hen zegt het jaar voor het interview 
geenn criminaliteit gepleegd te hebben. Dit is in principe ook 
mogelijk,, want detentie het jaar voor het interview zal 
doorgaanss betrekking hebben op delicten (of onbetaalde 
boetes)) van langer dan een jaar geleden. De volgende 
discrepantiess zijn kleiner. 6 % van degenen die het jaar voor 
hett interview in de gevangenis zaten, zegt nog nooit een 
misdrijff  begaan te hebben. 62% van alle cliënten heeft ooit 
inn de gevangenis gezeten en 5% van hen zegt nog nooit een 
misdrijff  begaan te hebben. Ook dit kan in principe, omdat 
verslaafdenn nogal eens in de gevangenis belanden voor 
onbetaaldee boetes. Toch lijk t het aannemelijk dat niet al 
dezee discrepanties zijn terug te voeren op de genoemde 
verklaringenn en dat er sprake is van onderrapportage. 

Hoee groot deze onderrapportage precies is, is moeilijk 
tee zeggen. 10 a 12% lijk t een reële schatting op grond van 
dee volgende redenering. 9% van de cliënten zegt dat men 
nogg nooit een delict gepleegd heeft (zie tabel 13.2). 
Rekeningg houdend met onderrapportage van 10% betekent 
ditt dat alle cliënten ooit een delict begaan hebben. Dit is 
aannemelijkk als men bedenkt dat 86% van de mannelijke en 
700 % van de vrouwelijke middelbare scholieren het jaar voor 
hett interview een delict beging (Bruinsma 1985). 

Hett jaar voor het interview onthield 50% van de cliënten 
zichh van criminaliteit. Het merendeel van de cliënten 
beperktee zich niet tot een delictsoort. 34% beging 4 of meer 
verschillendee delictsoorten. De 14 dagen voor het interview 
ondernamm slechts 22% van de cliënten criminele activiteiten 
enn bijna steeds betrof het 1 delictsoort. 

Tabell  13.4. Totaal aantal misdrijven het jaar voor interview (N = 630). 

gesommeerdd aantal misdrijven Percentage 

0 0 
11 x p. maand 
22 x p. maand 
33 x p. maand 

11 x p. week 
22 x p. week 
33 x p. week 
44 x p. week 
55 x p. week 
66 x p. week 

>> 6 x p. week 

emiddeldd aantal 

50 0 
23 3 
4 4 
3 3 
2 2 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
7 7 

48.2 2 

Hoewell  de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn, is het 
duidelijkk dat de criminaliteit onder de methadoncliënten 
buitenn de vier grote steden veel lager ligt dan onder 
Amsterdamsee heroïneverslaafden. In één maand pleegde 
533 % van de Amsterdamse heroïneverslaafden verwervings-
criminaliteitt (exclusief dealen en geweld; GrapendaaJ e.a. 
1991).. Buiten de grote steden pleegde in twee weken slechts 
16%% verwervingscriminaliteit (diefstal, braak, heling, 
fraude).. Zelfs het percentage dat verwervingscriminaliteit 
pleegtt gerekend over een heel jaar ligt buiten de vier grote 
stedenn nog onder het cijfer voor verwervingscriminaliteit in 
éénn maand in Amsterdam, namelijk 51 % per jaar buiten de 
vierr grote steden versus 53% per maand in Amsterdam. 

Dee prevalentie van criminele activiteiten is aan de lage 
kant.. Daar staat tegenover dat de frequentie hoog ligt. 
Degenenn die het jaar voor het interview drugs dealden, 
dedenn dat het jaar voor het interview gemiddeld ongeveer 
eenss in de drie dagen en de 14 dagen voor het interview om 
dee dag. Een dergelijke hoge frequentie ligt bij dealen voor 
dee hand, maar ook de frequentie van de andere delictsoorten 
iss hoog. De cliënten die het jaar voor het interview eenvou-
digee diefstal pleegden, begingen gemiddeld 57 diefstallen 
enn de 14 dagen voor het interview bijna 5 diefstallen. Bij 
diefstall  met inbraak ligt dit maar iets lager, namelijk 36 
diefstallenn met inbraak het jaar voor het interview en 4 de 
144 dagen voor het interview. Op hetzelfde niveau ligt de 
frequentiee van heling: 36 keer jaar voor het interview en 4 
keerr 14 dagen voor het interview. Bij fraude ligt de 
frequentiee het jaar voor het interview lager (19 keer), maar 
dee 14 dagen voor het interview niet (4 keer). Alleen de fre-
quentiee van geweld en mishandeling kan, vergeleken met de 
anderee delicten, laag genoemd worden met 11 keer het jaar 
voorr het interview en 1 keer de 14 dagen voor het inter-
view.. Op zich genomen is 11 keer geweld/mishandeling per 
jaarr natuurlijk hoog. Van tasjesroof is geen frequentie 
bekend,, omdat niemand zich het jaar voor het interview aan 
ditt delict heeft schuldig gemaakt. 

Wanneerr de 7 delicten samen worden genomen blijkt dat 
dee cliënten die zich met criminaliteit bezig houden gemid-
deldd eens in de drie dagen een delict plegen (97 keer per 
jaar),, maar voor de 14 dagen voor het interview is dit eens 
perr 2 dagen (7 keer per 2 weken), exclusief dealen eens per 
driee dagen. Deze cijfers zijn niet inconsistent met elkaar, 
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wantt het gemiddelde per jaar ligt lager doordat daarin ook 
cliëntenn meetellen die het jaar voor het interview wèl een 
delictt gepleegd hebben, maar de 14 dagen voor het inter-
vieww niet. Gemiddeld over alle cliënten zijn de cijfers als 
volgt:: de gemiddelde methadoncliënt pleegt per jaar 48 
delictenn en per 2 weken 1.5 delict. Drugsdealen is de 
belangrijkstee component in deze cijfers. Exclusief drugs-
dealenn pleegt de gemiddelde methadoncliënt per jaar 28 
delictenn en per twee weken 1 delict. De cijfers per jaar zijn 
redelijkk consistent met de cijfers per 2 weken. 

Tabell  13.4 geeft de verdeling van de som van het aantal 
misdrijven.. 8% van alle cliënten blijkt zich op bijna dage-
lijksee basis (meer dan 5 keer per week) met criminele acti-

criminelee activiteiten tussen de 1 en 5 keer per week, bij 
9%% tussen de 1 keer per maand en 1 keer per week en bij 
23%% tussen de 1 keer per jaar en 1 keer per maand. 27% 
bedrijftt meer dan eens per maand een delict. 

Figuurr 13.1 geeft prevalentie en frequentie van de 
delictenn weer. Duidelijk is dat de frequentie afloopt met de 
prevalentie:: misdrijven die door minder cliënten gepleegd 
worden,, worden door degenen die ze wel plegen minder 
vaakk gepleegd dan de delicten die door meer cliënten 
gepleegdd worden. De uitzondering is het dealen van drugs. 
Wiee zich daarmee bezighoudt, doet dit ook vaak. Uitgezon-
derdd dealen en diefstal geldt voor de overige misdrijven dat 
menn zich zelden tot specialist ontwikkelt, dat wil zeggen dat 
menn zich vooral toelegt op één delictsoort. Het percentage 
'specialisten',, hier gedefinieerd als 150 keer of meer het 
delictt het jaar voor het interview ligt als volgt: diefstal 
5.4%% (van alle cliënten), inbraak 0.6%, tasjesroof 0.0%, 
helingg 1.0%, dealen 5.7%, fraude 0.3%, geweld 0.0%. 

Veell  van het criminele gedrag heeft zich al vóór de 
verslavingg ontwikkeld, blijkt uit tabel 13.5. Voor 40 tot 
75%% van de cliënten geldt dat de eerste keer in hun leven 
datt ze een bepaald delict begingen, ligt vóór het begin van 
dee methadonverstrekking. Bij 6 tot 47% ligt de eerste keer 
zelfss 5 jaar of langer voor het begin van de methadonver-
strekking.. Gemiddeld is men het vroegst begonnen met dief-
stall  en inbraak, namelijk op het achttiende en negentiende 
jaar.. Met geweld/mishandeling wordt ook vrij jong begon-

Tabell  13.5. Gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst het misdrijf 
begingg en percentage (van degenen die ooit het misdrijf 
begingen)) dat de eerste keer het misdrijf beging (5 jaar) 
vóórr het begin van de methadonverstrekking. 

diefstal' ' 
diefstall  met braak 
tasjesroof f 
heling g 
dealenn van drugs 
fraude,, valsheid g 
geweld/mishandeli i ng g 

gemiddelde e 
leeftijd d 
eerste e 

keer r 

18.0 0 
18.8 8 
21.7 7 
22.0 0 
22.5 5 
23.0 0 
20.2 2 

eerstee keer 
vóór r 

begin n 
methad. . 

75 5 
71 1 
38 8 
53 3 
46 6 
40 0 
62 2 

eerstee k. 5 
jaarr voor 

begin n 
methad. . 

47 7 
39 9 
6 6 

2: : 
[8 8 
14 4 
33 3 

I .. meerdan een paar gulden, bijvoorbeeld vaneen fiets of uiteen auto. 

nenn (20 jaar). Bij deze drie delicten ligt het percentage dat 
hiermeehiermee begon vóór het begin van de methadonverstrekking 
(off  5 jaar voor begin methadon) ook het hoogst. De oor-
sprongg van deze drie delicten staat dus meestal los van de 
verslavingscarrière.. De overige delicten zijn ongeveer in de 
helftt van de gevallen (38 tot 53 %) begonnen voor de metha-
donverstrekkingg en in 6 tot 22% 5 jaar voor de methadon. 
Voorall  tasjesroof blijkt een typisch verslaafden delict. 
Slechtss 6% deed dit al 5 jaar voor het begin van de metha-
don.. Opvallend is tenslotte dat 18% zich al vijfjaar voor 
hett begin van de methadon bezig hield met drugsdealen. In 
dezee gevallen gaat het kennelijk om handel in (soft) drugs 
voorr het begin van de heroïneverslaving. Met name bij 
jongee Marokkanen komt het nogal eens voor dat men waar-
cr'Viiintii vv VIQ hpt dealen van dru°s verslaafd is ceraakt. 

Mannenn blijken het jaar voor het interview iets vaker 
delictenn te hebben gepleegd dan vrouwen, maar voor de 14 
dagenn voor het interview geldt dit verschil niet (zie tabel 
13.6).. Wat betreft de uitgebreidheid van het criminele reper-
toire,, gemeten door het aantal verschillende delictsoorten dat 
menn gepleegd heeft, doen mannen en vrouwen nauwelijks 
voorr elkaar onder. Van de bevolkingsgroepen blijken de 
Nederlanderss het crimineelst te zijn. Zij hadden het jaar 
voorr het interview het uitgebreidste criminele repertoire en 
ookk de 14 dagen voor het interview zijn zij vaak met 
criminelee activiteiten bezig geweest en ook met veel 
verschillendee soorten delicten. Bij buitenlanders en 
Surinamerss liggen de cijfers wat lager. Marokkanen en Mo-
lukkerss zijn het minst crimineel. Vooral bij Molukkers is 
dee criminaliteit de 14 dagen voor het interview laag. Het 
lagee niveau van de criminaliteit onder Marokkanen spoort 
niett met het algemene beeld dat men van deze groep heeft. 
Overr het algemeen wordt aangenomen dat vooral de groep 
jongee Marokkanen problematisch is met veel criminaliteit. 
Maarr ook als er alleen gekeken wordt naar jonge Marok-
kanenn blijkt er geen sprake te zijn van extra veel 
criminaliteit,, maar van aanzienlijk minder. 

Mett de leeftijd neemt de criminaliteit duidelijk af. 
Jongerenn hebben het jaar voor het interview vaker een of 
meerr delicten gepleegd en ze hebben veel meer verschil-
lendee delicten gepleegd. Het gemiddeld aantal verschillende 
delictenn ligt in de jongste groep bijna 2 maal zo hoog als in 
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Tabell  13.6. Criminaliteit. Percentage met criminele activiteiten en 
gemiddeldd aantal verschillende delictsoorten. (N = 630). 

jaarjaar v.interv. 14 dgn v.interv. 

%% gemidd. % gemidd. 
mett aantal met verschill. 

crim.. versch. criminele delict-
activit.. delict. activit. soort. 

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 meih. 
0-- 2 jr 
3 - 5 j r r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

Afg.jr.mnd.m.Afg.jr.mnd.m.1 1 

00 - 3 mnd 
4 - 77 mnd 
88 -10 mnd 
111 -12 mnd 

Allen n 

°52 2 
41 1 

52 2 
46 6 
33 3 
39 9 
40 0 

°69 9 
64 4 
59 9 
42 2 
36 6 
38 8 

°63 3 
52 2 
52 2 
43 3 
47 7 

48 8 
43 3 
64 4 
44 4 

50 0 

.86 6 

.76 6 

°.92 2 
.71 1 
.67 7 
.49 9 
.59 9 

°1.41 1 
1.21 1 
.93 3 
.68 8 
.56 6 
.78 8 

"1.17 7 
.84 4 
.87 7 
.66 6 
.83 3 

.93 3 

.71 1 
1.00 0 
.72 2 

.84 4 

23 3 
20 0 

°24 4 
20 0 
16 6 
4 4 

23 3 

°29 9 
31 1 
26 6 
19 9 
15 5 
13 3 

25 5 
26 6 
25 5 
17 7 
19 9 

21 1 
26 6 
26 6 
17 7 

22 2 

.29 9 

.24 .24 

°.31 1 
.32 2 
.24 4 
.04 4 
.23 3 

°.40 0 
.40 0 
.31 1 
.22 2 
.23 3 
.25 5 

.37 7 

.30 0 

.30 0 

.20 0 

.30 0 

.27 7 

.31 1 

.28 8 

.20 0 

.28 8 

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

dee op één na oudste groep (36-40 jaar). In de oudste groep 
(>> 40 jaar) ligt de criminaliteit weer iets hoger dan in de 
groepp daar net onder (36-40 jaar). Ook met de duur van de 
methadonverstrekkingg neemt de criminaliteit af, maar de 
verschillenn tussen de leeftijdsgroepen zijn veel groter. Uit 
regressieanalysess blijkt dat de leeftijd de bepalende factor 
is.. Na controle voor de leeftijd is het effect van het aantal 
jarenn methadon niet significant meer. Enige samenhang tus-
senn de regelmaat van de methadonverstrekking het jaar voor 
hett interview en criminaliteit doet zich niet voor. 

Dee verschillen tussen de groepen met betrekking tot de 
77 afzonderlijke delicten (tabel 13.7) lopen parallel met de 
hierbovenn geconstateerde verschillen. Het is niet zo dat 
bepaaldee groepen zich speciaal toeleggen op een delictsoort. 
Diefstall  komt iets minder voor bij buitenlanders en veel bij 
Nederlanderss en Surinamers. Met de leeftijd (en de duur 
vann de methadonverstrekking) neemt het percentage dat het 
jaarr voor het interview gestolen heeft af. Inbraak wordt 
doorr alle groepen ongeveer even vaak gepraktizeerd. De 
enigee uitzondering wordt gevormd door de cliënten die het 
jaarr voor het interview zeer onregelmatig (3 maanden of 
korterr regelmatig) methadon hebben gehad. Zij hebben 
vakerr ingebroken. 

Helingg is oververtegenwoordigd bij de jongere cliënten. 
Voorr heling is een netwerk nodig en een zekere ervaring en 
opp die grond zou men juist een oververtegenwoordiging 
onderr de oudere cliënten verwachten. Dmgsdealen komt bij 
allee groepen ongeveer even vaak voor, behalve bij de groep, 
diee het jaar voor het interview zeer onregelmatig methadon 
kreeg.. Men zou denken dat het feit dat zij minder vaak 
beschiktenn over verkoopbare methadon hier een rol bij 
speelt,, maar dat is niet zo, want zij verkochten het jaar voor 
hett interview even vaak methadon door als andere cliënten 
(ziee tabel 8.8). Fraude wordt vooral uitgeoefend door zeer 
jongee en zeer oude cliënten. Ook voor fraude is ervaring 
nodig,, zodat het hogere percentage onder oudere cliënten 
logischh lijkt , onder jongere cliënten onlogisch. Dit geldt 
alleenn voor ingewikkeldere vormen van fraude. Voor het 
vervalsenn van een handtekening op een girobetaalkaart is 
niett veel ervaring nodig en juist dergelijke fraude komt 
onderr verslaafden het meeste voor. Het gebruik van geweld 
/mishandelingg verschilt niet tussen de groepen. 

ArrestatiesArrestaties en detentie 

Zoalss hierboven al besproken, is er een zekere discrepantie 
tussenn het aantal cliënten dat in de gevangenis heeft gezeten 
off  gearresteerd is en de opgave die deze cliënten doen van 
hunn criminele activiteiten. Over arrestaties en detentie is 
menn kennelijk minder terughoudend dan over criminaliteit. 
Misschienn omdat arrestatie past in het beeld van de maat-
schappelijkk uitgestoten, maar onschuldige verslaafde. Ruim 
dee helft van de cliënten blijkt het jaar voor het interview te 
zijnn opgepakt of gearresteerd. Waarvoor men is opgepakt 
iss niet gevraagd. De meeste van deze cliënten zijn het jaar 
voorr het interview 1 of 2 keer opgepakt (35% van alle 
cliënten),, 10% 3 of 4 keer en een minderheid (7%) 5 tot 
zelfss 20 keer. Ook de 14 dagen voor het interview is 8% 
opgepakt. . 

Bijnaa tweederde (64%) van de cliënten heeft ooit in de 
gevangeniss (of een jeugdinrichting) gezeten. Een nachtje cel 
iss hierbij niet meegeteld, voorarrest wel. Deze cliënten 
hebbenn gemiddeld genomen lang in detentie doorgebracht, 
namelijkk 6 jaar. Dit gemiddelde ligt zo hoog omdat veel van 
dezee cliënten (13% van alle cliënten) 10 jaar of langer in 
detentiee hebben doorgebracht. Dit lijk t een onwaarschijnlijk 
hoogg percentage voor zo'n lange periode, maar dit komt, 
omdatt jeugdinrichtingen zijn meegeteld. 14% van alle cliën-
tenn ging voor zijn achtiende voor het eerst naar een 
strafinrichting.. Men heeft ook vaak in de gevangenis geze-
ten:: gemiddeld bijna 4 keer en 11 % van de cliënten is 5 
keerr of vaker in de gevangenis beland. Meer dan de helft 
vann de cliënten, die ooit in de gevangenis hebben gezeten, 
kwamm daar voor het eerst vóór het begin van de methadon 
enn 26% vijfjaar vóór het begin van de methadon. Ook het 
jaarr voor het interview heeft een aanzienlijk deel van de 
cliëntenn in de gevangenis gezeten, namelijk 17%. Gemid-
deldd verbleven zij 3 maanden in de gevangenis. 

Mannenn zijn vaker gedetineerd geweest, langer gedeti-
neerdd geweest en vaker opgepakt dan vrouwen. Dat komt 
overeenn met het beeld dat men hiervan heeft, maar de ver-
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Tabell  13.7. Percentage dat het jaar v. interv. tenminste eenmaal een delict heeft gepleegd. 

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

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

dief --

sta l l 

32 2 
34 4 

°36 6 
23 3 
24 4 
21 1 
17 7 

°58 8 
44 4 
39 9 
26 6 
20 0 
26 6 

°44 4 
35 5 
33 3 
30 0 
25 5 

37 7 
28 8 
34 4 
28 8 

in --
braa k k 

8 8 
7 7 

10 0 
5 5 
8 8 
3 3 
2 2 

19 9 
7 7 
8 8 
7 7 
4 4 

12 2 

9 9 
8 8 
9 9 
7 7 
8 8 

°2 2 2 
6 6 
4 4 
6 6 

he--
lin g g 

14 4 
12 2 

15 5 
16 6 
9 9 
3 3 

13 3 

°27 7 
27 7 
12 2 
7 7 

13 3 
18 8 

20 0 
14 4 
14 4 
8 8 

14 4 

11 1 
11 1 
17 7 
12 2 

dea --

le n n 

°19 9 
12 2 

18 8 
16 6 
17 7 
12 2 
22 2 

16 6 
24 4 

18 8 
16 6 
14 4 
16 6 

25 5 
16 6 
17 7 
14 4 
19 9 

°9 9 
14 4 
32 2 
15 5 

frau --

de e 

8 8 
8 8 

9 9 
8 8 
0 0 
3 3 
3 3 

17 7 
10 0 
8 8 
8 8 
3 3 
6 6 

°1 4 4 
7 7 
7 7 
5 5 

12 2 

3 3 
10 0 
5 5 
6 6 

ge--
wel d d 

5 5 
3 3 

5 5 
2 2 
9 9 
7 7 
3 3 

2 2 
8 8 
7 7 
4 4 
3 3 
0 0 

5 5 
4 4 
7 7 
3 3 
5 5 

11 1 
3 3 
8 8 
5 5 

Allen n 33 3 13 3 17 7 

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

Tabell  13.8. Overzicht arrestatie en detentie. 

%% of 
gemid--

delde e 

aantal l 
waarover r 

berekend d 

Arrestaties Arrestaties 
Afg.. jaar opgepakt of gearresteerd 
Afg.. jaar aantal keren opgepakt/gearr. 
Afg.. 2 weken opgepaktVgearresteerd 

Detentie Detentie 
Ooitt gevangenis of jeugdinrichting' 
Aantall  keren gevang./jeugdinrichting 
Aantall  mndn totaal in gv./jeugdinr. 
Gemiddeldee leeft, eerste keer 
Eerstee keer vóór begin methadon 
Eerstee keer 5 jaar vóór begin methad. 
Jaarr v. interv. in gevangenis/jeugdinr. 
Aantall  weken afg. jaar in gevang./inr. 
144 dgn v. interv. in gevang./jeugdinr. 

522 % 

2. 66 kee r 

88 % 

644 % 
3. 66 kee r 

72. 44 mn d 

21. 66 jaa r 

555 % 

266 % 

177 % 
11. 55 wk n 

2% 2% 

628 8 
299 9 
628 8 

630 0 
393 3 
398 8 
396 6 
390 0 
390 0 
628 8 
103 3 
628 8 

1.. Inclusief voorarrest, exclusief een nachtje cel. 

schillenn zijn wel erg groot. Zo heeft 20% van de mannen 
hett jaar voor het interview gemiddeld 3 maanden in de 
gevangeniss gezeten, tegen 6% van de vrouwen, die gemid-
deldd anderhalve maand zaten. Mannen zijn vaker crimineel 
actieff  dan vrouwen, maar bij crimineel gedrag zijn de 
verschillenn beslist niet zo uitgesproken als hier (zie tabel 
13.6).. Ook blijkt dat vrouwen de ernstigere vormen van 
criminaliteit,, zoals inbraak, heling, fraude nauwelijks 

minderr vaak begaan dan mannen (zie tabel 13.7). Alleen 
drugsdealenn wordt vaker gedaan door mannen dan door 
vrouwen,, maar een kleine handelaar zal niet gauw in de 
gevangenisgevangenis belanden. Er moet dus een andere oorzaak zijn 
voorr de hogere detentie- en arrestatiegraad van mannen. 
Misschienn bevoordeelt het juridisch systeem vrouwen. Dat 
iss niet onaannemelijk. Verder is het mogelijk dat mannen 
meerr risico's nemen. 

Ookk de detentiegraad van de allochtonen loopt niet 
parallell  met hun crimineel gedrag. Nederlanders hebben het 
jaarr voor het interview vaker delicten gepleegd dan de 
anderee groepen, maar ze zijn niet de groep die het jaar voor 
hett interview het meest gedetineerd of opgepakt is. Suri-
namerss blijken het meest en het langst gedetineerd (en opge-
pakt)) te zijn, terwijl hun criminaliteitsniveau iets onder het 
gemiddeldee ligt. Bij Marokkanen ligt de detentie iets hoger 
dann het gemiddelde, terwijl hun criminaliteit duidelijk lager 
ligtt dan het gemiddelde. Dit zou met onderrapportage te 
makenn kunnen hebben. Bij Molukkers stemmen criminali-
teitsniveauu en detentie min of meer overeen. Molukkers zijn 
zeldenn gedetineerd geweest en plegen weinig delicten. Bij 
buitenlanderss ligt de detentie iets onder het gemiddelde, en 
hetzelfdee geldt voor de criminaliteit. Het is dus niet zo dat 
buitenlanderss onevenredig vaak worden opgepakt. Voor 
Surinamerss geldt dat wel en in mindere mate ook voor 
Marokkanen. . 

Mett de leeftijd en de duur van de methadonverstrekking 
neemtt het percentage cliënten dat ooit gedetineerd is 
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Tabell  13.9. Verblijf in de gevangenis of jeugdinrichting en arrestaties. 

detentie e 

mannen n 
vrouwen n 

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

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

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
33 -5 jr 
6 - 8 j r r 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

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

tott nu toe 

% % 
gedetin. . 

°72 2 
34 4 

°60 0 
87 7 
67 7 
73 3 
59 9 

°32 2 
56 6 
62 2 
67 7 
70 0 
80 0 

°47 7 
53 3 
60 0 
71 1 
81 1 

63 3 
68 8 
73 3 
63 3 

gemidd. . 
maanden n 

°79.0 0 
23.2 2 

°73.7 7 
96.8 8 
31.6 6 
60.8 8 
51.5 5 

°31.0 0 
39.3 3 
62.4 4 
87.1 1 
77.9 9 
82.3 3 

°51.3 3 
76.3 3 
66.0 0 
65.0 0 
99.6 6 

°68.6 6 
113.4 4 
76.7 7 
64.8 8 

afgel.. jaar 

% % 
detin. . 

°20 0 
6 6 

16 6 
25 5 
25 5 
7 7 

16 6 

9 9 
22 2 
19 9 
17 7 
15 5 
7 7 

15 5 
17 7 
11 1 
20 0 
22 2 

D10 0 
27 7 
28 8 
11 1 

gemidd. . 
weken n 

11.9 9 
6.0 0 

11.7 7 
16.5 5 
9.0 0 
6.4 4 
6.0 0 

10.4 4 
7.9 9 
8.7 7 

17.1 1 
10.3 3 
3.7 7 

4.7 7 
13.5 5 
10.1 1 
13.5 5 
11.8 8 

°13.2 2 
19.9 9 
6.8 8 
6.2 2 

arrestatie e 

% % 
afg.. jaar 

°51 1 
35 5 

"48 8 
63 3 
42 2 
31 1 
37 7 

"56 6 
61 1 
51 1 
43 3 
42 2 
40 0 

58 8 
46 6 
53 3 
41 1 
47 7 

50 0 
37 7 
37 7 
44 4 

% % 
afg.. 2 wkn 

°10 0 
4 4 

8 8 
11 1 
16 6 
2 2 
6 6 

0 0 
15 5 
10 0 
7 7 
8 8 
5 5 

9 9 
7 7 

12 2 
6 6 
9 9 

11 1 
12 2 
3 3 
6 6 

Allen n 64 4 72.4 4 17 7 11.5 5 52 2 

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

geweestt en het aantal maanden dat men in totaal gedetineerd 
iss geweest sterk toe. Dat ligt voor de hand, maar opvallend 
iss hoeveel en hoe lang de oudste cliënten (> 40 jaar) in de 
gevangenisgevangenis hebben gezeten: 80% van hen heeft gemiddeld 
77 jaar in de gevangenis doorgebracht. Oudere cliënten zijn 
hett jaar voor het interview wel minder vaak opgepakt. Dat 
komtt overeen met het feit dat ze ook minder criminaliteit 
plegen. . 

Err is driemaal een significante samenhang tussen de 
regelmaatt van de methadonverstrekking en detentie. De 
groepp die het jaar voor het interview 4-7 maanden 
regelmatigg methadon heeft gebruikt is veel langer 
gedetineerdd geweest (tijdens het hele leven en het jaar voor 
hett interview). De groep die slechts 0-3 maanden het jaar 
voorr het interview regelmatig methadon heeft gebruikt is het 
jaarr voor het interview minder vaak gedetineerd geweest, 
maarr wel betrekkelijk lang. En de groep die regelmatig me-
thadonn gebruikte (11-12 maanden) is minder lang gedeti-
neerdd geweest en het jaar voor het interview minder vaak. 
Ditt laatste zal samenhangen met het feit dat in de gevange-
niss niet altijd methadon verstrekt wordt. Wie in de gevange-
niss heeft gezeten het jaar voor het interview kan dan niet 
11-122 maanden methadon gebruikt hebben. 

Prostitutie Prostitutie 

Hett gangbare beeld van de vrouwelijke verslaafde is dat van 
dee straatprostituee. Dat dit beeld buiten de 4 grote steden 
maarr een klein gedeelte van de werkelijkheid dekt, blijkt 
hieruitt dat slechts 40% van de vrouwelijke cliënten ooit aan 
prostitutiee heeft gedaan, het jaar voor het interview slechts 
17%% en de 14 dagen voor het interview 9%. Meestal heeft 
dee prostitutie een incidenteel karakter. Van de vrouwelijke 
prostitueess heeft 32% het jaar voor het interview 'af en toe' 
aann prostitutie gedaan, 52% regelmatig en slechts 16% 
doorlopendd (14 dagen voor het interview: 17%; 67% en 
177 %). Bij mannelijke cliënten is prostitutie een betrekkelijke 
zeldzaamheid.. 5% heeft het ooit gedaan en slechts 1% het 
jaarr voor het interview. Bij mannen is prostitutie altijd een 
incidentelee zaak. Niemand van de mannen doet doorlopend 
aann prostitutie, 67% van de mannelijke prostitués prosti-
tueertt zich 'regelmatig' en 33% 'af en toe'. 

Vrouwelijkee prostituees zijn gemiddeld genomen op hun 
twintigste,, dus vrij laat, met prostitutie begonnen. 34% van 
henn is vóór 18 jaar begonnen en enkelen van hen (13%) 
heell  jong, met 13, 14 of 15 jaar. Mannelijke prostitués zijn 
jongerr begonnen, gemiddeld met 18 jaar, 47% voor 18 jaar 
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Tabell  13.10. Overzicht prostitutie. Tabell  13.11. Prostitutie door vrouwen. 

%% of 
gemid--

delde e 

aantal l 
waarover r 

Vrouwen Vrouwen 
Ooitt aan prostitutie gedaan 40% 
Gemidd.. leeft, eerste keer prost. 20.0 jaar 
Eerstee keer vóór begin methadon 57% 
Eerstee keer 5 jaar voor begin meth. 23% 

Jaarr v. interv. prostitutie 17% 

144 dagen v. interv, prostitutie 9% 

Verdienstenn prost. 14 dgn v. int. 1478 gulden 

Mannen Mannen 

Ooitt aan prostitutie gedaan 5% 
Gemidd.. leeft, eerste keer prost. 18.1 jaar 
Eerstee keer vóór begin methadon 65% 
Eerstee keer 5 jaar voor begin meth. 44% 
Jaarr v. interv. prostitutie 1% 

144 dagen v. interv. prostitutie 1% 

Verdienstenn prost. 14 dgn v. int. 861 gulden 

Verdientt als beschermer prostituee 2% 

Verdienstenn bescherm. 14 dgn v.i. 1010 gulden 

end d 

144 4 
58 8 
56 6 
56 6 

144 4 
144 4 

13 3 

484 4 
26 6 
26 6 
26 6 

484 4 
484 4 

Nederlanders s 
Molukk/lndon n 
Buitenlanders s 

<233 jaar 
23-255 jaar 
26-300 jaar 
31-355 jaar 
36^100 jaar 
>400 jaar 

JarenJaren methadon 
0-22 jr 
3-55 jr 
6-88 jr 
>122 jr 

Afg.jrAfg.jr mthd.' 
0-33 mnd 
4-77 mnd 
8-100 mnd 
11-122 mnd 

481 1 
3 3 

Allen n 40 0 

afg.. jaar 

°44 4 
0 0 

31 1 

°53 3 
29 9 
38 8 
29 9 
54 4 
87 7 

30 0 
33 3 
35 5 
66 6 

39 9 
49 9 
52 2 
39 9 

18 8 
0 0 

17 7 

31 1 
19 9 
18 8 
13 3 
10 0 
12 2 

20 0 
22 2 
18 8 
19 9 

0 0 
24 4 
12 2 
20 0 

17 7 

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

enn 28% met 12, 13, 14 of 15 jaar. De prostitutie van 
mannenn dateert dan ook vaker van vóór de methadonver-
strekkingg dan de prostitutie van vrouwen. 

Mett prostitutie wordt veel geld verdiend, door vrouwen 
meerr dan door mannen, namelijk respectievelijk circa 1500 
enn 1000 gulden per 2 weken. Dat vrouwen meer verdienen 
komtt omdat zij zich vaker doorlopend prostitueren. Mannen 
verdienenn per 2 weken nooit meer dan 2000 gulden, terwijl 
tweee vrouwen 4 en 5000 gulden halen. 

Alss beschermer van een prostituee heeft 2% van de 
mannelijkee cliënten inkomsten. Het merendeel van hen wil 
geenn opgave doen van de verdiensten. De drie die dat wel 
dedenn verdienen hiermee niet bijster veel vergeleken met 
prostituees,, 2 keer 700 gulden de 14 dagen voor het inter-
vieww en één keer 1500 gulden. 

Doorr het geringe aantal vrouwen zijn de verschillen met 
betrekkingg tot prostitutie tussen de verschillende groepen 
slechtss twee keer significant (tabel 13.11). Molukse 
prostitueess komen niet voor in deze steekproef. Marok-
kaansee en Surinaamse ook niet, maar dat komt omdat er 
geenn vrouwelijke Surinaamse en Marokkaanse cliënten in 
dee steekproef zitten. Nederlandse vrouwelijke cliënten doen 
vakerr aan prostitutie dan buitenlandse vrouwen. Ook dit is 
eenn correctie van het gebruikelijke beeld. Meestal wordt er 
vann uitgegaan dat bijna alle buitenlandse vrouwelijke hero-
ineverslaafdenn prostituees zijn. Met de leeftijd neemt het 
percentagee dat ooit aan prostitutie heeft gedaan sterk toe en 
ditt geldt in even sterke mate voor het aantal jaren metha-
don.. Oudere vrouwen prostitueren zich echter veel minder 
dann jongere vrouwen, maar het is niet zo dat een langere 
duurr van de methadonverstrekking tot een afname van de 
prostitutiee leidt. Regelmaat van de methadonverstrekking het 

jaarr voor het interview heeft geen invloed op prostitutie. Op 
preventieff  gedrag in verband met aids en prostitutie is in 
hoofdstukk 11 al ingegaan. 

OpleidingOpleiding en beroep 

Opleidingg of een beroep kunnen een belangrijke rol spelen 
bijj  reïntegratie in de maatschappij. Als men een opleiding 
off  beroep heeft zal dit de terugkeer op de arbeidsmarkt (of 
dee eerste entree najaren van verslaving) vergemakkelijken. 
Hett opleidingsniveau van de cliënten is echter laag. 27% 
heeftt niet meer dan de lagere school. Vooreen vergelijkbaar 
leeftijdscohortt uit de algemene bevolking uit 1951-55 is dit 
16%,, voor een jonger cohort (1972-76) zelfs maar 9%. 
Wetenschappelijkk onderwijs of hbo heeft 19 en 23% van 
dezee twee cohorten (SCP 1988), van de cliënten slechts 2% 
(ziee tabel 13.12). Het opleidingsniveau van de cliëntenis zo 
laagg omdat zij hun opleiding niet hebben afgemaakt. Slechts 
37%% van de cliënten heeft de hoogste bereikte opleiding 
afgemaakt.. Als de hoogst bereikte opleiding wordt bekeken 
(tweedee kolom in tabel 13.12) is het verschil met de twee 
genoemdee cohorten van de algemene bevolking niet groot 
meer.. Met deze oververtegenwoordiging van lagere 
opleidingenn staan de cliënten er op de arbeidsmarkt 
ongunstigg voor. Juist in de lagere niveaus is het 
aanbodoverschott groot. In 1985 bedroeg het aanbod-
overschott voor degenen met alleen lager onderwijs 25% en 
dee verwachting is dat dit in 2000 34% zal bedragen (SCP 
1988). . 

Ondankss dit lage opleidingsniveau hebben veel cliënten 
eenn beroep (65%). Wel is het zo dat veel cliënten een 
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Tabell  13.12. Opleidingsniveau. Percentages. Tabell  13.14. Beroep en opleiding. 

hoogste e 
opleidingsniveau u 

gedeeltee l.s. 
Lageree school 
Lbo o 
Mavo o 
Mbo o 
Havo o 
Vwo o 
Hbo,, Universiteit 

Tabell  13.13. Overzicht opleiding en 

Heeftt laatste opleiding afgemaakt 

Jaarr v. interv. opleiding gevolgd 

144 dgn v. int. bezig geweest met o 

beroep. . 

leiding g 
144 dagen v. interv. > 8 uur bezig opleidin 

OpleidingOpleiding afg. jaar was 
cursuss zonder arbeidsmarktwaarde 
cursuss met arbeidsmarktwaarde 

regulieree opleiding 

Heeftt een beroep 

NiveauNiveau van het beroep 

ongeschooldee arbeid/eenvoudig adi 
geschooldee arbeid/administr. 
ingewikkeldee arbeid 
Hboo of universitair niveau 

ninistrat t 

afge--
maakt t 

1 1 
26 6 
25 5 
13 3 
19 9 
6 6 
8 8 
2 2 

g g 

% % 

37 7 

17 7 

7 7 
5 5 

15 5 
71 1 

14 4 

65 5 

37 7 
42 2 
18 8 
5 5 

ge--
volgd d 

5 5 
37 7 
18 8 
16 6 
9 9 
5 5 

10 0 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

621 1 

630 0 

630 0 
630 0 

105 5 

630 0 

378 8 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 

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

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

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

Allen n 

°° Verschil tussen 

heeft t 
een n 

beroep p 
% % 

°69 9 
48 8 

62 2 
75 5 
75 5 
71 1 
66 6 

°41 1 

44 4 
65 5 
69 9 
77 7 
66 6 

58 8 
59 9 
68 8 
69 9 
65 5 

76 6 
78 8 
67 7 
61 1 

65 5 

groepen n 
<< 1 jaar methadon en jaar 
2.. Exclusief cursus zonder 

hoogste e 
gevolgde e 

opleidings--
niveau u 

°3.3 3 
3.7 7 

°3.5 5 
2.8 8 
2.0 0 
3.2 2 
4.0 0 

3.2 2 

3.0 0 
3.4 4 
3.5 5 
3.6 6 
3.3 3 

3.5 5 
3.1 1 
3.5 5 
3.3 3 
3.6 6 

3.2 2 
3.3 3 
3.2 2 
3.4 4 

3.4 4 

significant:: p < 
voorr interview 

laatste e 
ople e 
afge e 

.05. . 
>> 1 

arbeidsmarktwaarde e 

iding g 
m.% % 

36 6 
41 1 

37 7 
35 5 
24 4 
36 6 
53 3 

"12 2 

35 5 
39 9 
37 7 
40 0 
50 0 

36 6 
35 5 
36 6 
37 7 
42 2 

38 8 
33 3 
25 5 
40 0 

37 7 

afg g 
ople e 

.jaar r 
ding g 

gevolgd2 2 

1.. Exclusief c 
maandd c ean. . 

% % 

14 4 
15 5 

°14 4 
26 6 
15 5 

7 7 
8 8 

25 5 
18 8 
10 0 
15 5 
18 8 
10 0 

20 0 
13 3 
13 3 
16 6 
9 9 

°16 6 
19 9 
0 0 

16 6 

15 5 

iênten n 

beroepp opgeven, dat gekenschetst kan worden als onge-
schooldee arbeid, of arbeid waar praktisch geen opleiding 
voorr nodig is, zoals arbeider zonder meer, bosarbeider, 
dierenverzorger,, administratief medewerker, heftruckchauf-
feur,, chauffeur, inpakster, serveerster, magazijnmede-
werker,, schoorsteenveger, verkoperen telefoniste. 37% van 
dee cliënten heeft een dergelijk beroep. Geschoolde arbeid 
iss de meest voorkomende categorie (42%) met beroepen als 
machinebankwerker,, kok, timmerman, slager, schilder, 
monteurr en dergelijke. Ingewikkelde arbeid omvat beroepen 
alss kunstenaar, computerprogrammeur, groepsleider, 
horeca-exploitant,, jongerenwerkster, diëtiste, laborant en 
reclametekenaar.. 18% van de cliënten heeft een dergelijk 
beroep.. Een beroep op Hbo of universitair niveau komt 
sporadischh voor (5%). Meestal is het Hbo-niveau, maat-
schappelijkk werker of sociaal cultureel werk (4x), slechts 
eenn enkele cliënt heeft een academisch beroep (accountant, 
leraarr godsdienst, geschiedenis). 

Eenn klein aantal cliënten probeert het behaalde oplei-
dingsniveauu op te vijzelen door een opleiding te volgen. 
17%% volgde het jaar voor het interview een opleiding, maar 
slechtss 5% was de 14 dagen voor het interview met deze 
opleidingg bezig voor meer dan 8 uur, Maar zelden is de 

opleidingg die de cliënten volgen een reguliere opleiding. In 
86%% van de gevallen betreft het een cursus en bij 15 % zelfs 
eenn cursus zonder arbeidsmarktwaarde. 

Mannenn hebben vaker een beroep dan vrouwen, maar het 
opleidingsniveauu van mannen is lager. Mannen en vrouwen 
hebbenn het jaar voor het interview even vaak een opleiding 
gevolgd.. Het opleidingsniveau van buitenlanders is hoog, 
vann allochtonen en met name van Marokkanen is het oplei-
dingsniveauu laag. Het opleidingsniveau van Molukkers is 
bijnaa even hoog als dat van Nederlanders. Surinamers 
hebbenn het jaar voor het interview vaker dan andere cliënten 
eenn opleiding gevolgd, Molukkers en buitenlanders juist 
minderr vaak. Oudere cliënten hebben vaker een beroep en 
hebbenn veel vaker hun laatste opleiding afgemaakt. Van de 
jongstee cliënten heeft slechts 12% de laatste opleiding 
afgemaakt. . 

Werk Werk 

Beroepsarbeidd is het middel bij uitstek om reïntegratie in de 
maatschappijj  te bevorderen. Een geregeld leven is nodig om 
beroepsarbeidd uit te oefenen en het probleem dat verslaafden 
diee geen heroïne meer scoren wel noemen, namelijk tome-
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Tabell  13.15. Overzicht werk. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 

deldee berekend 

Heeftt ooit gewerkt 92% 628 
Totaall  aantal jaren ooit gewerkt 4.8 jaar 572 

HetHet werk was (als gewerkt): 577 
altijdd wit 
meestall  wit 
circaa helft wit 
meestall  zwart 
altijdd zwart 

Jaarr v. interv. gewerkt 
Aantall  weken afg. jaar gewerkt 
Aantall  uren per week afg.jr gewerkt 

Werktt op dit moment 
Urenn per week op dit moment 
Werktt op dit moment > 20 uur 

31.1 1 
32 2 

74% % 
14% % 
5% % 
3% % 
5% % 

47% % 
weken n 
11 uren 

20% % 
30.33 uren 

17% % 

628 8 
288 8 
288 8 

628 8 
124 4 
628 8 

lozee verveling, wordt door beroepsarbeid effectief bestre-
den.. Ook is beroepsarbeid bevorderlijk voor de zelfwaar-
deringg van de cliënt, maar daarop wordt in de voorlaatste 
paragraaff  van dit hoofdstuk ingegaan. 

Bijnaa alle cliënten hebben wel ooit gewerkt (92%), en de 
opgebouwdee werkervaring is vaak behoorlijk. Gemiddeld 
hebbenn de cliënten die ooit gewerkt hebben bijna 5 jaar 
werkervaring.. 8% heeft geen werkervaring, 29% heeft 2 
jaarr of korter gewerkt, 18% 2-4 jaar en 46% langer dan 4 
jaar.. Het is dus niet zo dat het merendeel van de cliënten 
g e enn Oi a iec i i ia w e i n ig vvciACi vat u ig nc-wi. VJUJ\ UJJJIM Uül 

ditt werk zelden zwart was. Slechts 5% van de cliënten heeft 
alleenn ervaring met zwart werk, bij 74% was het werk altijd 
witt en bij 22% was het werk nu eens zwart, dan weer wit. 

Hett jaar voor het interview heeft bijna de helft van de 
cliëntenn gewerkt (47%) en iets meer dan de helft van deze 
cliëntenn (24% van alle cliënten) werkten meer dan de helft 
vann het jaar voor het interview. 18% van alle cliënten 
werktee het hele jaar. Bij 14% bleef het werken beperkt tot 
33 maanden of minder. Gemiddeld werkten de cliënten het 
jaarr voor het interview 31 weken. Van de werkers werkte 
16%% 20 uur of korter per week, 10% werkte 21 tot 30 uur 
enn 74% meer dan 30 uur, dus praktisch full-time. 

Hett gegeven dat veel cliënten werken weerspreekt het 
beeldd dat verslaafden maar uiterst zelden werken. Wel blijkt 
veell  beroepsarbeid een tijdelijke aangelegenheid te zijn. Op 
hett moment van het interview werkt maar 20%. Gemiddeld 
werktenn de cliënten die op het moment van interview 
werktenn 30 uur per week. 20% van hen werkt op het 
momentt van interview 20 uur of korter, 18% 21 tot 30 uur 
enn 62% 30 uur of langer. Dit komt er op neer dat van alle 
cliëntenn 17% een baan heeft voor 20 uur per week of meer. 

Inn tabel 13.14 zijn gegevens over de beroepsarbeid van 
verschillendee groepen cliënten opgenomen. Het jaar voor 
hett interview hebben mannen vaker en meer uren gewerkt 
dann vrouwen. Van de verschillende bevolkingsgroepen 
blijkenn Molukkers het meest te werken, namelijk 66% het 
jaarr voor het interview en 30% op het moment van inter-

Tabell  13.16. Beroepsarbeid hetjaar voor interview en op het moment van 
interview. . 

mannen n 
vrouwen n 

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

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

JarenJaren methadon 
00 - 2 jr 
3 - 5 j r r 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

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

Allen n 

afgel. . 
jaar r 

gewerkt t 

% % 

°50 0 
37 7 

°44 4 
49 9 
36 6 
66 6 
54 4 

°52 2 
45 5 
50 0 
49 9 
43 3 
28 8 

54 4 
46 6 
47 7 
50 0 
35 5 

°64 4 
61 1 
40 0 
43 3 

47 7 

afg.jr. . 
aantal l 

uren n 

°33.3 3 
26.4 4 

°31,8 8 
34.0 0 
32.5 5 
34.6 6 
27.7 7 

31.0 0 
31.7 7 
32.8 8 
32.0 0 
29.4 4 
37.0 0 

33.3 3 
32.0 0 
31.2 2 
32.0 0 
31.8 8 

°34.8 8 
34.2 2 
31.7 7 
30.7 7 

32.1 1 

werkt t 
moment t 

interv. . 

% % 

21 1 
19 9 

°18 8 
27 7 
18 8 
30 0 
30 0 

26 6 
14 4 
18 8 
25 5 
22 2 
9 9 

24 4 
18 8 
21 1 
23 3 
15 5 

°35 5 
23 3 
17 7 
18 8 

20 0 

uren n 
moment t 

interv. . 

30.8 8 
28.3 3 

299 5 
33.2 2 
37.0 0 
27.1 1 
32.5 5 

30.5 5 
26.9 9 
30.2 2 
30.2 2 
31.1 1 
33.7 7 

31.0 0 
29.8 8 
28.6 6 
30.2 2 
32.8 8 

30.5 5 
30.4 4 
29.7 7 
30.6 6 

30.3 3 

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

view.. Buitenlanders werken ook vaak, namelijk 54% het 
jaarr voor het interview en 30% op het moment van het 
interview.. Opvallend is dat zij het jaar voor het interview 
weinigg uren werkten, namelijk 28 tegen 32 a 35 uur voor 
dee andere groepen. Kennelijk is het voor buitenlanders 
moeilijkk full-time werk te vinden. Ook Surinamers werken 
vaak,, 49% het jaar voor het interview en 27 % in de periode 
vann het interview. Weinig wordt er gewerkt door Nederlan-
derss en Marokkanen. Van de Nederlanders werkte 44% het 
jaarr voor het interview en 18% op het moment van het 
interview,, bij de Marokkanen liggen deze cijfers op 36% 
enn 18%. De Marokkanen die in de periode van het inter-
vieww werken, maken veel uren per week (37 uur, andere 
groepenn 27 a 33). 

Mett de leeftijd neemt het percentage dat hetjaar voor het 
intervieww gewerkt heeft scherp af van 52% onder dejong-
stenn (< 23 jaar) tot 28% onder de oudsten (> 40 jaar). 
Eenn relatie tussen het aantal uren werk en de leeftijd is er 
echterr niet. De duur van de methadonverstrekking hangt niet 
significantt samen met werk of aantal uren werk. 

Verrassendd is de samenhang tussen de regelmaat van de 
methadonverstrekkingg en werk. Cliënten die onregelmatig 
methadonn gebruiken (0-7 maanden regelmatig hetjaar voor 
hett interview) hebben hetjaar voor het interview veel vaker 
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Tabell  13.17. Aantal inkomensbronnen. Tabell  13.19. Inkomensverdeling cliënten. Percentages. 

aantall  inkomensbronnen % 

00 9 
11 64 
22 20 
33 6 

>> 3 1 

NN = 623, exclusief 7 cliënten met netto maandinkomen boven 10.000 
gulden. . 

Tabell  13.18. Netto inkomsten per maand en inkomensbronnen. 

%% cl. gemiddeld bedrag 
inkom--

s t enn alle cliënt. 

hieruit t 

heeftt een inkomen' 

inkomsteninkomsten uil.. 
werk k 
'wit '' werk 
'zwart'' werk 

uitkering g 

CriminaliteitCriminaliteit en/of prost. 
dealenn drugs 
diefstal/braakk e.d. 
prostitutie e 
beschermerr prostitué 
heling g 

IncidenteleIncidentele inkomsten2 

geleend d 
gekregen n 
anders s 

91 1 

21 1 
17 7 
4 4 

76 6 

22 2 
11 1 
10 0 
4 4 
1 1 
3 3 

23 3 
11 1 
6 6 
8 8 

1494 4 

347 7 
306 6 
40 0 

858 8 

288 8 
123 3 
79 9 
55 5 
8 8 

20 0 

80 0 
31 1 
19 9 
28 8 

1654 4 

1750 0 
1779 9 
1104 4 

1133 3 

1927 7 
1620 0 
1245 5 
2268 8 
2021 1 
1430 0 

361 1 
289 9 
334 4 
381 1 

Exclusieff  7 cliënten met netto inkomsten boven ƒ10.000 de afgelopen 
maand.. 1. Exclusief incidentele inkomsten. 2. 14 dagen voor interv. 

gewerkt,, namelijk in 64 en 61% van de gevallen. Van de 
regelmatigee methadongebruikers (11-12 maanden regel-
matig)) heeft het jaar voor het interview slechts 43% 
gewerkt.. Ook blijken onregelmatige methadongebruikers 
meerr uren gewerkt te hebben en op het moment van inter-
vieww werkt 23 a 35% van de onregelmatige methadonge-
bruikerss tegen 18% van de regelmatige gebruikers. Metha-
donn zou de verslaafde in staat stellen een geregeld leven op 
tee bouwen, zo mogelijk met werk. Hier blijkt dat degenen 
diee onregelmatig methadon gebruiken er beter in slagen 
beroepsarbeidd uit te oefenen. Dit zou samen kunnen hangen 
mett het feit dat cliënten die werken door hun inkomsten 
minderr methadon nodig hebben, omdat zij op de zwarte 
marktt terecht kunnen. 

Inkomsten Inkomsten 

Zoalss bekend is voor het onderhouden van een verslaving 
veell  geld nodig. In deze paragraaf zal de inkomenssituatie 
vann de cliënten beschreven worden. Naar de inkomenssitua-
tiee is uitvoerig gevraagd. Bij analyse blijkt dat bij 7 cliënten 

nnkomen n 

01 1 

1-500 0 
501-1000 0 

1001-2000 0 
2001-3000 0 
3001-4000 0 

>> 4000 

uit--
kering g 

24 4 
2 2 

22 2 
52 2 

1 1 
0 0 
0 0 

ar--
beid d 

80 0 
2 2 
3 3 

10 0 
4 4 
1 1 
0 0 

crimin. . 
prostit. . 

85 5 
4 4 
3 3 
3 3 
2 2 
2 2 
1 1 

totaal l 
inkomen n 

'0 0 
2 2 

17 7 
54 4 
10 0 
4 4 
4 4 

Toelichting:: 24% van alle cliënten heeft geen inkomen uit uitkering, 
80%% geen inkomsten uit arbeid. 1. inclusief wel inkomen, maar geen 
opgavee inkomenshoogte. 

hett totale inkomen uitkomt op een bedrag boven de ƒ 10.000 
nettoo per maand. Kennelijk hebben deze cliënten bepaalde 
bedragenn dubbel opgegeven, bijvoorbeeld zowel bij heling, 
alsookk bij 'zwart werk', of een en ander overdreven. Deze 
77 cliënten zijn bij de analyses in deze paragraaf buiten 
beschouwingg gelaten. 

Hett blijkt dat veel cliënten meerdere inkomensbronnen 
hebben.. 9% van de cliënten heeft geen enkel inkomen. Zij 
levenn van de inkomsten van een partner, ouders en derge-
lijke.. 64 % heeft één inkomen en 27 % heeft 2 of meer inko-
mensbronnen.. De belangrijkste inkomensbron, in die zin dat 
dee meeste cliënten hieruit inkomen krijgen, is een uitkering. 
76%% van alle cliënten krijgt een uitkering en deze uitkering 
bedraagtt gemiddeld ƒ 1133. 31% van de uitkeringen ligt 
onderr de ƒ1000. Dit zijn uitkeringen voor jongeren of 
gekortebijstandsuitkeringenofaanvullendeuitkeringennaast t 
eenn arbeidsinkomen. De overige uitkeringen liggen tussen 
dee ƒ1000 en ƒ2000, met uitzondering van 3 cliënten die een 
uitkeringg boven de ƒ2000 ontvangen, kennelijk een werkloos-
heids-- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Naa inkomen uit een uitkering zijn de overige drie 
inkomensbronnenn (werk, criminaliteit/prostitutie en 
incidentelee inkomsten) ongeveer even belangrijk. 21% van 
dee cliënten heeft inkomen uit beroepsarbeid. Het gemiddeld 
arbeidsinkomenn (netto) is hoog: ƒ 1750. Met wit werk wordt 
veell  meer verdiend dan met zwart werk. 74% van de cliën-
tenn met arbeidsinkomen heeft een arbeidsinkomen van 2000 
guldenn of minder, 4% van 2 tot 3000 gulden en 8% van 
meerr dan 3000 gulden. Deze hoge netto arbeidsinkomens 
komenn soms tot stand door combinaties van wit en zwart 
werk. . 

Eenn inkomen uit prostitutie is wat anders dan een 
inkomenn uit criminaliteit, maar deze twee inkomensbronnen 
zijnn hier samengenomen omdat het in beide gevallen gaat 
omm inkomsten die niet door arbeid en niet door een uitke-
ringg verkregen zijn. Bijna evenveel cliënten hebben een 
inkomenn uit criminaliteit en/of prostitutie als uit werk, 
namelijkk 22 %. Dergelijke activiteiten leveren meer inkomen 
opp dan een uitkering, maar ook meer dan werk. Gemiddeld 
wordtt met criminaliteit/prostitutie 1927guldenverdiend. Dit 
gemiddeldee is hoog doordat 19% van de cliënten met derge-
lijk ee inkomsten meer dan ƒ3000 netto per maand haalt. Bij 
48%% blijf t het bedrag onder de ƒ1000, bij 33% ligt het 
tussenn de ƒ 1000 en ƒ3000. Prostitutie levert het meeste op, 
ƒ22688 per maand. Op de tweede plaats komen de inkom-
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Tabell  13.20. Inkomen. Percentage met bepaalde inkomensbron en gemiddeld inkomen (gemiddelde berekend overdegenen met inkomen uit de betreffende 
bron). . 

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

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

Allen n 

arbeid d 

% % 

21 1 
19 9 

18 8 
27 7 
18 8 
30 0 
30 0 

27 7 
15 5 
18 8 
26 6 
23 3 
09 9 

25 5 
18 8 
21 1 
23 3 
15 5 

36 6 
23 3 
17 7 
19 9 

21 1 

ƒ ƒ 

°1890 0 
1254 4 

1661 1 
2036 6 
1708 8 
1820 0 
1895 5 

1413 3 
1633 3 
1650 0 
1772 2 
2005 5 
2095 5 

1790 0 
1784 4 
1796 6 
1616 6 
1941 1 

1826 6 
1724 4 
1466 6 
1881 1 

1756 6 

inkomenn uit . 

uitkering g 

% % 

77 7 
74 4 

°80 0 
68 8 
82 2 
64 4 
63 3 

67 7 
83 3 
78 8 
75 5 
70 0 
85 5 

78 8 
77 7 
74 4 
71 1 
84 4 

67 7 
70 0 
88 8 
74 4 

76 6 

ƒ ƒ 

1137 7 
1123 3 

"1133 3 
997 7 

1219 9 
1201 1 
1171 1 

°910 0 
1159 9 
1124 4 
1134 4 
1192 2 
1183 3 

1148 8 
1080 0 
1131 1 
1130 0 
1173 3 

1055 5 
1192 2 
1161 1 
1135 5 

1133 3 

criminaliteit, , 

% % 

°20 0 
28 8 

°25 5 
10 0 
32 2 
17 7 
9 9 

35 5 
26 6 
23 3 
18 8 
19 9 
21 1 

21 1 
25 5 
21 1 
17 7 
30 0 

24 4 
23 3 
28 8 
19 9 

22 2 

prostitutie e 

ƒ ƒ 

2009 9 
1722 2 

°1778 8 
3761 1 
3381 1 
940 0 

3595 5 

D1269 9 
1175 5 
2769 9 
1846 6 
1060 0 
2936 6 

1067 7 
2223 3 
2401 1 
2399 9 
1280 0 

1428 8 
1246 6 
2115 5 
2187 7 

1927 7 

totaal l 
inkomen n 

% % 

91 1 
90 0 

a92 2 
91 1 

100 0 
81 1 
89 9 

89 9 
93 3 
89 9 
94 4 
87 7 
98 8 

94 4 
91 1 
90 0 
88 8 
96 6 

96 6 
89 9 
98 8 
89 9 

91 1 

ƒ ƒ 

1685 5 
1552 2 

1620 0 
1712 2 
2109 9 
1773 3 
1609 9 

1453 3 
1539 9 
1755 5 
1649 9 
1657 7 
1565 5 

1564 4 
1649 9 
1753 3 
1653 3 
1618 8 

1666 6 
1622 2 
1762 2 
1625 5 

1654 4 

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

stenn als beschermer van een prostituee, maar dit gemiddelde 
iss niet betrouwbaar, omdat maar 3 cliënten hierover opgave 
deden.. Drugsdealen komt op de derde plaats met ƒ1620. 
Diefstall  en heling leveren per maand respectievelijk ƒ 1245 
enn ƒ1430 op, vergeleken met de andere bedragen betrek-
kelijkk weinig. 

23%% van de cliënten had de 14 dagen voor het interview 
incidenteell  inkomen. (De overige inkomens zijn steeds per 
maand).. Meestal betreft het geleend of gekregen geld. Bij 
8%% van de cliënten gaat het om zaken als een klusje, de 
verkoopp van een schilderij, voorschot van de sociale dienst 
enn dergelijke. Met ƒ361 gemiddeld per maand gaat het bij 
incidentelee inkomsten om een behoorlijk bedrag. 

Hett totale netto inkomen (exclusief incidenteel) van de 
cliëntenn is met deze verschillende inkomensbronnen fors: 
ƒ16544 netto per maand. Veel van de cliënten met hoge 
inkomenss zouden, gegeven hun lage opleidingsniveau, met 
eenn 'normaal' bestaan nooit dergelijke netto inkomens halen. 
Ruimm de helft van de cliënten heeft overigens een min of 
meerr normaal netto inkomen van tussen de ƒ 1000 en ƒ2000. 
29%% zit daaronder met minder dan ƒ 1000 (of geen inkomen) 
enn 18% zit daarboven met meer dan ƒ2000. 

Dee inkomensverschillen tussen de groepen cliënten zijn 
aanzienlijk,, maar niet vaak significant. Dit komt omdat het 

aantall  cliënten met een bepaalde inkomensbron vaak laag is. 
Vrouwenn met beroepsarbeid verdienen veel minder dan 
mannenn met beroepsarbeid, maar het totale inkomen van 
vrouwenn is niet veel lager dan van mannen. Vrouwen 
hebbenn vaker een inkomen uit criminaliteit/prostitutie en dit 
feitt compenseert de gemiddeld lage arbeidsinkomsten van 
vrouwen. . 

Nederlanderss en Marokkanen hebben vaker een uitkering 
dann Surinamers, Molukkers en buitenlanders. Deze twee 
groepenn hebben ook vaker een inkomen uit criminaliteit 
en/off  prostitutie. Bij Marokkanen leidt dit ertoe dat zij een 
hoogg gemiddeld totaal inkomen hebben, bij Nederlanders 
blijf tt het totale inkomen echter aan de lage kant. Dit komt 
omdatt Marokkanen veel geld verdienen met criminaliteit/-
prostitutie,, Nederlanders juist weinig. Ook Surinamers en 
buitenlanderss verdienen veel met criminaliteit/prostitutie, als 
zee hieruit inkomsten hebben, maar het percentage Surina-
merss en buitenlanders dat inkomsten uit criminaliteit/prosti-
tutiee heeft is laag. Molukkers die zich met criminaliteit/-
prostitutiee bezighouden verdienen daarmee erg weinig. 
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Tabell  13.21. Huisvestingssituatie. Tabell  13.22. Partneren kinderen. 

%% of 
gemidd d 

aantal l 

Momenteell  geen vast adres 9% 
AlsAls geen vast adres; 
Verschillendee adressen jaar v. int. 4.0 adressen 
Nuu vast adres, > 2 adr.afg. jr 8% 

Heeftt momenteel een vast adres 91% 
Woontt > 1 jaar op huidige adres 72% 
AlsAls vast adres: 
Aantall  jaren op huidige adres 3.7 jaar 

WoontWoont momenteel: 
bijj  ouders 15% 
inn eigen woning 56% 
bijj  vrienden 3% 
opp kamers 14% 
inn bij partner 2% 
geenn vaste woonplaats 9% 

Betaalt: Betaalt: 
huurr 68% 
kostgeldd 14% 
geenn huur of kostgeld 18% 

630 0 

53 3 
630 0 

630 0 
630 0 

570 0 

625 5 

627 7 

Huisvesting Huisvesting 

Dee huisvestingssituatie van methadoncliënten is een indicatie 
voorr de mate waarin zij een gereguleerd bestaan leiden. 
Volledigg ongereguleerde cliënten zullen vaak van adres naar 
adress zwerven, terwijl gereguleerde cliënten een vast adres 
hebben.. Het merendeel van de cliënten buiten de vier grote 
stedenn heeft momenteel een vast adres, slechts 9% heeft 
momenteell  geen vaste woonplaats. Gemiddeld hadden deze 
'zwervers'' het jaar voor het interview 4 verschillende 
adressen.. Sommigen zelfs meer dan 8 (16% van de 'zwer-
vers').. Ook van degenen die nu wel een vast adres hebben 
iss een deel toch min of meer zwervend, want het jaar voor 
hett interview had 8% van de cliënten wel een vast adres, 
maarr het jaar voor het interview 3 of meer verschillende 
adressen.. 9% zonder vast adres en 8% 3 maal (of vaker) 
verhuisdd het jaar voor het interview betekent dat 17% van 
dee cliënten een instabiele huisvestingssituatie kent. 

911 % van de cliënten heeft momenteel een vast adres en 
72%% van de cliënten woont daar al langer dan een jaar, dus 
ditt adres is niet alleen op dit moment vast, maar al voor een 
langeree periode. Gemiddeld wonen de cliënten met een vast 
adress 3.7 jaar op dit adres. Van deze cliënten woont 30% 
11 jaar of korter op het huidige vaste adres, 42% 1 tot 5 jaar 
enn 28% woont langer dan 5 jaar op dit adres. 

Eenn eigen woning heeft iets meer dan de helft van de 
cliëntenn (56%) en 14% woont op kamers, dus 70% heeft 
zelfstandigee woonruimte. 20% is voor het wonen van an-
derenn afhankelijk. 15% van de ouders, waarbij men woont, 
3%% van vrienden en 2% van de partner. 82% betaalt huur 
off  kostgeld, 18% woont vrij . 

Partner Partner 
Heeftt geen partner 
Vastee partner, woont niet samen 
Relatiee duurt langer dan 1 jaar 
Gemiddeldee duur relatie 
Woontt samen met partner 
Samenwonenn > 1 jaar 
Gemiddeldee duur samenwonen 

Kinderen Kinderen 
Heeftt kinderen 
Aantall  kinderen 

Kinderenn wonen bij cliënt 
Eenoudergezinn met kinderen 
Samenwonendd partner en kinderen 

Kinderen,, wonen niet bij cliënt 
zietziet kinderen 

nooit t 
<< 1 x per maand 
>> 1 x per maand 

namelijk,, per maand op 

%% of 
gemid--
delde e 

51% % 
13% % 
76% % 

4.55 jaar 
36% % 
89% % 

5.55 jaar 

38% % 
1.66 kinderen 

17% % 
4% % 

13% % 

21% % 

25% % 
13% % 
63% % 

10.66 dagen 

aantal l 
waarover r 
berekend d 

630 0 
630 0 
74 4 
74 4 

630 0 
213 3 
213 3 

626 6 
234 4 

626 6 
626 6 
626 6 

626 6 
127 7 

77 7 

PartnerPartner en kinderen 

Samenwonenn met een partner kan een stimulans zijn om een 
geïntegreerdd bestaan op te bouwen. Omdat de partner 
meestall  ook verslaafd is, kan het ook een rem vormen op 
verderee integratie. Een duurzame relatie zal in ieder geval 
bijdragenn aan het voorkomen van vergaande en langdurige 
achteruitgang.. De helft van de cliënten heeft een vaste 
partner.. Meestal woont men samen met de partner. 36% 
vann alle cliënten woont samen, 13% heeft een partner maar 
woontt niet samen. 

Dee relaties van de cliënten zijn over het algemeen duur-
zaam.. Samenwonende cliënten zijn gemiddeld 5.5 jaar bij 
elkaar.. Bij 11 % van de samenwonenden duurt de relatie een 
jaarr of korter, bij 41% 1 tot 5 jaar en bij bijna de helft 
(48%)) langer dan 5 jaar. Ook de niet-samenwoon-relaties 
zijnn meestal duurzaam. Gemiddeld duren deze relaties iets 
korter,, 4.5 jaar. 24% van deze relaties duurt een jaar of 
korter,, 45% 1-5 jaar en 31% langer dan 5 jaar. 

Vrouwenn hebben veel vaker een vaste relatie en wonen 
ookk veel vaker al een jaar samen dan mannen (zie tabel 
13.23).. Er van uitgaande dat de partners meestal beiden 
verslaafdd zijn is dit in zekere zin logisch, omdat er minder 
verslaafdee vrouwen zijn dan mannen. De 'partnermarkt voor 
verslaafden'' is voor vrouwen groot, voor mannen klein. Dit 
kann een verklaring zijn voor het hoge percentage vrouwen 
mett een vaste relatie. Uit kwalitatief onderzoek blijkt 
overigenss dat verslaving bij vrouwen vaak veroorzaakt 
wordtt door en sterk afhankelijk is van de verslaving van de 
mannelijkee partner (Jansen e.a. 1982). Of het hoge percen-
tagee vaste relaties onder verslaafde vrouwen wel als een 
positieff  punt moet worden gezien, is daarom de vraag. 

Dee verschillende bevolkingsgroepen hebben ongeveer 
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Tabell  13.23. Partner en kinderen. Percentages. 

heeftt woont heeft kind.2 

vastee > ljaar kin- wonen 
partnerr samen deren bij cl. 

mannen n 
vrouwen n 

Nederlanders s 
Surin/Antill l 
Maa rok'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 
00 - 2jr 
33 - 5 jr 
66 - 8 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

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

Allen n 

°41 1 
77 7 

46 6 
59 9 
57 7 
56 6 
63 3 

35 5 
51 1 
48 8 
51 1 
55 5 
40 0 

42 2 
56 6 
45 5 
54 4 
45 5 

53 3 
52 2 
49 9 
51 1 

49 9 

°23 3 
52 2 

°28 8 
37 7 
16 6 
28 8 
48 8 

°13 3 
24 4 
31 1 
29 9 
40 0 
33 3 

°18 8 
38 8 
27 7 
34 4 
27 7 

35 5 
27 7 
26 6 
33 3 

30 0 

36 6 
44 4 

°32 2 
76 6 
32 2 
37 7 
48 8 

°9 9 
19 9 
26 6 
42 2 
59 9 
80 0 

°21 1 
36 6 
36 6 
42 2 
49 9 

30 0 
44 4 
39 9 
41 1 

38 8 

°37 7 
62 2 

42 2 
33 3 
75 5 
43 3 
64 4 

50 0 
64 4 
38 8 
40 0 
51 1 
44 4 

62 2 
45 5 
44 4 
37 7 
44 4 

°67 7 
17 7 
52 2 
44 4 

45 5 

°° Verschil russen groepen significant: p < .05. 1. Exclusief cliënten 
<< 1 jaar methadon en cliënten iaar vnnr interview > 1 maand clean. 
2.. Percentage berekend over cliënten met kinderen. 

evenn vaak een partner, maar Surinamers en vooral buiten-
landerss wonen vaker al een jaar samen. Nederlanders en 
Molukkerss wonen ongeveer even vaak al eenjaar samen als 
gemiddeld,, Marokkanen wonen aanzienlijk minder vaak al 
eenn jaar samen. Dit komt doordat Marokkanen gemiddeld 
veell  jonger zijn. Ouderen hebben ongeveer even vaak een 
vastee relatie als jongeren, maar ouderen wonen wel vaker 
all  een jaar samen dan jongeren. 

Veell  cliënten hebben kinderen, namelijk 38% van de 
cliënten.. Dit is veel, in die zin dat men zoveel cliënten met 
kinderenn niet zou verwachten, maar veel minder dan bij de 
algemenee bevolking. In bijlage 9.1 in Driessen (1992) is een 
vergelijkingg gemaakt tussen het kindertal van cliënten en 
leeftijdscohortenn van de Nederlandse vrouwelijke bevolking. 
Vrouwelijkee cliënten hebben rond het 25ste jaar even vaak 
kinderenn als Nederlandse vrouwen (circa 25%), maar iets 
minderr vaak meer dan één kind (3% versus 8%). Rond het 
30stee blijf t het percentage vrouwelijke cliënten met kinderen 
mett 43% sterk achter bij de Nederlandse vrouwen (61%). 
Hett verschil met betrekking tot meer dan een kind is in deze 
leeftijdsgroepp ook verder opgelopen: cliënten 12% meer dan 
eenn kind, Nederlandse vrouwen 38%. Interessant is dat rond 
hett 35ste een gedeelte van de achterstand weer wordt inge-
lopen.. Vrouwelijke cliënten van rond de 35 jaar hebben 
evenn vaak een kind als Nederlandse vrouwen (69%), maar 

nogg steeds minder vaak meer dan een kind (31% versus 
62%).. Rond het 40ste jaar is er weer een verschil met 
betrekkingg tot al dan niet kinderen, maar dit verschil is 
gematigdd (85% versus 73%), terwijl het verschil met 
betrekkingg tot meer dan een kind iets is ingelopen (70% 
versuss 55%). Veel van de 'kinderachterstand' van vrouwe-
lijk ee methadoncliënten wordt derhalve op latere leeftijd 
alsnogg ingehaald. Wel blijf t het percentage met kinderen en 
mett meer dan een kind onder dat van de algemene bevol-
king. . 

17%% van de cliënten heeft de kinderen thuis (45% van 
cliëntenn met kinderen). Meestal betreft het in dat geval een 
cliëntt met een vaste relatie (77% van cliënten met kinderen 
thuis),, maar in 23% van de gevallen betreft het een een-
oudergezin.. 55% van de cliënten met kinderen heeft de 
kinderenn niet thuis. Een kwart van hen ziet de kinderen 
nooitt meer en 13% sporadisch (minder dan 1 keer per 
maand).. 63% van hen ziet de kinderen eens per maand of 
meer.. Deze cliënten zien hun kinderen vrij vaak, namelijk 
gemiddeldd eens in de drie dagen. Dit gemiddelde is hoog 
omdatt 19% de kinderen bijna dagelijks ziet. 

Voorall  Surinamers, maar ook buitenlanders hebben vaak 
kinderen.. Nederlanders en Marokkanen hebben minder vaak 
kinderenn dan gemiddeld. Met de leeftijd loopt het percen-
tagee met kinderen sterk op, maar dat is evident. Vrouwen 
hebbenn hun kinderen vaker thuis dan mannen. Verder zijn 
err geen verschillen tussen de groepen. Het is niet zo dat 
ouderenn vaker de kinderen thuis hebben. Dat zou men 
verwachtenn omdat ouderen vaker een vaste relatie hebben. 
Hett blijkt dat onregelmatige methadongebruikers (0-3 
maandenn regelmatig methadon het jaar voor het interview) 

-- Vmr t I r i n H p r p n t t i n i t ; n p h K p n H p f i e n i p t Hi i iHpTi i V 

waaromm dit zo is. Het is mogelijk dat de kinderen een 
belemmeringg vormen om regelmatig methadon op te gaan 
halen. . 

SocialeSociale contacten 

Volgenss het gangbare beeld is een druggebruiker iemand die 
iederr contact met zijn familie verloren heeft en die zich 
uitsluitendd nog beweegt in de scene. Het blijkt dat in ieder 
gevall  voor de methadoncliënten buiten de vier grote steden 
ditt beeld onjuist is. Hierboven bleek al dat veel cliënten nog 
bijj  hun ouders thuis wonen (15%). Maar ook de cliënten die 
niett meer thuis wonen hebben frequent contact met hun 
familie.. Slechts 6% heeft geen contact meer met zijn ouders 
enn van 6% van de cliënten zijn de ouders overleden. Ook 
6%% heeft wel contact, maar heeft het jaar voor het interview 
dee ouders niet gezien. Van degenen die nog ouders hebben 
heeftt 88% het jaar voor het interview zijn ouders gezien. 
5%% van hen zag de ouders het jaar voor het interview een 
keer,, 9% 2-5 keer en 86% meer dan 5 keer. Gemiddeld 
zagenn de cliënten hun ouders 153 keer. Dit gemiddelde is 
hoogg omdat 27% van alle cliënten de ouders (bijna) dage-
lijk ss ziet (meer dan 300 keer per jaar). Er zijn nogal wat 
cliëntenn die niet thuis wonen, maar wel hun ouders dagelijks 
zien.. Voor de cliënten die hun ouders niet dagelijks zien ligt 
hett gemiddeld aantal contacten met de ouders nog hoog, 
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Tabell  13.24. Contacten met familie en aantal druggebruikers onder 
degenenn met wie de cliënten optrekken. 

Tabe!!  13.25. Waardering voor de sociale situatie met een rapportcijfer 
doorr de cliënten. Percentages. 

%% of aantal 
gemid-- waarover 
deldee berekend 

600 0 

494 4 
328 8 

601 1 

469 9 
363 3 

603 3 
603 3 

597 7 

597 7 

namelijkk 46 keer per jaar. 
Hett contact met broers en zussen ligt in dezelfde orde 

vann grootte en wordt hier verder niet besproken. Wel is het 
volgendee interessant. 91% van de cliënten heeft het jaar 
voorr het interview contact gehad met ouders en/of broers 
enn zussen. Dit is 93% van degenen die of ouders of broers/-
zussenn hebben. 65% van de cliënten had het jaar voor het 
intervieww 5 keer of vaker met ouders en/of broers en zussen 
contact.. Van degenen met ouders en/of broers en zussen is 
ditt 71%. 

Hett merendeel van de cliënten trekt voornamelijk met 
collegaa druggebruikers op, maar niet alle interactiepartners 
vann de cliënten zijn druggebruikers. Bij 58% van de cliënten 
wass tenminste de helft van degenen met wie ze optrekken 
ookk druggebruiker. Een forse minderheid (28%) trekt 
nauwelijkss met druggebruikers op. Dit is niet onaan-
nemelijk.. Sommige cliënten klagen over het gedwongen 
contactt met andere cliënten bij de methadonverstrekking (zie 
tabell  8.10). 

rapportcijferr afg.jaar afg.2 weken 

11 3 4 
22 2 2 
33 4 4 
44 6 6 
55 16 13 
66 21 19 
77 23 23 
88 18 20 
99 5 5 
100 3 4 

gemiddeldd 6.2 6.3 

WaarderingWaardering voor de sociale situatie 

Zoalss bij gezondheid en psychische gezondheid is aan de 
cliëntenn gevraagd zichzelf een rapportcijfer te geven voor 
hunn maatschappelijk functioneren. Het idee achter deze 
vraagg is dat methadoncliënten inzicht hebben in hun 
maatschappelijkk functioneren. Als een persoon zijn 
gezondheidd en psychische gezondheid kan beoordelen, dan 
moett hij ook in staat geacht worden zijn relatie met de 
maatschappijj  te beoordelen. Eventuele moeilijkheden met 
hett begrijpen van de omschrijving 'functioneren in de 
maatschappij'' werden voorkomen door de vraag te plaatsen 
naa vragen over de sociale situatie en daarnaar te verwijzen. 
Wegenss het ongebruikelijke karakter van de vraag volgt hier 
dee precieze formulering: 'We hebben het gehad over crimi-
naliteit,, werk, opleiding, je contacten met je familie en over 
dee mensen waarmee je omgaat. Dat alles bij elkaar wordt 
jee functioneren in de maatschappij genoemd. Zou ji j jezelf 
daarvoorr weer een rapportcijfer kunnen geven?' Boven de 
schaall  met cijfer 1 tot en met 10 stond: ' mijn functioneren 
inn de maatschappij van het jaar voor het interview vind ik:'. 
Bijj  ' 1' stond 'zeer slecht', bij '10' 'uitstekend'. Speciale 
moeilijkhedenn met deze vraag zijn niet opgetreden. 

Dee cliënten geven zichzelf voor het functioneren het 
afgelopenn jaar gemiddeld een 6.2, een lager cijfer dan voor 
gezondheidd (6.9) en psychische gezondheid (6.6). 31 % vindt 
hett maatschappelijk functioneren onvoldoende. Bij gezond-
heidd is dit 19%, bij psychische gezondheid 26%. 8% vindt 
hett maatschappelijk functioneren uitstekend (9 of 10). Bij 
gezondheidd is dit 13%, psychische gezondheid 14%. Kenne-
lij kk vinden de cliënten hun maatschappelijk functioneren hun 
grootstee probleem. 

Datt deze negatievere opinie over het maatschappelijk 
functionerenn gebaseerd is op feitelijke omstandigheden blijkt 
uitt tabel 13.26. Over het algemeen negatief gewaardeerde 
omstandighedenn in de sociale situatie, zoals criminaliteit, 
detentiee en werkloosheid leiden tot een negatievere beoor-
delingg van het maatschappelijk functioneren door de cliënt 
zelf.. Criminaliteit gaat overigens niet altijd samen met een 
lagerr rapportcijfer voor maatschappelijk functioneren. Dief-
stal,, heling en drugsdealen gaan gepaard met een lager 
cijfer.. Bij fraude, geweld/mishandeling en inbraak is het 
verschill  niet significant. Inbraak gaat zelfs samen met een 

Familie Familie 
OudersOuders jaar v. int. gezien 

jaa 83 %  % 
geenn contact meer 6% 
neee 6% 
overledenn 6% 

Alss contact ouders, keren per jaar 153 keer 
aantall  keren exclusief dagelijks 46 keer 

BroersBroers of zussen afg. jr  gezien 
jaa 80% 
geenn contact meer 9% 
nee e 
geenn broers/zussen of overleden 

Alss contact brs./zssn, keren per jaar 
aantall  keren exclusief dagelijks 

Jaarr v. int. contact ouders of brs/zsn 
Afg.. jr. 5 x of meer cont. oud/brs/zsn 

MensenMensen met wie de cliënt optrekt zijn 
druggebruiker druggebruiker 
JaarJaar v. interv. 

allemaal l 
bijnaa allemaal 
ongeveerr de helft 
minderr dan de helft 
(bijna)) niemand 

121 1 

8% % 
3% % 

keer r 
500 keer 

91% % 
65% % 

14% % 
28% % 
16% % 
14% % 
28% % 

1414 dagen v. interv. 
allemaall  14% 
bijnaa allemaal 23% 
ongeveerr de helft 14% 
minderr dan de helft 15% 
(bijna)) niemand 34% 
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Tabell  13.26. Waardering voorde sociale situatie met een rapportcijfer, 
afhankelijkk van omstandigheden in de sociale situatie. 

rapportcijferrapportcijfer indien 

niett van 
toepassing g 

van n 
toepassing g 

CriminaliteitCriminaliteit jaar v. inierv. 
diefstal l 
inbraak k 
heling g 
dealenn drugs 
fraude e 
geweld/mishandeling g 

Detentie/arrestatie Detentie/arrestatie 
afg.jaarr gedetineerd 
afg.jaarr opgepakt/gearresteerd 

Prostitutie Prostitutie 
afg.jaarr prostitutie 
afg.22 weken prostitutie 

Beroep,Beroep, opleiding 
heeftt een beroep 
heeftt opleiding afgemaakt 
afg.jaarr opleid, gevolgd 
opleidingg afg.jaar was: 
cursuscursus zonder arbeidsmarktw. 
cursuscursus met arbeidsmarktwaarde 
regulieree opleiding 

Beroepsarbeid Beroepsarbeid 
Jaarv.. interv. gewerkt 
Werktt op moment interview 
ditt werk is voor 
1-100 uur 
11-2 00 uu r 
21-3 00 uu r 
>> 3 0 uu r 

HeeftHeeft uitkering 

6.4 4 
6.1 1 
6.3 3 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 

6.3 3 
6.5 5 

6.2 2 
6.2 2 

5.8 8 
6.1 1 
6.1 1 

5.8 8 
6.0 0 

7.3 3 

=5.8 8 
6.4 4 

=5.7 7 
=5.8 8 
5.9 9 
6.0 0 

'5.7 7 
'5.9 9 

5.6 6 
5.4 4 

°6.4 4 
°6.4 4 
°6.6 6 

5.9 9 
6.6 6 
6.9 9 

°6.6 6 
°7.0 0 

°4.7 7 
"6.8 8 
°6.5 5 
°7.4 4 

°5.9 9 

00 Verschil significant: p < .05. 

ietss hogere waardering voor de maatschappelijke situatie. 
Hett is merkwaardig dat ernstigere misdrijven zoals inbraak 
enn met name geweld/mishandeling niet (of nauwelijks) tot 
eenn lagere waardering leiden, terwijl minder ernstige 
misdrijven,, zoals heling of drugsdealen dat wel doen. 

Ookk de cliënten die het jaar voor het interview gede-
tineerdd zijn geweest waarderen hun maatschappelijk func-
tionerenn lager dan degenen die niet gedetineerd zijn 
geweest.. Hetzelfde geldt voor prostitutie, maar door de 
kleinee aantallen is dit verschil niet significant. 

Hett is niet zo dat alleen gebeurtenissen in het jaar voor 
hett interview van invloed zijn op de maatschappelijke waar-
dering.. Ook zaken die wat verder weg liggen zijn vari 
invloed.. Cliënten die een beroep hebben, geven zichzelf een 
hogerr cijfer dan cliënten zonder beroep en hetzelfde geldt 
voorr cliënten die (destijds) hun opleiding hebben afgemaakt. 
Alss de cliënt een opleiding volgt dan leidt dat tot een hogere 
maatschappelijkee waardering, maar als de opleiding een cur-
suss zonder arbeidsmarktwaarde is, dan blijf t de maatschap-
pelijkee waardering laag. 

Werkk is bij uitstek geschikt om een positief oordeel over 

Tabell  13.27. Waardering voor de sociale situatie met een rapportcijfer 
doorr de cliënten. 

gemiddeldgemiddeld rapportcijfer 

afg.jaarr afg.2 wkn 

mannen n 
vrouwen n 

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

18-222 jaar 
23-255 jaar 
266 30 jaar 
31-355 jaar 
36-400 jaar 
>> 40 jaar 

JarenJaren methadon 
0 - 2 j r r 
3 - 5 j r r 
6 -88 jr 
99 -12 jr 
>> 12 jr 

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

6.1 1 
6.6 6 

6.1 1 
6.1 1 
5.8 8 
6.5 5 
6.6 6 

6.3 3 
5.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 
6.3 3 

5.7 7 
6.5 5 
6.3 3 
6.2 2 
6.1 1 

6.7 7 
6.9 9 
5.7 7 
6.1 1 

6.2 2 
6.6 6 

6.2 2 
6.3 3 
5.8 8 
6.4 4 
6.5 5 

6.8 8 
5.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.4 4 
6.4 4 

5.9 9 
6.6 6 
6.3 3 
6.2 2 
6.2 2 

6.5 5 
7.0 0 
5.8 8 
6.2 2 

Allen n 6.2 2 6.3 3 

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

hett maatschappelijk functioneren te bevorderen. De cliënten 
diee op het moment van het interview werken geven zichzelf 
eenn 7 en als ze meer dan 30 uur werken zelfs een 7.4. 
Bijzonderr opvallend is dat degenen die op het moment van 
intervieww 1-10 uur werken zichzelf een zeer laag cijfer 
geven.. Het zou kunnen dat deze cliënten hun baantje voor 
1-100 uur per week als minderwaardig beschouwen en als 
eenn definitief bewijs voor hun onvermogen goed maat-
schappelijkk te functioneren. Het kan ook een toevalstreffer 
zijn,, want het zijn maar 6 cliënten. Een uitkering blijkt 
tenslottee niet bevorderlijk voor de waardering van het 
maatschappelijkk functioneren. De cliënten die het zonder 
kunnenn stellen geven zichzelf een 7.3, de cliënten met een 
uitkeringg een 5.9. 

Eenn relatie met het totale inkomen doet zich niet voor. 
Well  blijkt dat de cliënten die meer geld met werk verdienen 
eenn veel positiever beeld van hun maatschappelijk functio-
nerenn hebben (r = .21; p < .000). Ook blijkt dat de waar-
deringg voor het eigen maatschappelijk functioneren sterk 
stijgtt van 5.5 naar 6.9 naarmate minder interactiepartners 
ookk druggebruiker zijn (r = .30; p < .000). Contact met 
ouderss en broers/zussen heeft een zwak (niet significant) 
effectt op de waardering. 

Vrouwenn waarderen hun maatschappelijke situatie hoger 
dann mannen. Verschillen tussen de overige categorieën zijn 
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err niet, met één belangrijke uitzondering: onregelmatige me-
thadongebruikerss geven zichzelf een veel hoger cijfer dan 
regelmatigee methadongebruikers. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is het functioneren van de cliënten in de 
maatschappijj  beschreven. Enerzijds is ingegaan op crimina-
liteit,, dat wil zeggen op gedragingen waarmee de regels in 
dee maatschappij worden overtreden. Anderzijds is ingegaan 
opp beroepsarbeid, huisvesting, relaties en sociaal contact 
mett mensen buiten de scene, dat wil zeggen op gedragingen 
diee wijzen op een zekere conformiteit aan maatschappelijke 
regels.. Men is niet verplicht om zich aan deze regels te 
houden,, maar conform gedrag wijst, evenals de afwezigheid 
vann criminaliteit, op integratie in de maatschappij. 

Vergelekenn met de criminaliteit onder Amsterdamse 
heroïneverslaafdenn valt de criminaliteit onder methadoncli-
ëntenn buiten de vier grote steden mee. 50% zegt het jaar 
voorr het interview niet crimineel actief te zijn geweest en 
78%% zegt de 14 dagen voor het interview niets crimineels 
ondernomenn te hebben. De frequentie van de criminaliteit 
iss wel hoog. Eenvoudige diefstal komt het meest voor, 
gevolgdd door dealen en heling. Inbraak, fraude en geweld 
komenn vrij weinig voor, tasjesroof praktisch nooit. 
Uitgezonderdd dealen en eenvoudige diefstal geldt voor de 
overigee misdrijven maar zelden dat men zich tot specialist 
ontwikkelt,, dat wil zeggen dat men zich vooral toelegt op 
éénn delictsoort. 

Veell  van het criminele gedrag heeft zich al vóór het 
beginn van de verslaving ontwikkeld. Men is het vroegst 
begonnenn met diefstal, inbraak en geweld/mishandeling, 
namelijkk op het achtiende tot twintigste jaar. De oorsprong 
vann deze drie delicten staat meestal los van de verslavings-
carrière.. De overige delicten zijn ongeveer in de helft van 
dee gevallen begonnen na de methadonverstrekking. Alleen 
tasjesrooff  blijkt een typisch verslaafden-delict. Slechts 
enkelee cliënten deden dit al voor het begin van de metha-
don.. Opvallend is tenslotte dat vrij veel cliënten (7% van 
allee cliënten) zich al vijfjaar voor het begin van de metha-
donn bezig hield met drugsdealen. In deze gevallen is men 
waarschijnlijkk via de drugshandel verslaafd geraakt. Volgens 
hulpverlenerss zou dit vooral bij jonge Marokkanen voor-
komen. . 

Vann de bevolkingsgroepen blijken de Nederlanders het 
crimineelstt te zijn. Zij hebben veruit het uitgebreidste 
criminelee repertoire. Bij buitenlanders en Surinamers liggen 
dee cijfers lager. Marokkanen en Molukkers zijn het minst 
crimineel. . 

Ruimm de helft van de cliënten blijkt het jaar voor het 
intervieww te zijn opgepakt of gearresteerd en bijna twee-
derdee (64%) van de cliënten heeft ooit in de gevangenis (of 
eenn jeugdinrichting) gezeten. Een nachtje cel is hierbij niet 
meegeteld,, voorarrest wel. Deze cliënten hebben gemiddeld 
genomenn bijzonder lang in detentie doorgebracht. 14% van 
allee cliënten ging voor zijn achtiende voor het eerst naar een 
strafinrichting.. Men heeft ook vaak in de gevangenis geze-
ten:: gemiddeld bijna 4 keer. Dat de criminele carrière voor 

eenn deel los staat van de verslavingscarrière blijkt hieruit dat 
veell  cliënten lang voor het begin van de methadonverstrek-
kingg al gedetineerd raakten. 

Mannenn zijn vaker en langer gedetineerd geweest en 
vakerr opgepakt dan vrouwen en de verschillen zijn groot. 
Mannenn zijn vaker crimineel actief dan vrouwen, maar bij 
crimineell  gedrag zijn de verschillen beslist niet zo groot als 
bijj  detentie. Misschien bevoordeelt het juridisch systeem 
vrouwen.. Dat is niet onmogelijk. Verder is het mogelijk dat 
mannenn meer risico's nemen. 

Hett gangbare beeld van de vrouwelijke verslaafde is dat 
vann de straatprostituee. Dat dit beeld buiten de 4 grote 
stedenn maar een klein gedeelte van de werkelijkheid dekt, 
blijk tt hieruit dat slechts 40% van de vrouwelijke cliënten 
ooitt aan prostitutie heeft gedaan, het jaar voor het interview 
17%% en de 14 dagen voor het interview 9%. Meestal heeft 
dee prostitutie een incidenteel karakter. Bij mannelijke me-
thadoncliëntenn is prostitutie een betrekkelijke zeldzaamheid. 
55 % heeft het ooit gedaan en 1 % het jaar voor het interview. 
Nederlandsee vrouwelijke cliënten doen vaker aan prostitutie 
dann buitenlandse vrouwelijke cliënten. Meestal wordt er van 
uitgegaann dat bijna alle buitenlandse vrouwelijke heroine-
verslaafdenn prostituees zijn. 

Hett opleidingsniveau van de cliënten is bijzonder laag. 
Mett deze oververtegenwoordiging van de lagere opleidingen 
staann de cliënten er op de arbeidsmarkt ongunstig voor. 
Juistt in de lagere niveaus is het aanbodoverschot op de 
arbeidsmarktt groot. Ondanks het lage opleidingsniveau 
hebbenn bijna alle cliënten werkervaring en deze werkerva-
ringg is vaak behoorlijk. 69% heeft meer dan 2 jaar werk-
ervaring.. Dit werk was bijna altijd wit. Zwart werk komt 
voor,, maar slechts 5% heeft alleen 'zwarte' werkervaring. 
Hett jaar voor het interview heeft 47% van de cliënten 
gewerkt.. Veel beroepsarbeid blijkt een tijdelijke aange-
legenheidd te zijn, want op het moment van het interview 
werktt maar 20%. 

Err wordt weinig gewerkt door Nederlanders en Marok-
kanen.. Met de leeftijd neemt het percentage dat het jaar 
voorr het interview gewerkt heeft scherp af van 52% onder 
dee jongsten (< 23 jaar) tot 28% onder de oudsten (> 40 
jaar).. Verrassend is de samenhang tussen de regelmaat van 
dee methadonverstrekking en werk. Cliënten die onregel-
matigg methadon gebruiken, hebben het jaar voor het inter-
vieww vaker gewerkt, namelijk in 63 % van de gevallen. Van 
dee regelmatige methadongebruikers heeft het jaar voor het 
intervieww slechts 43% gewerkt. Ook blijken onregelmatige 
methadongebruikerss meer uren gewerkt te hebben en op het 
momentt van interview vaker te werken dan regelmatige me-
thadongebruikers.. Methadon zou de verslaafde in staat 
stellenn een geregeld leven op te bouwen, zo mogelijk met 
werk.. Hier blijkt dat degenen die onregelmatig methadon 
gebruikenn er beter in slagen beroepsarbeid uit te oefenen. 
Ditt zou samen kunnen hangen met het feit dat cliënten die 
werkenn minder methadon nodig hebben, omdat zij met hun 
inkomstenn op de zwarte markt terecht kunnen. 

Dee belangrijkste inkomensbron, in die zin dat de meeste 
cliëntenn hieruit inkomen krijgen, is een uitkering (76% van 
allee cliënten, gemiddeld f 1133). Na inkomen uit een 
uitkeringg zijn de inkomensbronnen werk en criminaliteit/-
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prostitutiee ongeveer even belangrijk. 21% van de cliënten 
heeftt inkomen uit beroepsarbeid (gemiddeld/ 1750) en 22% 
uitt criminaliteit en/of prostitutie (gemiddeld ƒ1927). Het 
totalee netto inkomen (exclusief incidenteel) van de cliënten 
iss met deze verschillende inkomensbronnen fors: ƒ1654 
nettoo per maand. Het is duidelijk dat veel van de cliënten, 
gegevenn hun lage opleidingsniveau, met een 'normaal' 
bestaann nooit dergelijke hoge netto inkomens zouden halen. 

Hett merendeel van de cliënten buiten de vier grote steden 
heeftt momenteel een vast adres, 9% heeft momenteel geen 
vastee woonplaats. Ook van degenen die nu wel een vast 
adress hebben is een deel toch min of meer zwervend. 17% 
vann de cliënten kent een instabiele huisvestingssituatie. 

Dee helft van de cliënten heeft een vaste partner. Meestal 
woontt men samen met de partner. 36% van alle cliënten 
woontt samen, 13% heeft een partner maar woont niet 
samen.. De relaties van de cliënten zijn over het algemeen 
duurzaam.. Samenwonende cliënten zijn gemiddeld 5.5 jaar 
bijj  elkaar. Veel cliënten hebben kinderen, namelijk 38%. 
Ditt is veel, in die zin dat men zoveel cliënten met kinderen 
niett zou verwachten, maar veel minder dan bij de algemene 
bevolking.. Veel van de 'kinderachterstand * van vrouwelijke 
methadoncliëntenn wordt op latere leeftijd alsnog ingehaald. 

Dee cliënten hebben zeer veel contact met hun familie. 
711 % van de cliënten had het jaar voor het interview 5 keer 
off  vaker contact met familieleden. Voor de rest trekt het 
merendeell  van de cliënten met collega druggebruikers op, 
maarr er is een forse minderheid die nauwelijks met drugge-
bruikerss optrekt (28%). 

Dee cliënten geven zichzelf voor het maatschappelijk 
functionerenn een rapportcijfer van gemiddeld 6.2, een veel 

lagerr cijfer dan voor gezondheid (6.9) en psychische 
gezondheidd (6.6). 31% vindt het maatschappelijk functio-
nerenn onvoldoende. Kennelijk vinden de cliënten hun maat-
schappelijkk functioneren hun grootste probleem. Het blijkt 
datt deze negatievere opinie over het maatschappelijk 
functionerenn gebaseerd is op feitelijke omstandigheden. 
Overr het algemeen negatief gewaardeerde omstandigheden 
inn de sociale situatie, zoals criminaliteit, detentie en 
werkloosheidd leiden tot een negatievere beoordeling van het 
maatschappelijkk functioneren door de cliënt zelf. Werk is 
bijj  uitstek geschikt om een positief oordeel over het 
maatschappelijkk functioneren te bevorderen. 

Hoee al deze gegevens geïnterpreteerd moeten worden 
hangtt af van het referentiekader dat men kiest. Als men 
uitgaatt van het beeld van de straat-junk in een grote stad, 
dann zijn de methadoncliënten buiten de vier grote steden 
voorr een deel oppassende burgers: de helft is niet crimineel 
actief,, de helft werkt tenminste een deel van het jaar, 83% 
vann de vrouwelijke cliënten doet niet aan prostitutie, 83% 
vann de cliënten heeft stabiele huisvesting, de helft een vaste 
partner,, 38% heeft kinderen, 28% trekt nauwelijks op met 
mensenn uit de scene en een ruime meerderheid ziet de 
familiee zeer vaak. Als men een ander referentiepunt kiest 
enn zich afvraagt in hoeverre deze groep nog deelneemt aan 
dee maatschappij, dan kan gesteld worden dat het hier een 
problematischee groep betreft met veel criminaliteit, weinig 
participatiee op de arbeidsmarkt (80% zonder werk), vaak 
zonderr huisvesting, veel prostitutie en met weinig banden 
mett de maatschappij in hun dagelijkse contacten, uitge-
zonderdd het contact met familieleden. Kortom een groep die 
voorr een gedeelte al buiten de maatschappij staat. 
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