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HOOFDSTUKK 17 

METHADONC1IENTENN NA TWEE JAAR: VERANDERING IN DE 
SITUATIEE VAN DE TERUGVALLERS 

Ookk van degenen die zijn teruggevallen is nagegaan hoe het 
druggebruik,, de lichamelijke gezondheid, de geestelijke 
gezondheidd en de sociale situatie zich hebben ontwikkeld. 
Terugvallerss zijn degenen die tijdens het tweede interview 
weerr drugs gebruiken maar die daaraan voorafgaand een 
periodee van minstens 3 maanden clean zijn geweest. De 
vraagg is of terugval na een lange cleane periode sterke 
achteruitgangg meebrengt, bijvoorbeeld door teleurstelling, 
enn of men terugvalt op het oorspronkelijke niveau. Per 
onderdeell  is met behulp van de in het vorige hoofdstuk 
besprokenn schalen bekeken in hoeverre de cliënten vooruit 
dann wel achteruit zijn gegaan. 

Druggebruik Druggebruik 

Inn de volgende tabel zijn de veranderingen in druggebruik 
vann df*  tpnjpvallprs WPfropopven Alrnhnlcehni iV b lükt 

tijdenss het tweede interview significant te zijn toegenomen 
inn vergelijking met het eerste interview. Verder komt 
amfetaminegebruikk tijdens het tweede interview onder terug-
vallerss niet meer voor en het gebruik van cocaïne en 
benzodiazepinenn is iets gedaald. Significant zijn deze 
veranderingenn niet. 

Tabell  17.2 en tabel 17.3 vatten de ontwikkeling in het 
druggebruikk samen. Het grootste deel van de groep terug-
vallerss is stabiel gebleven met betrekking tot druggebruik 
(64.5%)) en vaak is dit stabiele druggebruik redelijk proble-
matischh (61 % van alle terugvallers). In een nadere analyse 
iss gekeken naar de invloed van de achtergrondkenmerken 
geslacht,, afkomst, leeftijd en aantal jaren methadongebruik. 
Significantee effecten komen niet naar voren, wel blijkt dat 
dee helft van de vrouwen die zijn teruggevallen er op vooruit 
iss gegaan met betrekking tot druggebruik. Bij de mannen is 
ditt slechts 5%. Door het geringe aantal vrouwen (8) is dit 
effectt niet significant. 

MedischeMedische situatie 

Dee tweede schaal geeft de ontwikkeling van de gezondheid 
weer.. Tabel 17.4 geeft de verschillende indicatoren van de 
lichamelijkee gezondheid. De fysieke gesteldheid van de 
terugvallerss is in de loop der tijd niet veel veranderd. Na 
dee terugval treden er nauwelijks veranderingen op in ziekte, 

Tabell  17.1. Druggebruik van de terugvallers de twee weken voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 31). 

heroïne heroïne 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

cocaïne cocaïne 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 
benzodiazepinen benzodiazepinen 
00 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

amfetaminen amfetaminen 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

alcoholalcohol (> 10 glazen)* 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

meerr dan 7 keer 

25.8 8 29.0 0 

16.1 1 

19.4 4 

38.7 7 

58.1 1 

12.9 9 

16.1 1 

12.9 9 

83.9 9 

?? 1 
 i 

0.0 0 

12.9 9 

93.5 5 

3.2 2 

0.0 0 

3.2 2 

90.3 3 

3.2 2 

3.2 2 

3.2 2 

9.7 7 

16.1 1 

45.2 2 

74.2 2 

6.5 5 

6.5 5 

12.9 9 

90.3 3 

0.0 0 

0.0 0 

9.7 7 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

71.0 0 

12.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

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

ziekenhuisopname,, ongevallen en ervaren gezondheid. 
Dee gezondheidsverandering van de terugvallers is in de 

tabellenn 17.5 en 17.6 samengevat. Het grootste deel van de 
terugvallerss heeft geen verandering met betrekking tot de 
gezondheidd ondergaan (bijna 71%). Opvallend is dat het 
percentagee terugvallers van wie de lichamelijke gezondheid 
iss verbeterd groter is dan het percentage terugvallers van 
wiee de lichamelijke gezondheid is verslechterd. Terugval 
leidtt duidelijk niet tot achteruitgang van de gezondheid. 
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Tabell  17.2. Druggebruik van degenen die zijn teruggevallen tijdens het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaa! 

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

3.2 2 

12.9 9 

0.0 0 

12.9 9 

61.3 3 

3.2 2 

3.2 2 

3.2 2 

0.0 0 

19.4 4 

77.4 4 

3.2 2 

totaal l 16.1 1 77.4 4 6.55 100.0 

Tabell  17.3. Verandering van druggebruik tijdens het tweede interview 
inn vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

percentage e 

16.1 1 

64.5 5 

19.3 3 

aantall  terugvallers 

5 5 

20 0 

6 6 

totaall  100.0 

Tabell  17.4. Medische situatie van terugvallers, percentages (N = 

medischee situatie t. 

31 1 

== 31). 

t* * 

dagendagen ziek, excl. griep 
00 - 14 dagen 

15-422 dagen 

433 of meer dagen 

dagendagen in het ziekenhuis 
geenn enkele dag 

11 - 14 dagen 

155 of meer dagen 

letselletsel door ongeval 
nee e 

ja a 

cijfercijfer lichamel. gezondh. 
11 - 5 

66 - 7 

88 - 10 

(afg,(afg, 2 wkn) 

80.6 6 

6.5 5 

12.9 9 

80.6 6 

9.7 7 

9.7 7 

87.1 1 

12.9 9 

35.5 5 

32.3 3 

32.3 3 

77.4 4 

0.0 0 

22.6 6 

83.9 9 

9.7 7 

6.5 5 

87.1 1 

12.9 9 

32.3 3 

25.8 8 

41.9 9 

Verschillenn tussen de tijdstippen niet significant. 

Tabell  17.5. Medische situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
methett tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelk zeer 
probl.. probl. probl totaal 

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinig g 
problematisch h 

redelijk k 
problematisch h 

zeer r 
problematisch h 

16. . 3.22 0.0 19.4 4 

12.99 51.6 3.2 67.7 

3.22 6.5 3.2 12.9 

Tabell  17.6. Verandering van de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatieverande e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

ring ring percentage e 

22.6 6 

70.9 9 

6.4 4 

100.0 0 

aantall  terugvallers 

7 7 

22 2 

2 2 

31 1 

Slechtss een klein gedeelte van de terugvallers heeft tijdens 
hett tweede interview een zeer problematische gezondheid 
(6.5%)) en bij de helft van hen (3.2%) was dat tijdens het 
eerstee interview ook al zo. Ten aanzien van achtergrondken-
merkenn zijn geen significante veranderingen. Wel blijken 
veell  vrouwen er op vooruit te zijn gegaan (50%). Bij 
mannenn is dit percentage 13% (niet significant). 

PsychischePsychische situatie 

Dee verandering in de geestelijke gezondheid van de terug-
vallerss is weergegeven in tabel 17.7. Significante 
veranderingenn komen niet voor. De geestelijke gezondheid 
blijk tt nauwelijks te zijn veranderd. Wel deed men iets vaker 
eenn zelfmoordpoging, 10% in het jaar voor het tweede in-
tervieww versus 7% voor het eerste interview, maar dit 
verschill  is niet significant. Het ligt voor de hand dat deze 
stijgingg samenhangt met teleurstellingen. Daar staat 
tegenoverr dat het rapportcijfer dat men zichzelf geeft voor 
dee psychische gezondheid in positieve zin veranderd is. 
Kennelijkk waardeert men de eigen geestelijke gezondheid 
hoger,, omdat men het toch maar vol gehouden heeft drie 
maandenn (of langer) clean te blijven. Volgens, niet in de 
tabell  opgenomen, gegevens vindt er ook een lichte daling 
vann het gebruik van slaapmiddelen en kalmerende middelen 
opp recept plaats. Deze daling is echter niet significant. 

Doorr de twee interviews met elkaar te vergelijken komt 
dee situatieverandering naar voren. De tabellen 17.8 en 17.9 
gevenn de resultaten. Het merendeel van de terugvallers heeft 
geenn grote veranderingen doorgemaakt met betrekking tot 
dee geestelijke gezondheid. Van degenen bij wie er wel wat 
iss veranderd zijn er evenveel voor- als achteruit gegaan 
(beidee groepen bijna 20%). Er zijn geen terugvallers die een 
ontwikkelingg van een zeer problematische naar een weinig 
problematischee geestelijke gezondheid of van een weinig 
problematischee naar een zeer problematische geestelijke 
gezondheidd hebben doorgemaakt. Ten aanzien van achter-
grondkenmerkenn zijn er geen significante verschillen. Wel 
komtt weer naar voren dat het percentage vrouwen dat 
vooruitt is gegaan een stuk hoger is dan het percentage 
mannenn dat vooruit is gegaan (respectievelijk 37.5% en 
13%). . 

totaal l 32.33 61.3 6.5 100.0 
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Tabell  17.7. Psychische situatie van terugvallers, percentages (N= 31). 

geestelijkee gezondheid 

Tabell  17.9. Verandering van de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

onrust/spanning onrust/spanning 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

depressievedepressieve klachten 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
geheugenverlies geheugenverlies 
00 keer 
1-22 keer 

33 of meer keer 

oncontroleerbaaroncontroleerbaar agressief gedrag 
00 keer 

1 -22 keer 

33 of meer keer 

oncontroleerbareoncontroleerbare angsten 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

neigingneiging eind aan te maken 
00 keer 

1-22 keer 

33 of meer keer 

hallucinatie hallucinatie 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
ZelfmoordpogingZelfmoordpoging (afgelopen jaar) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer geestelijke gezondheid 
11 -5 

66 -7 

88 - 10 

48.4 4 

12.9 9 

38.7 7 

45.2 2 

12.9 9 

41.9 9 

83.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

87.1 1 

6.5 5 

6.5 5 

83.9 9 

3.2 2 

12.9 9 

93.5 5 

3.2 2 

3.2 2 

96.8 8 

3.2 2 

0.0 0 

93.5 5 

6.5 5 

32.3 3 

38.7 7 

29.0 0 

51.6 6 

9.7 7 

38.7 7 

51.6 6 

3.2 2 

45.2 2 

87.1 1 

3.2 2 

9.7 7 

90.3 3 

6.5 5 

3.2 2 

77.4 4 

6.5 5 

16.1 1 

96.8 8 

3.2 2 

0.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

90.3 3 

9.7 7 

22.6 6 

38.7 7 

38.7 7 

Verschill  russen de tijdstippen niet significant. 

Tabell  17.8. Psychische situatie tijdens het eerste interview in vergelij-
kingg met het tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

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

tijdens s 

eerste e 

inter--
view w 

weinigg pro 
blematisch h 

redelijkk pro 
blematisch h 

zeerr proble 
matisch h 

12.9 9 

6.5 5 

0.0 0 

9.7 7 

41.9 9 

12.9 9 

0.0 0 22.6 6 

9.77 58.1 

6.55 19.4 

totaal l 19.4 4 64.55 16.1 100.0 

percentage e aantall  terugvallers 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

19.4 4 

61.3 3 

19.4 4 

6 6 

19 9 

6 6 

totaall  100.0 

Tabell  17.10. Sociale situatie van terugvallers, percentages (N 

socialee situatie t. 

31 1 

== 31). 

h h 

lichtlicht delict gepleegd+ 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

zwaarzwaar delict gepleegd 

00 keer 

11 keer 

22 of meer keer 

opgepaktopgepakt (afgelopen jaar) 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 
urenuren gewerkt + 
66 of meer uren 

11 - 5 uren 

geen n 

momenteelmomenteel vast adres* 
ja ja 
nee e 

contactcontact met de scene 
bijnaa allemaal/allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft/bijna niemand 

cijfercijfer maatschappelijk function eren' 
11 -5 

6 - 7 7 

88 - 10 

90.3 3 

3.2 2 

6.5 5 

96.8 8 

0.0 0 

3.2 2 

74.2 2 

25.8 8 

0.0 0 

29.0 0 

0.0 0 

71.0 0 

100.0 0 

0.0 0 

61.3 3 

16.1 1 

22.6 6 

19.4 4 

48.4 4 

32.3 3 

71.0 0 

19.4 4 

9.7 7 

96.8 8 

0.0 0 

3.2 2 

64.5 5 

25.8 8 

9.7 7 

9.7 7 

3.2 2 

87.1 1 

87.1 1 

12.9 9 

64.5 5 

9.7 7 

25.8 8 

32.3 3 

41.9 9 

25.8 8 

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

SocialeSociale situatie 

Tabell  17.10 geeft de veranderingen in de sociale situatie. 
Terugvallerss zijn significant minder gaan werken. In de 
tweee weken voor het tweede interview heeft 87% niet ge-
werkt,, in de twee weken voor het eerste interview was dat 
711 %. Ook het aantal terugvallers dat geen vast adres heeft 
iss significant opgelopen. Tijdens het eerste interview had 
iedereenn een vast adres, tijdens het tweede interview is dat 
87%.. Verder blijken terugvallers tijdens het tweede inter-
vieww significant vaker een licht delict te hebben gepleegd. 

Geenn van de onderdelen duidt op verbetering en om deze 
redenn is de significante verslechtering van het rapportcijfer 
datt de terugvallers zichzelf geven voor hun sociale situatie 
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Tabell  17.11. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdenss weinig pro- 22.6 25.8 0.0 48.4 
blematisch h 

eerstee redelijk pro- 19.4 22.6 6.5 48.4 
blematisch h 

inter-- zeer proble- 0.0 0.0 3.2 3.2 
vieww matisch 

totaall  41.9 48.4 9.7 100.0 

Tabell  17.12. Verandering van de sociale situatie tijdens het tweede inter-
vieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatiee percentage aantal terugvallers 

vooruitgangg 19.4 6 

stabiell  48.4 15 

achteruitgangg 32.3 10 

totaall  100.0 31 

ookk begrijpelijk. 
Naastt de in de tabel opgenomen aspecten van de sociale 

situatiee zijn enkele andere aspecten bekeken. Hierbij valt 
eenn lichte stijging op (niet significant) van het percentage 
datt contact heeft met de ouders en van de frequentie van dat 
contact.. Het contact met broers en zussen is niet veranderd. 
Watt betreft de woonsituatie is het percentage dat bij de 
ouderss of op kamers woont afgenomen en het percentage dat 
bijj  vrienden woont is toegenomen. Deze veranderingen zijn 
echterr niet significant. Tenslotte is er een lichte, niet signifi-
cante,, daling te zien van het percentage dat een vaste relatie 
heeft. . 

Eenn vergelijking van de twee interviews levert tabel 
17.111 en 17.12. De verslechtering van de sociale situatie 
vann de terugvallers zoals die al eerder werd gesignaleerd 
komtt nu duidelijk terug. Het percentage terugvallers dat er 
quaa sociale situatie op achteruit is gegaan, is groter (32%) 
dann het percentage dat vooruit is gegaan (19%). Eén op de 
vierr terugvallers had bijvoorbeeld tijdens het eerste inter-
vieww een weinig problematische sociale situatie die tijdens 
hett tweede interview is veranderd in een redelijk proble-
matischee situatie. Deze achteruitgang is zodanig dat het 
vermoedenn gerechtvaardigd is dat soms de achteruitgang 
eerderr de oorzaak van de terugval is geweest dan een 
gevolgg van de teleurstelling over de mislukte afkickpoging. 
Datt geldt bijvoorbeeld voor verlies van werk of van een 
vastt adres. Hierdoor kan een afkickpoging stranden. Omdat 
dee cleane perioden soms wat langer in de tijd terug liggen 
(tenn opzichte van het tweede interview) is dit niet meer na 
tee gaan. Ten aanzien van achtergrondkenmerken zijn er 
geenn significante verschillen. Alleen blijken vrouwen weer 
vakerr vooruit te gaan dan mannen (respectievelijk 37.5% 
enn 13%, niet significant). 

Tabell  17.13. Totale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages {N = 31). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdenss weinig pro- 9.7 12.9 3.2 25.8 
blematisch h 

eerstee redelijk pro- 16.1 51.6 3.2 71.0 
blematisch h 

inter-- zeer proble- 3.2 0.0 0.0 3.2 
vieww matisch 

totaal l 

Tabell  17.14. Vera 
view w 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

nde e 
in n 

ring g 
verg g 

29.00 64.5 6.5 100.0 

vann de totale situatie tijdens het tweede inter-
:Iijkin gg met het eerste interview. 

percentagee aantal terugvallers 

19.33 6 

61.33 19 

19.33 6 

100.00 31 

DeDe totale situatie 

Eenn algemeen beeld van de situatieverandering van de terug-
vallerss in de loop der tijd is verkregen door de vier 
afzonderlijkee schalen (druggebruik, lichamelijke gezondheid, 
geestelijkee gezondheid en sociale situatie) samen te voegen. 
Bijj  het grootste deel van de terugvallers is de situatie niet 
veranderdd (61%) en evenveel terugvallers zijn vooruit als 
achteruitt gegaan. Het aandeel terugvallers van wie de situa-
tiee zeer problematisch is, is iets toegenomen (van 3% naar 
6%). . 

Mett betrekking tot achtergrondkenmerken zijn er geen 
significantee verschillen. Maar opvallend is dat het percen-
tagee vrouwen dat vooruit is gegaan veel groter is dan het 
percentagee mannen (respectievelijk 50 % en 8.7 %). Door het 
geringee aantal vrouwen (8) is dit effect niet significant. In 
eenn nadere analyse is nog gekeken naar deelname aan hulp-
verleningg en begeleiding. Een duidelijke trend komt hieruit 
niett naar voren. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan hoe de situatie van de terugval-
lers,, degenen die tenminste drie maanden clean zijn 
geweest,, maar die weer drugs zijn gaan gebruiken, zich ont-
wikkeldd heeft. In zijn geheel is het druggebruik niet in-
grijpendd veranderd. Er zijn wel iets meer personen van wie 
dee situatie verslechterd is dan van wie de situatie is 
verbeterdd (3% meer), maar van betrekkelijk weinig terug-
vallerss is het druggebruik tijdens het tweede interview zeer 
problematisch.. Bij de terugvallers blijkt het alcoholgebruik 
inn de loop der tijd wel te zijn toegenomen. 

Dee lichamelijke gezondheid is bij meer terugvallers voor-
dann achteruit gegaan, maar ook hier geldt dat er geen grote 
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veranderingenn naar voren komen. Dit geldt ook voor de 
geestelijkee gezondheid. 

Dee sociale situatie is wel veranderd. Er is sprake van 
enigee achteruitgang. Na terugval is er een toename van 
lichtee delicten plegers, het aantal uren dat men werkt daalt, 
hett percentage met een vast adres neemt af en de beoorde-
lingg van het maatschappelijk functioneren wordt slechter. 
Err zijn meer mensen in sociaal opzicht achteruit dan vooruit 
gegaan.. Het is aannemelijk dat deze sociale achteruitgang 
somss aan de terugval vooraf is gegaan. Men is niet achteruit 
gegaann in verband met de teleurstelling over de terugval, 
maarr door sociale achteruitgang, bijvoorbeeld door verlies 
vann werk of door verlies van een vast adres, is men terug-
gevallen. . 

Dee situatie van de terugvallers is al met al niet veel 
veranderd.. Tijdens het tweede interview hebben weinig 

terugvallerss veel problemen (6.5%), veel terugvallers 
hebbenn redelijk wat problemen (64.5%) en evenveel terug-
vallerss zijn vooruit als achteruit gegaan. Opvallend is vooral 
hethet grote verschil met degenen die er wel in slaagden clean 
tee blijven (zie vorige hoofdstuk). 

All  met al kan geconcludeerd worden dat een mislukte 
serieuzee afkickpoging betrekkelijk weinig negatieve gevol-
genn heeft. Het is niet zo dat men uit teleurstelling over de 
mislukkingg in een diep gat valt. Bovendien bleek uit hoofd-
stukk 15 dat mislukte afkickpogingen de kans op een daarop 
volgendee succesvolle poging vergroten. Het zou goed zijn 
alss deze feiten (nauwelijks extra achteruitgang, meer kans 
opp later succes) bekend raakten onder verslaafden. Angst 
voorr mislukking weerhoudt hen nogal eens van een afkick-
pogingg (vergelijk Driessen e.a. 1999 hoofdstuk 10). 

141 1 


