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HOOFDSTUKK  16 

METHADONCLIENTE NN NA TWEE JAAR: VERANDERIN G IN DE 
SITUATI EE VAN DE ABSTINENTEN 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de leefsituatie 
vann de abstinenten veranderd is. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen,, dat zij er op vooruit zijn gegaan, maar op 
welkee gebieden zijn zij er dan vooral op vooruitgegaan? 
Psychisch,, sociaal of qua gezondheid? En zijn alle absti-
nentenn er op vooruit gegaan of zijn er ook gevallen, waarbij 
err nauwelijks sprake is van vooruitgang. 

Omm een beeld te krijgen van de situatieverandering van 
dee abstinenten ten gevolge van de abstinentie wordt de 
situatiee op vier verschillende gebieden, namelijk drugge-
bruik,, medische, psychische en sociale situatie, bekeken. 
Voorr ieder van deze vier gebieden is een schaal opgesteld, 
zodatt kan worden nagegaan in hoeverre de cliënten er 
tijdenss het tweede interview op vooruit zijn gegaan in verge-
lijkin gg met het eerste interview. Daarnaast is er een 
totaalschaall  gemaakt die de gebieden druggebruik, 
medische,, psychische en sociale situatie samenvoegt en zo 

Tabell  16.1. Druggebruik van de abstinenten twee weken voorafgaand 
aann eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 
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cliënten.. Steeds wordt ook nagegaan in hoeverre achter-
grondkenmerkenn van invloed zijn op de optredende verschil-
len. . 

Inn de volgende twee hoofdstukken worden dezelfde 
schalenn gebruikt om na te gaan in hoeverre de situatie van 
dee terugvallers (degenen die na een cleane periode weer 
drugss gebruiken) en van de stabiele gebruikers veranderd 
is. . 

Druggebruik Druggebruik 

Dee schaal die het druggebruik beschrijft, is gebaseerd op het 
gebruikk van vier verschillende drugs en van alcohol: 

-- heroïne, 
-- cocaïne, 
-- benzodiazepinen (in de vragenlijst omschreven als 

slaapmiddelenn en/of tranquillizers zonder recept), 
-- amfetaminen, 
-- alcohol (meer dan 10 glazen op een dag). 

Hett gebruik in de twee weken vóór het interview wordt 
onderzocht.. Vanzelfsprekend is bij abstinenten gebruik van 
heroïne,, cocaïne, benzodiazepinen en amfetaminen in de 
tweee weken voor het tweede interview per definitie uitgeslo-
ten.. De gegevens worden hier volledigheidshalve toch 
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cocaïne** cocaïne** 

benzodiazepinenbenzodiazepinen * 

amfetaminen amfetaminen 

alcoh.alcoh. (>10glaz.) 

drugs s 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

t, , 

23.1 1 

23.1 1 

7.7 7 

46.2 2 

66.7 7 

10.3 3 

7.7 7 

15.4 4 

82.1 1 

10.3 3 

0.0 0 

7.7 7 

92.3 3 

2.6 6 

0.0 0 

5.1 1 

66.7 7 

10.3 3 

15.4 4 

7.7 7 

tï ï 

100.0 0 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

besprokenn in verband met de vergelijkbaarheid met de 
terugvallerss en de stabiele gebruikers, die in de volgende 
hoofdstukkenn aan de orde komen. 

Hett druggebruik is onderverdeeld in 4 categorieën: geen 
enkelee keer gebruikt in de afgelopen twee weken, 1 of 2 
keerr gebruikt, 3 tot 6 keer gebruikt en meer dan 7 keer ge-
bruikt.. In tabel 16.1 zijn de gegevens opgenomen. Vanzelf-
sprekendd komen er significante verschillen tussen de twee 
interviewss naar voren. Wat betreft amfetaminen zien we 
echterr geen significante verschillen tussen de twee inter-
views.. Tijdens het tweede interview is het gebruik welis-
waarr tot 0 gereduceerd, maar al tijdens het eerste interview 
gebruiktee het merendeel van de (toen nog drugs gebruikende 
abstinenten)) geen amfetaminen (ruim 92%). Ook het 
alcoholgebruikk is iets gedaald bij de abstinenten, maar ook 
ditt verschil is niet significant. 
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Tabell  16.2. Druggebruik tijdens het eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 39). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

Tabell  16.4. Achtergrondkenmerken en verandering in druggebruik,per-
centagess (N = 39 abstinenten). 

tijdenss weinig 
problematisch h 

eerstee redelijk 
problematisch h 

inter--
view w 

zeer r 
problematisch h 

12.8 8 

53.8 8 

10.3 3 

5.1 1 0.00 17.9 

15.44 0.0 69.2 

2.66 0.0 12. 

totaal l 76.9 9 23.11 0.0 100.0 

Tabell  16.3. Verandering van het druggebruik tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentagee aantal abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

66.7 7 

28.2 2 

5.1 1 

26 6 

11 1 

2 2 

totaal l 100.0 0 39 9 

Dee scores voor de 5 soorten drugs zijn bij elkaar 
opgeteld.. Zo ontstaat een totaalscore wat betreft drugge-
bruik.. De totaalscores, met waarden tussen de 5 en de 16, 
zijnn teruggebracht tot 3 categorieën. De eerste groep heeft 
dee twee weken voor het betreffende interview niet of 
nauwelijkss de genoemde drugs en alcohol gebruikt, de 
tweedee groep heeft redelijk wat gebruikt en de derde groep 
heeftt veel gebruikt. Door vergelijking van de twee inter-
viewss kan worden nagegaan in hoeverre het totale drugge-
bruikk van de abstinenten is veranderd. 

Hett druggebruik tijdens het tweede interview is bij het 
merendeell  van de abstinenten sterk verminderd (zie tabel 
16.22 en 16.3), dat spreekt voor zich. Tweederde van de 
abstinentenn is er in vergelijking met het eerste interview op 
vooruitt gegaan, maar van alle abstinenten is toch nog 5.1% 
err op achteruit gegaan, wat betreft druggebruik. Het gebruik 
vann grote hoeveelheden alcohol als substituut voor de drugs 
iss hiervoor de verklaring. Deze twee mensen gebruikten 
tijdenss het eerste interview weinig drugs en toenemend 
alcoholgebruikk leidt zo tot een verslechtering van de situatie 
opp drugsgebied. Ook de respondenten die in de tabel onder 
"stabiel""  vallen zijn er wat betreft heroïne, cocaïne, 
amfetaminenn en benzodiazepinen op vooruit gegaan, maar 
doorr stijging van het alcoholgebruik of door een stabiel fors 
alcoholgebruikk in combinatie met een gematigd druggebruik 
opp t,, is de situatie als geheel niet verbeterd. 

Tabell  16.4 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de veranderingen in het druggebruik van de abstinenten. 
Err zijn geen verschillen met betrekking tot sekse, afkomst 
enn het aantal jaren mcthadongebruik. Met een toename van 
dee leeftijd lopen de percentages cliënten die vooruit zijn ge-
gaann terug. Deze verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn 
significant.. Hoewel bepaalde categorieën zeer weinig 
cliëntenn bevatten, zodat het beeld vertekend kan zijn, 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

schijntt de 'winst' van abstinentie op latere leeftijd geringer 
tee zijn. 

MedischeMedische situatie 

Eenn tweede schaal geeft de situatie weer met betrekking tot 
dee lichamelijke gezondheid. Er is gekeken in hoeverre de 
medischee situatie van de respondenten in vergelijking met 
hett eerste interview is veranderd. De schaal bevat de 
volgendee aspecten van de lichamelijke gezondheid: 

-- aantal dagen ziek in het jaar voor het interview, 
exclusieff  griep, 

-- aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis in het jaar 
voorr het interview, 

-- letsel opgelopen door een ongeval in het jaar voor het 
interview, , 

-- rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid in de 
tweee weken voor het interview. 

Tabell  16.5 geeft de gegevens over deze verschillende aspec-
tenn van de gezondheid. Ten aanzien van ziekte, opname in 
hett ziekenhuis en letsel door een ongeval zien we geen sig-
nificantee veranderingen. Het aantal dagen dat men ziek is 
geweestt in het jaar voor het interview daalt iets. Wat betreft 
ziekenhuisopnamee en letsel is de situatie nauwelijks 
veranderd.. De geringe verschillen zullen gedeeltelijk 

130 0 



Tabell  16.5. Medische situatie van abstinenten het jaar (of twee weken) 
voorr het eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 

Tabell  16.8. Achtergrondkenmerken en veranderingen in de medische 
situatie,, percentages (N = 39 abstinenten). 

dagendagen ziek, excl. griep 

dagendagen in het ziekenhuis 

letselletsel door ongeval 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

Tabell  16.6. Medische situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 39). 

tijdenss tweede interview 

weinig g 
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Tabell  16.7. Verandering van de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

pe e rcentage e 

41.0 0 

51.3 3 

7.7 7 

100.0 0 

aantall  abstinenten 

16 6 

20 0 

3 3 

39 9 

samenhangenn met het feit dat gedurende een gedeelte van 
dee periode waarop de cijfers betrekking hebben (het jaar 
voorr interview) een aantal van de abstinenten nog niet absti-
nentt is. 

Hett cijfer dat men zichzelf geeft voor de lichamelijke 
gezondheidd in de twee weken voor het interview is wel sterk 
verbeterdd en dit verschil is significant. Het percentage dat 
zichzelff  een hoog cijfer geeft voor de lichamelijke gezond-
heidd blijkt tijdens het tweede interview opgelopen te zijn van 
31%% naar 75%. 

Dee verschillende onderdelen die op de medische situatie 
betrekkingg hebben zijn samengevoegd, zodat een totaalscore 
ontstaatt die de algehele lichamelijke gezondheid weergeeft. 
Dezee totaalscores zijn teruggebracht tot 3 categorieën. De 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

eerstee groep heeft op (bijna) alle onderdelen weinig proble-
menn met de lichamelijke gezondheid, de tweede groep heeft 
redelijkk wat problemen en de laatste groep heeft veel 
problemenn met de gezondheid. Door de twee interviews met 
elkaarr te vergelijken wordt de situatieverandering beschre-
venn van de abstinenten. De tabellen 16.6 en 16.7 geven de 
resultaten. . 

Tijdenss het tweede interview blijken er geen cliënten 
meerr voor te komen van wie de lichamelijke gezondheid als 
"zeerr problematisch" kan worden getypeerd. Een groot deel 
(41%)) is vooruit gegaan terwijl slechts 3 personen er met 
hunn gezondheid op achteruit zijn gegaan. Eén van deze drie 
iss in het jaar voor het tweede interview opgenomen in het 
ziekenhuiss terwijl de andere twee tijdens het tweede inter-
vieww een lager cijfer aan de eigen lichamelijke gezondheid 
gavenn (in vergelijking met het eerste interview). Voor iets 
meerr dan de helft van de cliënten heeft het abstinent worden 
niett geleid tot een verbetering en ook niet tot een verslech-
teringg van de lichamelijke situatie. 

Tabell  16.8 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering in de fysieke gesteldheid weer. Er blijken 
alleenn significante verschillen te zijn tussen de seksen. 
Vrouwelijkee abstinenten blijken vaker vooruit te gaan, maar 
zee gaan ook vaker achteruit. Mannen zijn veel vaker stabiel 
geblevenn qua gezondheid. Afkomst, leeftijd en het aantal 
jarenn methadongebruik hebben geen invloed op de veran-
deringg van de medische situatie. Bij de leeftijd zien we dat 
ouderenn minder vaak vooruit gaan en juist vaak stabiel 
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Tabell  16.9. Psychische situatie van de abstinenten twee weken voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 39). 

Tabell  16.10. Psychische situatie tijdens het eerste interview in vergelij-
kingg met het tweede interview, percentages (N = 39). 
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Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

blijven.. Deze verschillen zijn echter niet significant. 

PsychischePsychische situatie 

Inn deze paragraaf wordt de verandering in de geestelijke 
gezondheidd besproken. Een aantal facetten die de psychische 
situatiee typeren zijn samengenomen: 

aantaJJ keren grote onrust of spanningen in de twee 
wekenn voor het interview, 
aantall  keren depressieve klachten in de twee weken 
voorr het interview, 
aantall  keren geheugenverlies in de twee weken voor 
hett interview, 
aantall  keren oncontroleerbaar agressief gedrag in de 
tweee weken voor het interview, 
aantall  keren oncontroleerbare angsten in de twee 
wekenn voor het interview, 
aanta!!  keren neiging om er een eind aan te maken in 
dee twee weken voor het interview, 
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Tabell  16.11. Verandering van de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

46.1 1 

41.1 1 

12.8 8 

18 8 

16 6 

5 5 

totaal l 100.0 0 39 9 

aantall  keren hallucinaties in de twee weken voor het 
interview, , 
aantall  keren poging tot zelfmoord in het jaar voor het 
interview, , 
rapportcijferr met betrekking tot de geestelijke 
gezondheidd in de twee weken voor het interview. 

Dee gegevens ten aanzien van deze aspecten van de gees-
telijkee gezondheid zijn te vinden in tabel 16.9. Grote on-
rust/spanning,, depressieve klachten en zelfmoordpogingen 
komenn tijdens het tweede interview significant minder voor. 
Ookk het cijfer dat men zichzelf geeft voor de geestelijke 
gezondheidd blijkt tijdens het tweede interview significant te 
zijnn verbeterd. Gaf eerst 23% zichzelf een hoog rapport-
cijferr voor het geestelijk functioneren, bij het tweede inter-
vieww is dat 69%. Ook de andere onderdelen laten een verbe-
teringg zien van de geestelijke gezondheid van de absti-
nenten,, maar deze verschillen zijn niet significant. In een 
naderee analyse, hier niet in tabelvorm weergegeven, is nog 
gekekenn naar het gebruik van medicijnen op recept. Met 
namee het gebruik van kalmerende middelen en slaapmid-
delenn blijkt in de loop der tijd sterk te zijn afgenomen. 

Dee verschillende onderdelen zijn bij elkaar gevoegd tot 
éénn schaal die de geestelijke gezondheid van de cliënten 
beschrijft.. Deze totaalscores zijn weer teruggebracht tot drie 
groepen.. De eerste groep scoort op de afzonderlijke onder-
delenn iedere keer laag en heeft dus weinig problemen met 
dee geestelijke gezondheid. De tweede groep heeft redelijk 
watt problemen en de laatste groep heeft op de meeste onder-
delenn veel problemen. Vergelijking van de situatie van de 
abstinentee cliënten tijdens de twee interviews leidt tot de 
tabellenn 16.10 en 16.11. 

Tijdenss het tweede interview heeft iets meer dan de helft 
vann de abstinenten weinig problemen met de geestelijke 
gezondheid,, dit was vóór de abstinentie slechts 18%. 5% 
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Tabell  16.12. Achtergrondkenmerken en de psychische situatie, percen-
tagess (N = 39 abstinenten). 

Tabell  16.13. Sociale situatie van de abstinenten twee weken (of een jaar) 
voorr het eerste en tweede interview, percentages (N = 39). 

achtergrar r 

sekse sekse 
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significant:: **  p < .01, 
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0.0 0 

33.3 3 

33.3 3 
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71.4 4 

50.0 0 

46.1 1 

**  p < .05 

situatie e 

sta--
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43.3 3 

33.3 3 

48.0 0 
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0.0 0 

42.9 9 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

58.3 3 

46.2 2 
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0.0 0 

50.0 0 

33.3 3 

42.9 9 

28.6 6 

50.0 0 
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.. + P < 

ach--
teruit t 

6.7 7 
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14.3 3 

25.0 0 
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16.7 7 
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0.0 0 
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84.6 6 

10.3 3 

5.1 1 

89.7 7 

7.7 7 

2.6 6 

56.4 4 

28.2 2 

15.4 4 

12.8 8 

5.1 1 
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5.1 1 
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15.4 4 

53.8 8 

28.2 2 

41.0 0 

30.8 8 
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«2 2 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

82.1 1 

7.7 7 

10.3 3 

23.1 1 

0.0 0 

76.9 9 

89.7 7 

10.3 3 
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2.6 6 

94.9 9 

7.7 7 

43.6 6 
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heeftt veel problemen met de psychische gezondheid, dit was 
10%.. In totaal blijkt bijna de helft van de abstinenten er op 
vooruitt te zijn gegaan. Vij f personen hebben met het clean 
wordenn te maken gekregen met een toename van de 
problemenn met de psychische gezondheid. Deze cliënten 
haddenn tijdens het eerste interview nauwelijks klachten, 
terwijll  ze bij het tweede interview last hebben van met name 
onrust,, maar ook van oncontroleerbare angsten en depressi-
viteit.. Bij één van deze vijf respondenten zijn de klachten 
niett toegenomen (nog steeds afwezig), maar het cijfer voor 
dee psychische gezondheid is achteruit gegaan. 

Inn de twee weken voor het tweede interview hebben sig-
nificantt minder abstinente respondenten één of meerdere 
klachten,, dan in de twee weken voor het eerste interview. 
Ookk de frequentie van de verschillende klachten blijkt sterk 
tee zijn afgenomen, met uitzondering van geheugenverlies. 
Abstinentee cliënten hebben niet alleen minder verschillende 
klachten,, ze hebben deze klachten ook veel minder vaak. 

Tabell  16.12 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering in de psychische situatie van de absti-
nenten.. Leeftijd blijkt weer een significante invloed te 
hebbenn op de situatieverandering. Laten we de categorieën 
mett slechts 1 persoon weg dan lijken jongeren (23 - 30 jaar) 
ietss vaker vooruit te gaan of stabiel te blijven, terwijl de wat 
ouderee abstinenten vaker achteruit zijn gegaan met de 
geestelijkee gezondheid. Ten aanzien van geslacht, afkomst 
enn het aantal jaren methadongebruik zijn er geen significante 
verschillen. . 

SocialeSociale situatie 

Eenn vierde schaal heeft betrekking op de sociale situatie. 
Verschillendee aspecten van de sociale situatie zijn samen 
genomen: : 

-- aantal lichte delicten gepleegd in de twee weken voor 
hett interview (diefstal en dealen), 

-- aantal zware delicten gepleegd in de twee weken voor 
hett interview (inbraak, tasjesroof, heling, fraude en 
geweldsmisdrijf), , 

-- aantal keren opgepakt in het afgelopen jaar, 
-- aantal uren werk per week de afgelopen twee weken, 
-- momenteel vast adres, 
-- contacten met de scene in de twee weken voor het in-

terview, , 
-- rapportcijfer voor het maatschappelijk functioneren in 

dee twee weken voor het interview. 

Tabell  16.13 geeft de sociale situatie van de abstinenten weer 
tijdenss de twee interviews. Wat betreft het plegen van lichte 
enn zware delicten, het aantal keren opgepakt en contacten 
mett de scene is de situatie van de abstinenten verbeterd. 
Abstinentenn plegen helemaal geen delicten meer, worden 
minderr vaak opgepakt, werken vaker en meer uren en 
hebbenn bijna uitsluitend contact met mensen die niet tot de 
scenee behoren. Ook het cijfer dat men zichzelf geeft voor 
hett maatschappelijk functioneren is significant verbeterd, 
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Tabell  16.14. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 39). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal l 

tijdenss weinig proble-
matisch h 

eerste e 

inter--
view w 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

23.1 1 

43.6 6 

5.1 1 

10.3 3 

15.4 4 

2.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

33.3 3 

59.0 0 

7.7 7 

totaal l 71.8 8 28.2 2 0.0 0 100.0 0 

Tabell  16.15. Verandering van de sociale situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  abstinenten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

51.3 3 

38.5 5 

10.3 3 

20 0 

15 5 

4 4 

totaal l 100.0 0 39 9 

bijnaa de helft geeft zichzelf tijdens het tweede interview een 
88 of hoger, dit was 30%. Opvallend is overigens dat het 
percentagee zonder een vast adres iets is gestegen. 

Aspectenn van de sociale situatie die niet in de schaal zijn 
opgenomenn maar die wel nader zijn bekeken zijn de contac-
tenn met de familie, de woonsituatie en de relatie met een 
partner.. Abstinenten hebben vaker contact met de familie, 
maarr de frequentie van dit contact is afgenomen. Deze 
dalingg van de frequentie komt, doordat degenen die na het 
abstinentt worden weer contact opnemen met de familie (en 
zoo zorgen voor een stijging van het percentage dat contact 
heeftt met de familie), dit niet frequent doen. De verschillen 
zijnn echter niet significant. Wat betreft de woonsituatie zien 
wee eveneens geen significante veranderingen, hoewel het 
percentagee dat bij de eigen ouders of in een eigen woning 
woont,, omlaag is gegaan. Tijdens het tweede interview 
wonenn de abstinenten vaker bij vrienden, op kamers en bij 
dee partner. Als men eenmaal abstinent is, blijkt men vaak 
eenn relatie aan te gaan. Het percentage met een vaste relatie 
iss bijna verdubbeld en dit verschil is significant. 

Hett bij elkaar voegen van de verschillende onderdelen 
leidtt tot een totaalscore voor de sociale situatie. Deze 
totaalscoress zijn teruggebracht tot 3 categorieën. De eerste 
groepp bestaat uit degenen met een weinig problematische 
socialee situatie, de tweede groep heeft redelijk wat 
problemenn en de laatste groep heeft grote problemen met 
hett sociale functioneren. De tabellen 16.14 en 16.15 geven 
dee resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van de 
socialee situatie. 

Tijdenss het tweede interview heeft niemand van de absti-
nentenn een zeer problematische sociale situatie. Bijna 
driekwartt heeft weinig problemen met de sociale situatie. 
Ietss meer dan de helft van de abstinenten is er in verge-
lijkin gg met het eerste interview op vooruit gegaan. Er zijn 
vierr respondenten van wie de sociale situatie is achteruit 

Tabell  16.16. Achtergrondkenmerken en de sociale situatie, percentages 
(NN = 39 abstinenten). 

situatie e 

achtergrondkenmerken n voor--
uit t 

stabiel l ach--
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66.7 7 
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0.0 0 
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0.0 0 
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totaal l 51.3 3 38.5 5 10.3 3 39 9 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

gegaan.. Eén is opgehouden met werken en heeft meer con-
tactt gekregen met de scene. Een ander is in het jaar voor 
hett tweede interview 5 keer opgepakt en geeft zichzelf 
tijdenss het tweede interview een lager cijfer voor het maat-
schappelijkk functioneren (in vergelijking met het eerste in-
terview).. Een derde is gestopt met werken en het cijfer voor 
hett maatschappelijk functioneren is sterk omlaag gegaan. De 
laatstee respondent van wie de sociale situatie is achteruit 
gegaann heeft tijdens het tweede interview geen vast adres. 

Tabell  16.16 geeft de invloed van verschillende achter-
grondkenmerkenn op de verandering in de sociale situatie. 
Geslachtt heeft een significante invloed op de verandering 
inn de sociale situatie. Mannen gaan vaker vooruit, terwijl 
vrouwenn vaker stabiel blijven. Wat betreft afkomst, leeftijd 
enn het aantal jaren dat men methadon gebruikt is er geen 
effectt op de verandering van de sociale situatie van de absti-
nenten.. Wel lijk t de 'winst' op hogere leeftijd weer iets 
geringer. . 

DeDe totale situatie 

Omm een totaal beeld te krijgen van de situatieverandering 
vann de abstinenten, zijn de vier afzonderlijke schalen (drug-
gebruik,, medische, psychische en sociale situatie) samen-
gevoegd.. Vergelijking van de twee interviews leidt tot de 
tabellenn 16.17 en 16.18. 
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Tabell  16.17. De totale situatie tijdens het eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 39). 

Tabell  16.19. Achtergrondkenmerken en 
situatie,, percentages (N = 

dee verandering van de totale 
399 abstinenten). 
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interview w 
abstinentt zijn, is in zijn geheel genomen sterk verbeterd. 
Tijdenss het tweede interview komt onder abstinenten 
niemandd voor die als zeer nrohlematisch zou moeten worden 
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getypeerd.. 87% heeft weinig problemen. 
Tweederdee is vooruit gegaan, voor de overigen geldt dat 

dee situatie stabiel is gebleven, uigezonderd één abstinente 
cliëntee die er in de loop der tijd, alles bij elkaar genomen, 
opp achteruit is gegaan. Zij is op de schalen druggebruik, 
lichamelijkee gezondheid en geestelijke gezondheid achteruit 
gegaan.. Zij heeft zichzelf voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheidd tijdens het tweede interview een 7 gegeven 
terwijll  dit voor beide onderdelen tijdens het eerste interview 
eenn 8 was. Haar alcoholgebruik is ook flink toegenomen. 

Effectenn van achtergrondkenmerken op de situatieveran-
deringg in zijn geheel zijn opgenomen in tabel 16.19. Alleen 
geslachtt heeft een significante invloed op de 
situatieveranderingg van de abstinenten. Mannen gaan vaker 
vooruit,, in tegenstelling tot vrouwen. Met betrekking tot 
leeftijdd lijk t het erop dat het vooral de jongeren zijn die 
vooruitt gaan terwijl vanaf de leeftijd van 31 jaar abstinentie 
vakerr geen situatieverbetering meebrengt. Dit effect van de 
leeftijdd is echter niet significant. 

Begeleiding Begeleiding 

Inn een nadere analyse is gekeken naar deelname aan hulp-
verleningg en therapeutische begeleiding. Abstinente cliënten 
makenn tijdens het tweede interview meer gebruik van hulp-
verleningg en therapeutische begeleiding dan tijdens het 
eerstee interview. Er wordt significant meer gebruik gemaakt 
vann psychiatrische begeleiding, sociaal-psychiatrische bege-
leiding,, psychotherapie, gesprekstherapie, activiteitenbege-
leidingg en creatieve therapie. Ook het gemiddeld aantal 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 

therapieënn is significant gestegen. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Bijj  degenen die tijdens het tweede interview abstinent zijn 
iss het druggebruik vanzelfsprekend flink verminderd. Wel 
iss er een kleine toename van alcoholgebruik, als substituut 
voorr de drugs. Driekwart van de abstinenten heeft tijdens 
hett tweede interview een weinig problematische situatie ten 
aanzienn van druggebruik terwijl van niemand de situatie als 
zeerr problematisch moet worden getypeerd. De leeftijd 
blijk tt de kans op vooruitgang ten aanzien van druggebruik 
tee beïnvloeden, met name jongere mensen gaan iets vaker 
vooruit. . 

Watt de ontwikkeling van de medische situatie van de 
abstinentenn betreft, blijkt dat er geen duidelijke afname is 
vann ziekte, ziekenhuisopname en letsel. Dit komt deels 
doordatt de gegevens betrekking hebben op een periode van 
eenjaar,, zodat de meeste abstinenten niet deze hele periode 
abstinentt waren. Er vindt wel een verbetering van de 
waarderingg van de eigen fysieke gezondheid plaats. Hier-
doorr is er sprake van een duidelijke verbetering van de 
totalee gezondheidssituatie, 41 % is vooruit gegaan en tijdens 
hett tweede interview is er niemand van wie de gezondheid 
alss zeer problematisch moet worden beschouwd. 
Vrouwelijkee abstinenten hebben in vergelijking met mannen 
eenn grotere kans om vooruit te gaan met hun lichamelijke 
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gezondheid. . 
Watt betreft de psychische situatie is er een duidelijke 

dalingg van de klachten te constateren bij de abstinenten. 
Bijnaa de helft is vooruit gegaan, maar opvallend is dat toch 
ookk een aantal cliënten wat is achteruit gegaan. Bij hen 
staann de psychische problemen of los van het druggebruik 
off  met het clean worden zijn deze problemen niet opgelost, 
maarr manifest geworden, doordat de demping van de drugs 
ontbreekt.. Jongere mensen hebben een iets grotere kans op 
vooruitgangg wat betreft de geestelijke gezondheid dan iets 
ouderee abstinenten. 

Tenn aanzien van de sociale situatie blijkt er veel te zijn 
verbeterd.. Er worden geen delicten meer gepleegd, men 

wordtt minder vaak opgepakt, beroepsarbeid neemt toe, con-
tactt met de scene neemt af en de waardering voor het eigen 
maatschappelijkk functioneren verbetert sterk. Van meer dan 
dee helft van de abstinenten is de sociale situatie verbeterd, 
vann niemand is de situatie tijdens het tweede interview zeer 
problematisch.. Mannen blijken wat betreft de sociale situatie 
vakerr vooruitgang te hebben geboekt dan vrouwen. 

Kijk tt men naar de situatieverandering in zijn geheel dan 
blijk tt dat met het abstinent worden de meerderheid voor-
uitgangg heeft geboekt (tweederde), terwijl van slechts 2.6% 
(11 respondent) de situatie is verslechterd. Tijdens het tweede 
intervieww hoeft de situatie van geen van de abstinenten als 
zeerr problematisch te worden getypeerd. 
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