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HOOFDSTUKK  18 

METHADONCLIËNTE NN NA TWEE JAAR: VERANDERIN G IN DE 
SITUATI EE VAN DE STABIEL E GEBRUIKER S 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de situatie veranderd 
iss van de methadongebruikers die na twee a tweeenhalfjaar 
niett abstinent zijn. Dit zijn degenen die tijdens het tweede 
intervieww nog steeds gebruiken of die sinds kort abstinent 
zijnn (of die in de gevangenis abstinent zijn). Er is hier een 
duidelijkee keus gemaakt. Enerzijds de langdurig abstinenten 
(meerr dan drie maanden), anderzijds alle anderen. Enkelen 
vann de kortdurend abstinenten zullen weliswaar abstinent 
blijven,, maar onbekend is wie dat zijn. Ook de in het vorige 
hoofdstukk afzonderlijk besproken terugvallers zijn hier in 
dee analyse opgenomen. Hetzelfde geldt voor degenen die 
well  methadon gebruiken, maar geen illegale drugs. 

Vergelijkingg van de twee interviews geeft inzicht in de 
ontwikkelingg van de situatie van deze methadongebruikers 
diee niet van hun verslaving zijn afgekomen maar die er 
somss op vooruit (of achteruit) zullen zijn gegaan. Absti-
nentiee is immers niet de enig mogelijke wijze waarop de 
situatiee van een verslaafde kan verbeteren. Voor de onder-
delenn druggebruik, medische, psychische en sociale situatie 
wordenn dezelfde schalen gebruikt als in de vorige hoofd-
stukken.. Omdat dit, vergeleken met abstinenten en terug-
vallers,, de grootste groep is wordt hier ook op een aantal 
specifiekeree punten ingegaan, zoals de frequentie van drug-
gebruik,, crimineel gedrag en dergelijke. 

Druggebruik Druggebruik 

Inn 1991 bleek het druggebruik van de methadoncliënten zeer 
forss te zijn. Bijna alle cliënten gebruikten heroïne (95%). 
Regelmatigee methadongebruikers gebruikten minder heroïne, 
maarr zij compenseerden dat door meer andere middelen te 
gebruiken,, zoals slaapmiddelen en amfetaminen. Cocaïne 
werdd door veel cliënten gebruikt (75%), maar slechts een 
minderheidd (10%) gebruikte cocaïne op een dagelijkse basis. 
Polydruggebruikk kwam in 1991 zeer veel vooronder metha-
doncliëntenn (56%). Naast deze illegale drugs gebruikten de 
cliëntenn nog vaak door de huisarts voorgeschreven drugs, 
zoalss kalmerende middelen (34%) en slaapmiddelen (20%, 
ziee verder hoofdstuk 10). 

Hett druggebruik van de cliënten is op dezelfde manier als 
inn de vorige hoofdstukken onderzocht. In tabel 18.1 zijn de 
resultatenn weergegeven. Uit de tabel komt naar voren dat 
hett druggebruik iets is teruggelopen. In de twee weken voor 
hett tweede interview is er minder heroïne, cocaïne, benzo-

Tabell  18.1. Druggebruik tijdens de twee weken voorafgaand aan eerste 
enn tweede interview, percentages (N = 480). 

heroïneheroïne ** 

cocaïnecocaïne ** 

benzodiazepinenbenzodiazepinen ** 

amfetaminenamfetaminen ** 

alcohol alcohol 

(>10(>10 glazen p/d) ** 

drugs s 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

00 keer 

11 of 2 keer 

33 tot 6 keer 

>> 7 keer 

t, , 

23.4 4 

15.3 3 

15.7 7 

45.5 5 

53.0 0 

19.3 3 

11.6 6 

16.1 1 

76.2 2 

8.5 5 

3.7 7 

11.6 6 

92.3 3 

3.9 9 

0.8 8 

2.9 9 

79.3 3 

6.6 6 

3.9 9 

10.1 1 

h h 
35.0 0 

10.2 2 

12.9 9 

41.9 9 

71.3 3 

8.3 3 

7.9 9 

12.5 5 

84.4 4 

3.1 1 

4.2 2 

8.3 3 

93.5 5 

3.1 1 

0.8 8 

2.5 5 

77.7 7 

8.1 1 

2.5 5 

11.7 7 

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

diazepinee en amfetamine gebruikt door de cliënten dan in 
dee twee weken die vooraf gingen aan het eerste interview. 
Dee percentages in de categorie '0 keer gebruikt' zijn geste-
genn en de percentages in de categorie 'meer dan 7 keer ge-
bruikt'' zijn gedaald. Deze veranderingen zijn significant. 
Hett gebruik van alcohol vormt hierop een uitzondering. Het 
alcoholgebruikk is licht toegenomen. In de tabellen 18.2 en 
18.33 is de ontwikkeling ten aanzien van het druggebruik 
samengevat. . 

Hett percentage met een weinig problematisch drugge-
bruikk is twee jaar na het eerste interview sterk gestegen 
namelijkk van 14.9% naar 23.4% en het percentage met een 
zeerr problematisch druggebruik is bij het tweede interview 
ietss lager (8.4%) dan bij het eerste interview (10.0%). Er 
iss dus vooruitgang in de situatie van de cliënten geboekt. 
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Tabell  18.2. Druggebruik tijdenseersteen tweede interview, percentages 
(NN = 480). 

tijdenss tweede interview 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

weinig g 
probl. . 

6.1 1 

16.3 3 

1.0 0 

redelijk k 
probl. . 

8.6 6 

52.9 9 

6.7 7 

zeer r 
probl. . 

0.2 2 

5.9 9 

2.3 3 

totaal l 23.44 68.2 8.4 100.0 

Tabell  18.3. Situatieverandering ten aanzien van druggebruik tijdens het 
tweedee interview in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

totaal l 

percentagee aantal cliënten 

24.00 115 

61.33 293 

14.77 70 

100.00 478 

Hett aantal methadon cliënten dat tijdens het tweede inter-
vieww minder drugs gebruikt (namelijk 24.0%) is groter dan 
hett aantal dat meer drugs is gaan gebruiken (namelijk 
14.7%).. De meesten zijn de drugs echter op hetzelfde 
niveauu blijven gebruiken (61.3%). Per saldo gaat 9% 
vooruitt (24.0% vooruitgang minus 14.7% achteruitgang). 
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merkenn hebben op veranderingen in het druggebruik. Ten 
aanzienn van sekse, afkomst en leeftijd komt geen duidelijke 
trendd naar voren. Ten aanzien van het aantal jaren metha-
dongebruikk blijkt dat vooral de groep die tijdens het eerste 
intervieww al 6 a 8 jaar methadon gebruikt, twee jaar later 
minderr drugs is gaan gebruiken. Degenen die minder dan 
66 jaar methadon kregen zijn maar zelden minder drugs gaan 
gebruiken.. De regelmaat waarmee methadon is gebruikt het 
jaarr voor het eerste interview blijkt geen invloed te hebben 
opp voor- of achteruitgang met betrekking tot druggebruik. 
Begeleidingg heeft wel een effect. Cliënten die meer begelei-
dingg kregen het jaar voor het interview zijn er significant 
vakerr op vooruitgegaan en ze gaan iets minder vaak achter-
uit. . 

Inn aanvulling hierop wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingg van het gebruik. In tabel 18.5 wordt het ge-
bruikk van drugs in het jaar vóór het eerste en het jaar vóór 
hett tweede interview met elkaar vergeleken, evenals het ge-
bruikk van drugs in de twee weken voor beide interviews. 
Voorr de vergelijkbaarheid zijn ook de in tabel 18.1 al opge-
nomenn gegevens vermeld. 

Opvallendee resultaten komen uit de tabel naar voren. Het 
gebruikk op jaarbasis van cannabis, heroïne, cocaïne (snui-
ven,, chinezen, spuiten), amfetaminen en slaapmiddelen is 
significantt gedaald. Alleen het gebruik van XTC is signifi-
cantt gestegen. Ook lijk t het dalende druggebruik regelmatig 
samenn te gaan met een toename van drankgebruik. Het per-

Tabell  18.4. Achtergrond kenmerken en druggebruik, percentages (N 
== 480). 

achtergrond--
kenmerken n 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren methadon 

* * 

maandenmaanden me-
thadonthadon gebruikt 
afgjr afgjr 

aantalaantal keren 
begeleidingbegeleiding + 

allen n 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Moiuk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

31 -355 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 
7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 
1-511 keer 
>> 51 keer 

druggebruik k 

vooruit t 

24.3 3 

25.4 4 

25.6 6 

15.4 4 

22.2 2 

25.9 9 

13.6 6 

17.4 4 

22.2 2 

25.2 2 

25.1 1 

26.6 6 

22.9 9 

13.1 1 

18.3 3 

33.3 3 

26.7 7 

25.6 6 

22.3 3 
31.9 9 
24.0 0 

17.7 7 
27.3 3 
33.3 3 

24.0 0 

sta--
biel l 

62.1 1 

57.0 0 

58.9 9 

80.8 8 

55.6 6 

59.3 3 

77.3 3 

65.2 2 

66.7 7 

55.8 8 

60.5 5 

62.5 5 

71.4 4 

68.9 9 

70.7 7 

52.1 1 

58.2 2 

61.1 1 

62.8 8 
46.8 8 
62.7 7 

66.7 7 
58.1 1 
56.1 1 

61.3 3 

achter--
uit t 

13.6 6 

17.5 5 

15.5 5 

3.8 8 

22.2 2 

14.8 8 

9.1 1 

17.4 4 

11.1 1 

19.0 0 

14.4 4 

10.9 9 

5.7 7 

18.0 0 

11.0 0 

14.6 6 

15.1 1 

13.3 3 

14.9 9 
21.3 3 
13.3 3 

15.6 6 
14.5 5 
10.6 6 

14.7 7 

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

centagee dat wel eens op een dag meer dan 10 glazen alcohol 
drinktt is significant gestegen van 29 naar 36%. 

Zoalss hierboven al is besproken is ook het druggebruik 
inn de twee weken voor het interview afgenomen. Het ge-
bruikk van cannabis, heroïne, cocaïne, tranquillizers en 
slaapmiddelenn is significant afgenomen, terwijl er alleen bij 
hett gebruik van alcohol een lichte toename is. Ook poly-
druggebruikk komt tijdens het tweede interview minder voor 
(hieroverr zijn alleen gegevens beschikbaar voor de 14 dagen 
voorr het interview). 

Inn tabel 18.6 is de frequentie van het druggebruik in het 
jaarr voor het interview van degenen die een bepaalde drug 
gebruikenn opgenomen. De frequentie van het gebruik is in 
dee loop der tijd nauwelijks veranderd. Alleen het aantal 
kerenn gebruik van cannabis in het jaar voor de interviews 
iss significant gedaald. 

Inn de twee weken voor de interviews is de frequentie van 
hett gebruik van drugs wel aan verandering onderhevig. Het 
gemiddeldd aantal keren dat heroïne (roken, chinezen en 
spuiten)) en cocaïne (snuiven en cinezen) wordt gebruikt, is 
toegenomen.. De frequentie van het gebruik van cannabis is 
gedaald.. De frequentie van het polydruggebruik is in de 
tweee weken voor de interviews niet significant veranderd. 
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Tabell  18.5. Druggebruik in het jaar (twee weken) voor het interview. 
Percentagess gebruikers. N = 481. 

soortt drug 

cannabis s 

heroïne e 

-- heroïne roken, chin., snuiven 

-- heroïne spuiten 

cocaïne e 

-- cocaïne snuiven 

-- cocaïne chinezen, freebasen 

-- cocaïne spuiten 

amfetaminen n 

tranquillizerss zonder recept 

slaapmiddelenn zonder recept 

snuifmiddelenn (lijm e.d.) 

XTC C 

hallucinogenenn (LSD e.d.) 

>> 10 glazen alcohol op 1 dag 

polydruggebruik k 

jaar r voor r 
interview w 

«i i 

73 3 

93 3 

82 2 

33 3 

73 3 

16 6 

59 9 

30 0 

15 5 

25 5 

26 6 

1 1 

4 4 

6 6 

29 9 

--

h h 

**67 7 

**go. . 

**7 6 6 

31 1 

64 4 

** 6 6 

**5 2 2 

**2 3 3 

*11 1 

25 5 

*21 1 

1 1 

** 11 ] 

6 6 

**3 6 6 

--

144 dager voor r 
interview w 

t,, t, 

59 9 

77 7 

66 6 

24 4 

47 7 

7 7 

34 4 

17 7 

7 7 

17 7 

16 6 

1 1 

1 1 

1 1 

21 1 

59 9 

**5 1 1 

**6 0 0 

**5 8 8 

21 1 

**2 8 8 

** 2 2 

31 1 

*13 3 

6 6 

++ 13 

**1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

22 2 

**4 0 0 

Tabell  18.7. Medische situatie van de cliënten voorafgaand aan eersteen 
tweedee interview, percentages (N = 478). 

medischee situatie t, t. 

dagendagen ziek, excl. 
griep** griep** 

dagendagen in het zieken-
huis** huis** 

letselletsel door ongeval* 

cijfercijfer lichamelijke 
gezondheidgezondheid (afgelopen 
22 weken)** 

00 - 14 dagen 

155 - 42 dagen 

433 of meer dagen 

geenn enkele dag 

11 - 14 dagen 

155 of meer dagen 

nee e 

ja a 

11 -5 

6 -7 7 

88 - 10 

87.0 0 

6.6 6 

6.4 4 

87.8 8 

8.7 7 

3.5 5 

88.4 4 

11.6 6 

20.5 5 

42.0 0 

37.5 5 

84.9 9 

6.0 0 

9.1 1 

89.6 6 

6.6 6 

3.7 7 

86.3 3 

13.7 7 

20.7 7 

39.4 4 

39.8 8 

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

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

vaakk een substituut zijn voor het gebruik van drugs, net 
zoalss bij degenen die abstinent zijn geworden. De frequentie 
vann het gebruik daalt echter over het algemeen niet 
(uitgezonderdd cannabis), maar neemt bij heroïne- en 
cocaïnegebruikk zelfs toe. Degenen die blijven gebruiken, ge-
bruikenn dus even vaak of iets vaker dan twee jaar geleden. 

Tabell  18.6. Frequentie van druggebruik door gebruikers in het jaar en 
tweee weken voor het interview. N = 481. 

soortt drug 

cannabis s 

heroïne e 

-- heroïne 

-- heroïne 

cocaïne e 

-- cocaïne 

-- cocaïne 

-- cocaïne 

roken,, chin., snv 

spuiten n 

snuiven n 

chinezen,, freeb. 

spuiten n 

amfetaminen n 

tranquillizerss zonder recept 

slaapmiddelenn zonder recept 

snuifmidd d 

XTC C 

hallucinog g 

Menn (lijm e.d.) 

enenn (LSD e.d.) 

>> 10 glazen alc op 1 dag 

polydrugg g ebruik k 

voor r 

t, , 

231 1 

223 3 

189 9 

486 6 

115 5 

28 8 

92 2 

104 4 

115 5 

140 0 

141 1 

21 1 

17 7 

22 2 

162 2 

--

jaar r 
interview w 

h h 

**188 8 

227 7 

189 9 

186 6 

115 5 

28 8 

92 2 

104 4 

115 5 

140 0 

141 1 

21 1 

17 7 

22 2 

162 2 

--

144 dagen 
voorr interview 

t,, tj 

11 1 

9 9 

8 8 

9 9 

6 6 

2 2 

6 6 

6 6 

8 8 

8 8 

8 8 

0 0 

2 2 

3 3 

9 9 

7 7 

*9 9 

**1 4 4 

* **  j 3 

11 1 

++ 9 

++ 5 

+ 8 + 8 

8 8 

8 8 

10 0 

9 9 

10 0 

1 1 

1 1 

10 0 

6 6 

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

Concluderendd kan gesteld worden dat in de loop van deze 
tweee a tweeënhalf jaar het druggebruik is teruggelopen, in 
diee zin dat het percentage cliënten dat in een bepaalde 
periodee een bepaalde drug gebruikt daalt. Het gebruik van 
XTCC en alcohol vormt hierop een uitzondering. Alcohol zal 

MedischeMedische situatie 

Inn 1991 bleek het aantal ziektedagen onder methadoncliënten 
hoogg te zijn. Ook bleek een hoog percentage het jaar voor 
hett interview in een ziekenhuis te zijn opgenomen en de 
gemiddeldee opnameduur was lang. Veel cliënten hadden in 
19911 één of meer ernstige kwalen. De methadoncliënten 
bezochtenn de huisarts 2.3 keer zo vaak als een qua leeftijd 
vergelijkbaree groep uit de algemene bevolking. De verschil-
lendee indicatoren wezen er op dat de morbiditeit in deze 
groepp circa tweemaal hoger is dan onder een vergelijkbare 
groepp van de bevolking. De methadoncliënten leden vooral 
aann infectueuze aandoeningen. Als tweede categorie kwamen 
aandoeningenn ten gevolge van ongelukken naar voren. Infec-
ties,, ongelukken, bijna-overdoses en verslavingsgerelateerde 
ziektenn nemen samen 61% van alle ziekte voor hun reke-
ning.. Het merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
iss dus (indirect) gerelateerd aan de verslaving (zie verder 
hoofdstukk 11). 

Tabell  18.7 geeft de verdeling van de verschillende 
gezondheidsindicatoren,, die in de schaal zijn opgenomen. 
Eenn duidelijke algemene trend ten aanzien van de fysieke 
gesteldheidd van de cliënten is niet waar te nemen. De 
cliëntenn gaan er met betrekking tot ziekte en letsel een 
fractiee op achteruit. De waardering van de lichamelijke ge-
zondheidd is echter iets verbeterd. 

Dee verschillende onderdelen zijn weer samengevoegd en 
vergelijkingg van de twee interviews levert de tabellen 18.8 
enn 18.9 op. De medische situatie van 60% van de cliënten 
iss stabiel gebleven. Het aantal cliënten dat relatief weinig 
problemenn heeft met de gezondheid is tijdens het tweede in-
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Tabell  18.8. Medische situatie tijdens hei eerste interview vergeleken met 
tweedee interview, percentages (N = 478). 

tijdenss tweede interview 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

Tabell  18.10. Achtergrondkenmerkenenmedischesituatie,percentages(N 
== 478). 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigg pro-
blematisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

10.99 16.1 0.6 27.6 

18.00 48.5 2.1 68.6 

0.44 2.7 0.6 3.8 

totaal l 29.33 67.4 3.3 100.0 0 

Tabell  18.9. Verandering in de medische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

21.1 1 

60.0 0 

18.8 8 

101 1 

287 7 

90 0 

totaal l 100.0 0 478 8 

tervieww een fractie hoger (namelijk 29.3%) dan tijdens het 
eerstee interview (27.6%). 

Uitt tabel 18.9 blijkt dat het aantal cliënten dat is vooruit 
gegaann (21.1%) niet veel verschilt van het aantal dat is ach-
teruitt gegaan (18.8%). Een echte duidelijke trend doet zich 
tenn aanzien van de lichamelijke gezondheid van de cliënten 
niett voor. Per saldo gaat 2% vooruit, namelijk 21.1% 
vooruitt minus 18.8% achteruit. 

Tabell  18.10 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp verandering van de lichamelijke situatie. Ten aanzien van 
sekse,, afkomst en het aantal jaren methadongebruik komt 
geenn duidelijk beeld naar voren. Oudere cliënten gaan veel 
vakerr achteruit met de gezondheid. Dat ligt voor de hand, 
maarr de verschillen zijn wel erg groot (circa 12% achter-
uitgangg bij de jongeren versus 30% ouderen). Het is 
overigenss niet zo dat jongeren vaker vooruit gaan, zij 
blijvenn vaker stabiel. Regelmaat van methadongebruik en 
omvangg van de begeleiding voor het eerste interview blijken 
geenn significant effect te hebben op lichamelijke voor- of 
achteruitgang. . 

Dee ontwikkeling van de lichamelijke gezondheid van 
degenenn die tijdens het tweede interview nog steeds drugs 
gebruikenn wordt in de volgende tabellen specifieker 
weergegeven.. Allereerst is gekeken naar verschillen tussen 
dee twee interviews met betrekking tot ziekte, ziekenhuis-
opname,, letsel door ongeval, overdosis en het cijfer dat 
respondentenn geven aan de eigen lichamelijke gezondheid. 
Tabell  18.11 geeft de resultaten. 

Hett percentage dat in het jaar voor het tweede interview 
ziekk is geweest, is significant lager dan in het jaar voor het 
eerstee interview. Dit verschil blijkt volledig voort te komen 
uitt een afname van het aantal cliënten dat griep heeft gehad. 
Hett aantal dagen dat men ziek is geweest is toegenomen 
(zowell  inclusief als exclusief griep). Opname van de respon-
dentenn in een ziekenhuis is constant gebleven. Het gemid-

achtergrondkenmerken n 

lichamelijkee situatie 

voor-- sta- ach-
uitt biel te ruit 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd* leeftijd* 

jarenjaren methadon 

maandenmaanden metha-
dondon gebruikt afge-
lopenlopen jaar 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antiüen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Moluk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

311 - 35 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 
7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 
11 - 51 keer 
>> 51 keer 

21.0 0 

21.1 1 

21.6 6 

26.9 9 

33.3 3 

11.1 1 

18.2 2 

17.4 4 

28.9 9 

21.8 8 

18.0 0 

23.4 4 

22.9 9 

23.0 0 

22.0 0 

16.5 5 

23.1 1 

20.5 5 

24.5 5 
21.3 3 
20.1 1 

24.2 2 
17.2 2 
955 8 

60.5 5 

57.9 9 

61.9 9 

50.0 0 

33.3 3 

55.6 6 

50.0 0 

69.6 6 

66.7 7 

66.7 7 

56.9 9 

48.4 4 

48.6 6 

57.4 4 

64.6 6 

67.0 0 

55.8 8 

56.8 8 

60.6 6 
66.0 0 
59.8 8 

57.5 5 
62.6 6 
62.! ! 

18.5 5 

21.1 1 

16.5 5 

23.1 1 

33.3 3 

33.3 3 

31.8 8 

13.0 0 

4.4 4 

11.6 6 

25.1 1 

28.1 1 

28.6 6 

19.7 7 

13.4 4 

16.5 5 

21.1 1 

22.7 7 

14.9 9 
12.8 8 
20.1 1 

18.3 3 
20.3 3 
12.1 1 

allen n 21.11 60.0 U U 

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

Tabell  18.11. Ziekte, ziekenhuis, etc. in 1991 en 1993/94, percentages en 
gemiddeldenn (N = 481). 

tii  h 

ziekte ziekte 

ziekteziekte excl. 
griep griep 

ziekenhuis ziekenhuis 

ongevallen ongevallen 

bijna-bijna-
overdosis overdosis 

rapponcijf. rapponcijf. 

gezondheid gezondheid 

jaarr voor intrv ziek ** 

gemiddeldd aantal dagen ziek 

jaarr voor interview ziek 

gemiddeldd aantal dagen ziek 

jaarr voor interv opgenomen 

dagenn ziekenhuis (gem.) 

jaarr voor interview letsel door 
ongeval l 

jaarr voor interview overdosis 

aantall  keren (gem.) 

jaarr voor interview + 

144 dagen voor interview 

48 8 

69.0 0 

25 5 

82.1 1 

13 3 

26.4 4 

12 2 

7 7 

2.0 0 

6.9 9 

6.8 8 

39 9 

91.7 7 

25 5 

110.6 6 

12 2 

42.5 5 

14 4 

10 0 

2.8 8 

6.7 7 

6.8 8 

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

deldd aantal dagen dat men bij opname, in het ziekenhuis is 
verblevenn is echter wel toegenomen. (Dit lijk t in tegen-
spraakk met tabel 18.7, maar dit komt door enkele cliënten 
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Tabell  18.12. Seropositiviteit en aidspreventie, percentages, N = 481. Tabell  18.13. Psychische situatie tijdens de twee weken (of jaar) voor het 
eerstee en tweede interview, percentages (N = 481). 

ooitooit getest op seropositiviteit* 

uitslag uitslag 

gebruikgebruik schone naalden (alleen 
spuiters) spuiters) 

gebruikgebruik condooms bij seks met 
niet-vasteniet-vaste partners** 

weett niet 

will  niet zeggen 

niett seropositief 

seropositief f 

altijd d 

bijnaa altijd 

vaak/meestal l 

aff  en toe 

zelden/nooit t 

altijd d 

bijnaa altijd 

vaak/meestal l 

aff  en toe 

zelden/nooit t 

45 5 

6 6 

1 1 

88 8 

5 5 

74 4 

16 6 

7 7 

3 3 

1 1 

45 5 

9 9 

7 7 

8 8 

31 1 

52 2 

5 5 

0 0 

90 0 

5 5 

71 1 

17 7 

7 7 

3 3 

2 2 

63 3 

6 6 

4 4 

7 7 

21 1 

t, , 

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

diee zeer lang zijn opgenomen.) Ten aanzien van letsel door 
ongevall  en een overdosis lijk t een kleine verslechtering te 
zijnn opgetreden, hoewel de verschillen niet significant zijn. 
Dezee verslechtering komt terug in het rapportcijfer dat men 
zichzelff  geeft voor de lichamelijke gezondheid. 

Inn tabel 18.12 zijn de veranderingen met betrekking tot 
seropositiviteitt en aidspreventie opgenomen. Het percentage 
datt is getest op seropositiviteit is in de loop der tijd signifi-
cantt toegenomen. Het percentage dat zegt seropositief te 
zijnn is niet toegenomen. (Het lijk t of het percentage niet-
seropositievenn gegroeid is van 88 naar 90%, maar dit komt 
doordatt nu iedereen de uitslag wil zeggen en 1 % minder 
'weett niet' zegt.) Er is verbetering in het gebruik van 
condooms.. Steeds meer respondenten gebruiken bij seks met 
eenn niet-vaste partner altijd condooms, steeds minder 
respondentenn doen dit vrijwel nooit. Bij het gebruik van 
schonee naalden blijkt er geen verandering te zijn opgetre-
den,, maar dit lag al gunstig. Nog steeds gebruikt bijna 90% 
altijdd of bijna altijd schone naalden. 

Concluderend:: wat minder cliënten hebben een ziekte 
doorgemaakt,, maar de ernstigere ziektes zijn constant 
gebleven.. Het aantal dagen dat men ziek was is fors toege-
nomen,, ook het aantal dagen ten gevolge van ernstigere 
ziektes.. Opnames in het ziekenhuis zijn gedaald, ongevallen 
enn bijna-overdosis nemen licht toe. De beoordeling van de 
gezondheidd is iets verslechterd. Al met al blijkt er een lichte 
achteruitgangg in de gezondheid te zijn opgetreden. 

Dee prevalentie van seropositiviteit is constant, wat na een 
periodee van twee jaar een goed resultaat genoemd kan 
worden.. Wel valt op dat het percentage geteste cliënten in 
dezee twee a tweeënhalf jaar maar weinig is toegenomen, 
namelijkk met slechts 7 procentpunten. Aidspreventie door 
hett gebruik van schone naalden is ongeveer gelijk gebleven 
enn wordt veel toegepast. Aidspreventie door gebruik van 
condoomss is daarentegen in deze periode aanzienlijk 
verbeterd. . 

onrust/spanningonrust/spanning * 

depressievedepressieve klachten** 

geheugenverlies'* geheugenverlies'* 

oncontroleerbaar oncontroleerbaar 
agressiefagressief g edrag 

oncontroleerbare oncontroleerbare 
angsten** angsten** 

neigingneiging er een eind aan 
tete maken 

hallucinaties hallucinaties 

zelfmoordpogingzelfmoordpoging + 
(afgelopen(afgelopen jaar) 

cijfercijfer geestelijke 
gezondheidgezondheid ** 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

nee e 

ja a 

11 -5 

6 -7 7 

88 - 10 

51.1 1 

10.1 1 

38.7 7 

60.2 2 

11.4 4 

28.4 4 

79.3 3 

7.2 2 

13.5 5 

90.3 3 

5.0 0 

4.8 8 

87.4 4 

3.7 7 

8.9 9 

92.3 3 

3.5 5 

4.1 1 

97.1 1 

0.8 8 

2.1 1 

96.5 5 

3.5 5 

21.9 9 

38.3 3 

39.8 8 

57.3 3 

8.7 7 

34.0 0 

65.4 4 

8.1 1 

26.6 6 

81.7 7 

3.9 9 

14.3 3 

90.2 2 

5.4 4 

4.4 4 

90.7 7 

3.1 1 

6.2 2 

93.6 6 

2.7 7 

3.7 7 

96.7 7 

1.5 5 

1.9 9 

94.2 2 

5.8 8 

16.0 0 

41.9 9 

42.1 1 

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

PsychischePsychische situatie 

Dee psychische problematiek van de methadoncliënten bleek 
inn 1991, vergeleken met de algemene bevolking, zeer 
omvangrijk.. Dat deze problematiek niet alleen omvangrijk, 
maarr ook vaak ernstig was, bleek uit het feit dat veel 
cliëntenn onder behandeling waren van een psychiater of 
psycholoogg of opgenomen waren geweest in een psychia-
trischh ziekenhuis. 

Dee meest voorkomende psychische klachten waren grote 
onrust/spanningg en depressieve klachten. Slechts 18% van 
dee cliënten had het jaar voor het interview geen enkele 
psychischee klacht. Ook de neiging om er een eind aan te 
makenn kwam veel voor. Ondanks de omvangrijke psychi-
schee problematiek beoordeelden de cliënten hun psychische 
gezondheidd niet ongunstig. 

Datt de oorzaak van veel van de psychische problematiek 
loss staat van de verslaving bleek hieruit dat de eerste 
zelfmoordpoging,, de eerste behandeling door een psychiater 
off  de eerste opname in een psychiatrisch ziekenhuis in meer 
dann de helft van de gevallen plaatsvond vóór het begin van 
dee methadonverstrekking (zie verder hoofdstuk 12). 
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Tabell  18.14. Psychische situatie tijdens eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (N = 481). 

tijdenss tweede interview 

Tabell  18.16. Achtergrondkenmerken en psychische situatie, percentages 
<NN = 481). 

weinigg redelijk zeer 
probl.. probl. probl. totaal 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigproble--
matisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

12.11 10.2 0.6 22.9 

13.77 45.5 5.2 64.4 

0.22 7.9 4.6 12.7 

totaal l 26.00 63.6 10.4 100.0 

Tabell  18.15. Verandering in de psychische situatie tijdens het tweede 
intervieww in vergelijking met het eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

21.8 8 

62.2 2 

16.0 0 

105 5 

299 9 

77 7 

totaal l 100.0 0 481 1 

Dee ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de 
geestelijkee gezondheid (zie hoofdstuk 16 voor de beschrij-
vingg van de onderdelen) wordt in tabel 18.13 weergegeven. 
Onrust/spanning,, depressieve klachten, geheugenverlies, 
oncontroleerbaree angsten en de neiging om er een eind aan 
tee maken blijken te zijn teruggelopen. Ook het cijfer dat de 
cliëntenn geven aan hun geestelijke gezondheid in de twee 
wekenn voor het interview blijkt na twee jaar hoger te lig-
gen.. Alleen ten aanzien van oncontroleerbaar agressief 
gedrag,, hallucinaties en poging tot zelfmoord duiden de 
percentagess niet op vooruitgang. 

Eenn groot deel van de cliënten heeft tijdens het tweede 
intervieww evenveel problemen met de geestelijke gezondheid 
alss tijdens het eerste interview (62%, tabel 18.14en 18.15). 
Eenn groot deel hiervan behoort tot de groep die redelijk wat 
problemenn heeft met de psychische gesteldheid. Maar heel 
weinigg cliënten hebben grote vooruitgang of grote achter-
uitgangg geboekt. 

Inn tabel 18.16 is de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering van de geestelijke situatie weergegeven. 
Duidelijkee verschillen komen niet naar voren. Ook de 
effectenn van de regelmaat van het methadongebruik en de 
omvangg van de begeleiding zijn niet significant. Wel gaan 
dee cliënten die zeer veel begeleiding krijgen (meer dan 51 
keerr per jaar) er vaker op vooruit (29 %, 22 % voor de hele 
groep)) en ze zijn er ook minder vaak op achteruit gegaan 
(11%,, 16% hele groep), maar het effect is niet significant. 

Dee ontwikkeling van de psychische situatie van degenen 
diee tijdens het tweede interview nog steeds drugs gebruiken 
wordtt nu specifieker weergegeven. Allereerst is nagegaan 
off  de klachten in de loop van het jaar voor het interview 
zijnn afgenomen (tabel 18.13 heeft betrekking op de twee 
wekenn voor het interview). Tabel 18.17 geeft de resultaten. 

Inn het jaar voorafgaand aan het tweede interview hebben 
minderr respondenten last van psychische klachten. All e 

psychischee situatie 

achtergrondken--
merken n 

voor--
uit t 

sta--
biel l 

ach--
teruit t 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren methadon 

maandenmaanden metha-
dondon gebruikt afg 
jr jr 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesiè/Moluk k 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

26-- 30 jaar 

311 - 35 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

00 - 2 jaar 

33 - 5 jaar 

66 - 8 jaar 

99 - 12 jaar 

>> 12 jaar 

00 - 6 maanden 
7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 
11 - 51 keer 
>> 51 keer 

22.0 0 

21.1 1 

22.0 0 

15.4 4 

33.3 3 

25.9 9 

18.2 2 

13.0 0 

26.7 7 

20.4 4 

22.0 0 

25.0 0 

22.9 9 

24.6 6 

14.8 8 

23.7 7 

21.9 9 

23.0 0 

25.8 8 
23.9 9 
20.5 5 

19.9 9 
21.3 3 
TOO 1 

61.3 3 

64.9 9 

62.7 7 

61.5 5 

44.4 4 

66.7 7 

50.0 0 

60.9 9 

60.0 0 

67.3 3 

62.8 8 

51.6 6 

60.0 0 

55.7 7 

69.1 1 

64.9 9 

62.3 3 

57.5 5 

57.0 0 
52.2 2 
65.3 3 

62.9 9 
62.7 7 
60.0 0 

16.7 7 

14.0 0 

15.3 3 

23.1 1 

22.2 2 

7.4 4 

31.8 8 

26.1 1 

13.3 3 

12.2 2 

15.2 2 

23.4 4 

17.1 1 

19.7 7 

16.0 0 

11.3 3 

15.8 8 

19.5 5 

17.2 2 
23.9 9 
14.2 2 

17.2 2 
16.0 0 
10.8 8 

allen n 21.8 8 62.2 2 16.0 0 

Geenn significante verschillen tussen de groepen. 

Tabell  18.17. Psychische klachten. Percentage dat last gehad heeft van een 
zeventall  psychische klachten. (N = 481). 

jaarjaar voor 
interview interview 

grotee onrust/veel spanning* 

depressievee klachten 

geheugenverlies* * 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten** 

neigingg er een eind aan te maken 

hallucinaties s 

t, , 

66 6 

59 9 

30 0 

22 2 

21 1 

19 9 

6 6 

t2 2 

59 9 

57 7 

24 4 

18 8 

16 6 

17 7 

6 6 

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

klachten,, uitgezonderd hallucinaties, blijken minder voor te 
komen,, maar alleen de volgende klachten zijn significant 
gedaald:: grote onrust/spanning, geheugenverlies en oncon-
troleerbaree angsten. De klachten in de twee weken voor het 
intervieww bleken vaker significant gedaald te zijn, zie tabel 
18.13. . 

Inn tabel 18.18 is de gemiddelde frequentie van de 
psychischee klachten weergegeven voor diegenen die van de 
desbetreffendee klacht last hebben. Het blijkt dat het jaar 
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Tabell  18.18. Frequentie van psychische klachten. Aantal keren dat dege-
nenn die last hebben van de klacht het jaar voor het interview 
off  de 14 dagen voor het interview last hadden. N = 4 8 1. 

grotee onrust/veel spanning** 

depressievee klachten** 

geheugenverlies s 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten 

neigingg een eind aan te maken 

hallucinaties s 

grotee onrust/veel spanning 

depressievee klachten 

geheugenverlies s 

ongecontroleerdd agressief gedrag 

oncontroleerbaree angsten 

neigingg een eind aan te maken 

hallucinaties s 

ti i 

206 6 

171 1 

183 3 

61 1 

148 8 

86 6 

24 4 

9 9 

8 8 

8 8 

4 4 

8 8 

7 7 

8 8 

ti i 

158 8 

130 0 

187 7 

55 5 

116 6 

92 2 

11 1 

9 9 

8 8 

10 0 

4 4 

8 8 

7 7 

8 8 

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

voorr het interview de frequentie van de klachten met betrek-
kingg tot onrust/spanning en depressiviteit significant daalt. 
Ookk oncontroleerbaar agressief gedrag, oncontroleerbare 
angstenn en hallucinaties komen minder frequent voor (niet 
significant).. Respondenten met geheugenverlies en de nei-
gingg om er een eind aan te maken hebben daar echter 
tijdenss het tweede interview iets vaker last van (niet signifi-
cant).. In de 14 dagen voor de interviews is de frequentie 
vann de klachten niet significant gedaald. (Deze uitkomst lijk t 
tegenstrijdigg met tabel 18.13, maar dit komt door enkele 
cliëntenn met zeer hoge frequenties.) 

Inn de volgende tabel zijn zelfmoordpogingen, behandeling 
doorr een psychiater/psycholoog, opname in een psychia-
trischee afdeling en het cijfer dat respondenten zichzelf voor 
dee geestelijke gezondheid geven opgenomen. Het aantal 
cliëntenn dat een zelfmoordpoging heeft ondernomen is iets 
gestegenn en ook het aantal keren dat men dat heeft gedaan 
iss toegenomen. Iets meer cliënten hebben zich laten behan-
delenn door een psychiater/psycholoog (significant) of zich 
latenn opnemen in een psychiatrische afdeling. 

Samenvattend:: het voorkomen van psychische klachten 
iss na tweeënhalf jaar teruggelopen, met uitzondering van 
hallucinaties.. Ook de frequentie van psychische klachten (bij 
degenenn die er last van hebben) neemt over de hele lij n af. 
Alleenn de frequentie van geheugenverlies en de neiging om 
err een eind aan te maken nemen iets toe. En ook ten aan-
zienn van zelfmoordpogingen is er een verslechtering opge-
treden,, zowel het percentage als de frequentie is gestegen. 
Dee ervaren psychische gezondheid is iets beter geworden, 
maarr de behandeling door professionals is iets toegenomen. 
Geconcludeerdd kan worden dat zich over de hele lijn een 
kleinee vooruitgang heeft voorgedaan. 

Tabell  18.19. Psychische klachten: zelfmoordpoging, bezoek psychiater 
ofpsycholoog,, opname psychiatrische inrichting en ervaring 
vann de psychische situatie. N = 481. 

zelfmoordpo-zelfmoordpo-

ging ging 

psychlater-psychlater-
/psycholoog' /psycholoog' 

opnameopname psy-
chiatrische chiatrische 
afdelingafdeling2 2 

rapportcijfer rapportcijfer 
psychische psychische 
gezondh gezondh 

jaarr voor interview-l-

aantall  keren (gem.) 

jaarr voor interv behandeld+ 

behandelingsduurr in weken 

jaarr voor interv opgenomen 

opnameduurr in weken (gem.) 

jaarr voor interview 

144 dagen voor interview + 

t, , 

4 4 

2.4 4 

6 6 

18.8 8 

1 1 

7.0 0 

6.7 7 

6.8 8 

t2 2 

6 6 

3.5 5 

9 9 

16.5 5 

2 2 

10.6 6 

6.8 8 

7.0 0 

Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 1. Excl. 
psychiater/psycholoogg van een drugshulpverlenende instelling. 2. Excl. 
opnamee voor detoxificatie. 

SocialeSociale situatie 

Inn 1991 bleek ten aanzien van een aantal aspecten van de 
socialee situatie het volgende. 50% van de cliënten was het 
jaarr voor het interview crimineel actief. De frequentie van 
criminelee activiteiten lag hoog. Eenvoudige diefstal kwam 
hett meest voor, gevolgd door dealen en heling. Inbraak, 
fraudee en geweld kwamen vrij weinig voor, tasjesroof 
praktischh nooit. Veel van het criminele gedrag bleek zich 
all  vóór het begin van de verslaving ontwikkeld te hebben. 
Hett opleidingsniveau van de cliënten bleek bijzonder laag. 
Ondankss het lage opleidingsniveau hadden bijna alle cliënten 
eenn heel behoorlijke werkervaring. De cliënten hadden in 
19911 zeer veel contact met hun familie. Verder trok het 
merendeell  van de cliënten met collega-druggebruikers op, 
maarr er was een minderheid die nauwelijks met drugge-
bruikerss optrok (zie verder hoofdstuk 13). 

Dee ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de 
socialee situatie (zie hoofdstuk 16 voor de beschrijving van 
dee onderdelen) is opgenomen in tabel 18.20. Het plegen van 
lichtee delicten neemt iets af en hetzelfde geldt voor het 
aantall  keren dat men is opgepakt. Verder blijkt dat de 
cliëntenn de twee weken voor het interview minder contact 
mett de scene hebben gekregen. Voor de andere onderdelen 
geldtt echter steeds dat de trend eerder de andere kant op 
wijst.. Bij het plegen van een zwaar delict, bij het aantal 
urenn werk en bij het cijfer voor het maatschappelijk func-
tionerenn treedt een verslechtering van de sociale situatie van 
dee cliënten op. Het aandeel van de cliënten dat een vast 
adress heeft is nagenoeg constant. 

Dee tabellen 18.21 en 18.22 geven de resultaten voor de 
bijj  elkaar gevoegde verschillende onderdelen van de sociale 
situatie.. Van ruim de helft van alle cliënten (55.0%) is de 
socialee situatie tijdens de twee interviews onveranderd. Het 
percentagee met een weinig problematische sociale situatie 
iss tijdens het tweede interview iets hoger (namelijk 37.3%) 
dann tijdens het eerste interview (33.1%). Het percentage 
cliëntenn met een zeer problematische sociale situatie is bij 
hett tweede interview ongeveer hetzelfde (namelijk 13.1%) 
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Tabell  18.20. Sociale situatie van de cliënten tijdens de twee weken (of 
jaar)) voorafgaand aan eerste en tweede interview, 
percentagess (N = 480). 

Tabell  18.23. Achtergrond en sociale situatie, percentages (N = 480). 

socialee situatie 

socialee situatie 

lichtlicht delict 
gepleegd** gepleegd** 

zwaarzwaar delict 

opgepaktopgepakt (afgelo-
penjaar)** penjaar)** 

urenuren gewerkt** 

momenteelmomenteel vast 
adres adres 

contactcontact met de sce-
ne** ne** 

minderr dan de 

cijfercijfer maatschappe-
lijklijk  functioneren * * 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

00 keer 

11 keer 

22 of meer keer 

00 keer 

11 - 2 keer 

33 of meer keer 

66 of meer uren 

11 - 5 uren 

geen n 

ja a 

nee e 

(bijna)) allemaal 

ongev.. de helft 

helft// bijna niemand 

11 - 5 

6 -7 7 

88 - 10 

79.9 9 

7.7 7 

12.4 4 

94.2 2 

3.3 3 

2.5 5 

52.8 8 

31.1 1 

16.1 1 

18.2 2 

0.2 2 

81.6 6 

91.1 1 

8.9 9 

38.7 7 

13.0 0 

48.3 3 

27.5 5 

46.2 2 

26.3 3 

81.8 8 

6.9 9 

11.3 3 

93.7 7 

2.7 7 

3.5 5 

60.2 2 

27.6 6 

12.2 2 

13.5 5 

0.6 6 

85.9 9 

90.7 7 

9.3 3 

33.2 2 

13.2 2 

53.4 4 

29.3 3 

45.0 0 

25.7 7 

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

Tabell  18.21. Sociale situatie tijdens het eerste interview in vergelijking 
mett het tweede interview, percentages (n = 480). 

tijdenss tweede interview 

weinig g 

prob. . 
redelijk k 

prob. . 
zeer r 

prob. . totaal l 

tijdenss weinig pro-
blematisch h 

eerstee redelijk pro-
blematisch h 

inter--
view w 

zeerr proble-
matisch h 

19.4 4 

16.3 3 

1.7 7 

12.11 1.7 

30.00 5.8 

7.55 5.6 

33.1 1 

52.1 1 

14.8 8 

totaal l 

Tabell  18.22. 

situatie e 

37.33 49.6 13.1 

Veranderingg ten aanzien van de sociale situatie. 

percentagee aantal 

100.0 0 

cliënten n 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

25.4 4 

55.0 0 

19.6 6 

122 2 

264 4 

94 4 

totaal l 100.0 0 480 0 

alss bij het eerste interview (14.8%). Dit duidt op enige 
vooruitgangg in de sociale situatie als men de groep cliënten 
alss geheel bekijkt. Per saldo is er 6% meer vooruitgang dan 
achteruitgang. . 

Tabell  18.23 geeft de invloed van achtergrondkenmerken 
opp verandering in de sociale situatie van de cliënten. 

achtergrondkenmerken n 
voor--

uit t 
sta--
biel l 

achter--
uit t 

sekse sekse 

afkomst afkomst 

leeftijd* leeftijd* 

jarenjaren methadon 

maandnmaandn methad. 
gebruiktgebruikt afgelopen 
jr* jr* 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antil l 

Marokko/Turkij j 

Indonesië/Mol l 

buitenland d 

<< 23 jaar 

233 - 25 jaar 

266 - 30 jaar 

31 -355 jaar 

366 - 40 jaar 

>> 40 jaar 

0 - 22 jaar 

3 -55 jaar 

6 - 88 jaar 

9 -- 12 jaar 

>> 12 jaar 

0 - 66 maanden 

7 - 100 maanden 

11-122 mndn 

00 keer 

11 - 51 keer 

>> 51 keer 

25.9 9 

23.7 7 

26.4 4 

19.2 2 

22.2 2 

18.5 5 

22.7 7 

17.4 4 

37.8 8 

26.5 5 

23.4 4 

29.7 7 

11.4 4 

19.7 7 

29.3 3 

27.8 8 

20.4 4 

30.7 7 

30.9 9 

27.7 7 

24.0 0 

24.2 2 

25.1 1 

31.8 8 

52.9 9 

62.3 3 

53.8 8 

57.7 7 

55.6 6 

74.1 1 

50.0 0 

47.8 8 

48.9 9 

49.0 0 

59.3 3 

53.1 1 

80.0 0 

55.7 7 

48.8 8 

54.6 6 

59.2 2 

56.8 8 

44.7 7 

44.7 7 

59.5 5 

60.8 8 

53.7 7 

43.9 9 

21.3 3 

14.0 0 

19.8 8 

23.1 1 

22.2 2 

7.4 4 

27.3 3 

34.8 8 

13.3 3 

24.5 5 

17.4 4 

17.2 2 

8.6 6 

24.6 6 

22.0 0 

17.5 5 

20.4 4 

12.5 5 

24.5 5 

27.7 7 

16.6 6 

15.1 1 

21.1 1 

24.2 2 

allen n 25.5 5 55.0 0 19.6 6 

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

Vrouwenn gaan wat de sociale situatie betreft minder vaak 
achteruitt dan mannen. Dit verschil is echter niet significant. 
Hoee ouder de cliënt is, hoe vaker de situatie stabiel blijkt 
tee zijn. Van de oudste groep is 80% noch vooruit, noch 
achteruitt gegaan. Ten aanzien van afkomst en het aantal 
jarenn methadongebruik komt geen duidelijk patroon naar 
voren. . 

Regelmatigg methadongebruik voor het eerste interview 
blijk tt te leiden tot minder sociale vooruitgang en dit effect 
iss significant. Van de cliënten die minder dan 6 maanden 
regelmatigg methadon gebruikten is 31% er op vooruit-
gegaan,, van degenen die 11 of 12 maanden regelmatig me-
thadonn gebruikten 24%. Maar van de groep die onregel-
matigg methadon gebruikte zijn ook meer cliënten achteruit 
gegaan,, namelijk 25% tegen 17% bij de regelmatige ge-
bruikers.. Het verschil zit dus vooral bij de stabielen: van 
dee regelmatige methadongebruikers blijf t 60% sociaal gezien 
opp hetzelfde niveau, bij de onregelmatige gebruikers is dit 
45%. . 

Bijj  begeleiding zien we een omgekeerd effect. Van 
degenenn die geen begeleiding gebruikten blijf t 61 % stabiel, 
vann degenen die veel begeleiding gebruikten slechts 44%. 
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Tabell  18.24. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Percentage dat het delict 
tenminstee eenmaal pleegde. N = 4 8 1. 

Tabell  18.25. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Gemiddelde frequentie van 
hett delict voor degenen die het delict tenminste eenmaal 
pleegden.. N = 481. 

jaarjaar voor 
hethet inter-

view view 

1414 dagen 
voorvoor het 
interview interview 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs** 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen + 

diefstal' ' 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

344 3 

8.1 1 

0.0 0 

13.9 9 

15.0 0 

7.9 9 

4.8 8 

49.5 5 

14.6 6 

1.5 5 

0.0 0 

2.5 5 

6.4 4 

2.5 5 

0.8 8 

22.2 2 

311 6 

10.6 6 

1.2 2 

14.4 4 

23.1 1 

9.6 6 

6.9 9 

54.1 1 

12.3 3 

1.9 9 

0.4 4 

4.0 0 

8.1 1 

1.5 5 

1.0 0 

21.6 6 

jaarjaar voor het 

interview interview 

1414 dagen 
voorvoor het 
interview interview 

diefstal1 1 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

diefstal' ' 

diefstall  met inbraak 

tasjesroof f 

heling g 

dealenn van drugs 

fraude,, valsheid in geschrifte 

geweld/mishandeling g 

77 delicten tezamen 

i i 

62.6 6 

35.7 7 

0.0 0 

26.3 3 

129.0 0 

25.1 1 

10.3 3 

100.7 7 

5.0 0 

3.3 3 

0.0 0 

3.7 7 

10.0 0 

4.7 7 

1.0 0 

7.3 3 

l 2 2 

60.5 5 

16.7 7 

6.0 0 

32.8 8 

120.5 5 

21.4 4 

2.6 6 

101.9 9 

5.3 3 

4.6 6 

0.0 0 

4.8 8 

8.0 0 

3.6 6 

1.0 0 

7.1 1 
Verschill  significant: **  p < .01, * p < .05, + p < .10. 1. Meer dan 
eenn paar gulden, bijvoorbeeld van een fiets of uit een auto. 

Hierdoorr zijn degenen die veel begeleiding gebruikten zowel 
vakerr vooruit (32%, allen 26%), alsook vaker achteruit ge-
gaann (24%, allen 20%), maar dit effect is niet significant. 
Regelmatigg methadongebruik gedurende een jaar heeft dus 
eenn stabiliserend effect en hetzelfde geldt voor het niet ge-
bruikenn van de begeleiding. Veel begeleiding heeft een 
destabiliserendd effect, evenals onregelmatig methadonge-
bruikk en die destabilisatie pakt vaak goed uit (31 en 32% 
vooruitgang),, maar vrij vaak ook niet (25 en 24% achter-
uitgang). . 

Err volgt nu een specifiekere beschrijving van de ontwik-
kelingg van de sociale situatie. Tabel 18.24 geeft de per-
centagess weer van door respondenten gepleegde delicten. 
Inn het jaar voor het tweede interview hebben de cliënten iets 
meerr delicten gepleegd, met uitzondering van eenvoudige 
diefstal.. De toename van het aantal cliënten dat dealt is sig-
nificant,, evenals de toename van het plegen van de 7 delic-
tenn samen. De twee weken voor het interview is er geen 
toenamee van de criminaliteit. 

Inn tabel 18.25 is de frequentie van de delicten voor 
diegenenn die een delict minimaal 1 keer hebben gepleegd 
opgenomen.. Het aantal keren dat de cliënten zich schuldig 
maaktenn aan een delict neemt in het jaar voor het interview 
inn zijn geheel genomen iets af. Alleen de frequentie van de 
delictenn tasjesroof (dit is tijdens het tweede interview maar 
11 cliënt) en helen nemen licht toe. Wat betreft de 14 dagen 
voorr het interview is er geen toe- of afname. 

Tenslottee is met betrekking tot de criminaliteit van de 
cliëntenn nog nagegaan in hoe vaak men is opgepakt en of 
menn in de gevangenis heeft gezeten. Tabel 18.26 geeft de 
resultaten.. Het percentage cliënten dat het jaar voor het in-
tervieww is opgepakt of gearresteerd is teruggelopen van 48% 
naarr 40%. Het aantal keren dat men is opgepakt is constant. 

Geenn significante verschillen. 1. Meer dan een paar gulden, bijvoor-
beeldd van een fiets of uit een auto. 

Tabell  18.26. Criminaliteit in 1991 en 1993/4. Arrestaties en detentie. N 
-- 481. 

arres-arres- jaar voor interview opgepakt/gearres-

tatietatie teerd**  47.8% 39.8% 

aantall  keren opgepakt/gearresteerd 2.5 2.5 

de-de- jaar voor interview in gevange-
tentietentie nis/jeugdinrichting 25.7% 25.1% 

aantall  weken in gevangenis/jeugdin-
richtingg 11.7 12.1 

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

Tabell  18.27. Prostitutie in 1991 en 1993/4. N = 481. Percentages. 

vrouwenvrouwen jaar voor interview prostitutie 

144 dagen voor interview prost. 

mannenmannen jaar voor interview prostitutie* 

144 dagen voor interview prost.* 

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

Hett percentage cliënten dat het jaar voor het interview 
gedetineerdd is geweest, alsook de duur van de detentie is 
stabiel. . 

Prostitutiee is zowel onder vrouwelijke als onder 
mannelijkee verslaafden in deze twee jaar iets teruggelopen, 
ziee tabel 18.27. Voor mannen is de afname significant, 
evenalss de afname van de frequentie van prostitutie voor 
diegenenn die zich er mee bezighouden. 

Ookk de werk- en opleidingssituatie tijdens het eerste in-

14.6 6 

10.0 0 

1.9 9 

1.1 1 

12.7 7 

10.0 0 

0.3 3 

0.0 0 
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Tabell  18.28. Werk in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, tj 

werk werk 

opleiding opleiding 

opl.opl. is: 

inkomen inkomen 

jaarr voor interview gewerkt 

aantall  weken gewerkt 

aantall  uren per week 

werktt op moment van intrv 

aantall  uren per week 

opp mom. int >20 uur werk* 

jaarr voor interview opleiding 
gevolgd* * 

cursuss zonder arbeidsmarkt-
waarde e 

cursuss met arbeidsmarktwaar-
de e 

regulieree opleiding 

inkomstenn uit uitkering 

41.0% % 

31.2 2 

35.1 1 

17.6% % 

32.9 9 

15.3% % 

17.0% % 

14.2% % 

72.6% % 

13.2% % 

80.2% % 

38.6% % 

29.7 7 

36.4 4 

15.0% % 

39.4 4 

10.1% % 

13.1% % 

10.4% % 

70.1% % 

19.4% % 

80.6% % 

Tabell  18.30. Partner en kinderen in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, h_ 

partnerpartner geen partner 48.9% 49.7% 

partner,, woont niet samen 15.0% 14.2% 

relatiee langer dan een jaar 64.8% 77.9% 

duurr relatie in jaren 4.7 5.3 

partner,, woont samen 36.2% 36.1% 

relatiee langer dan een jaar 72.4% 85.0% 

duurr relatie in jaren 6.6 7.3 

kinderenkinderen heeft kinderen 37.4% 41.5% 

aantall  kinderen 1.5 1.5 

kinderenn wonen bij cliënt 44,4% 39.8% 

kinderenn wonen niet bij cliënt 55.6% 60.2% 

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

Geenn significant verschillen. 

Tabell  18.31. Sociale relaties in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

Tabell  18.29. Huisvesting 1991 en 1993/1994, percentages. N = 481. 

vast vast 

adres adres 

woont woont 
momen-momen-
teel: teel: 

momenteell  vast adres 

woontt daar langer dan 1 jaar 

aantall  jaren op dat adres 

bijj  ouders 

inn eigen woning 

bijj  vrienden 

opp kamers 

bijj  partner 

geenn vaste woonplaats 

91.1 1 

74.0 0 

4.1 1 

17.4 4 

56.3 3 

4.8 8 

13.9 9 

2.1 1 

5.5 5 

90.7 7 

74.1 1 

4.8 8 

15.8 8 

59.8 8 

5.1 1 

10.9 9 

2.4 4 

6.0 0 

Geenn significant verschillen, 

tervieww is vergeleken met die van twee jaar erna (tabel 
18.28).. De arbeidsparticipatie van de cliënten is wat terug-
gelopen.. Het aantal cliënten dat op het moment van het in-
tervieww meer dan 20 uur per week werkt is tijdens het 
tweedee interview zelfs significant minder. Ook het percen-
tagee cliënten dat een opleiding volgt loopt significant terug. 
Hett percentage cliënten dat een uitkering krijgt is stabiel. 
Inn tabel 18.29 is de situatieverandering ten aanzien van 
huisvestingg opgenomen. De huisvestingssituatie blijkt zeer 
stabiel. . 

Tenn aanzien van de partner en de kinderen hebben zich 
evenminn grote veranderingen voorgedaan (tabel 18.30). Bij 
dee cliënten die een partner hebben is tijdens het tweede in-
tervieww het aandeel gestegen met een relatie van langer dan 
eenn jaar. Ook de duur van de relatie in jaren is gestegen. 
Ditt ligt voor de hand, want een in stand gehouden relatie 
heeftt tijdens het tweede interview twee jaar langer geduurd. 
Ookk het percentage cliënten dat kinderen heeft is licht 
gestegenn in deze twee jaar. Wel is het zo dat die kinderen 
ietss minder vaak bij de cliënt wonen. 

Hett aantal cliënten dat contact heeft met de ouders of dat 
contactt heeft met broers en/of zussen is nagenoeg stabiel 

contactcontact ouders 
in in 

jaarjaar voor 
interview: interview: 

contactcontact broers 
ofof zussen in 

jaarjaar voor 
interview: interview: 

mensenmensen met 
wiewie de 
cliëntcliënt optrekt 

Zijn Zijn 
ookook drugge-
bruiker bruiker 
jaarjaar voor 
interview: interview: 
** * 

1414 dagen voor 
interview:interview: ** 

ja ja 

geenn contact meer 

nee e 

overleden n 

alss contact keren per jaar 

excll  dagelijks (>300 kr)* * 

ja a 

geenn contact meer 

nee e 

"eenn brs/zssn of overleden 

alss contact keren per jaar* 

excll  dagelijks (>300 kr) 

jaarr voor interview contact 
mett ouders/broers/zussen 

jaarr voor interview >5 keer 
contactt met dezen 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

(bijna)) niemand 

allemaal l 

bijnaa allemaal 

ongeveerr de helft 

minderr dan de helft 

(bijna)) niemand 

80.7% % 

5.5% % 

4.4% % 

5.5% % 

163.9 9 

44.8 8 

79.9% % 

9.8% % 

6.6% % 

3.7% % 

122.4 4 

53.8 8 

88.1% % 

78.4% % 

15.6% % 

28.4% % 

14.9% % 

13.6% % 

27.5% % 

16.5% % 

22.2% % 

13.0% % 

15.6% % 

32.7% % 

80.8% % 

8.6% % 

4.0% % 

6.7% % 

155.1 1 

61.1 1 

80.3% % 

11.1% % 

4.4% % 

4.2% % 

100.4 4 

53.3 3 

91.6% % 

79.9% % 

13.8% % 

24.5% % 

15.3% % 

11.5% % 

34.8% % 

11.7% % 

21.6% % 

13.2% % 

11.3% % 

42.1% % 

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

gebleven.. Voor diegenen die contact hebben met hun familie 
iss de frequentie afgenomen, bij de broers en/of zussen is 
dezee daling zelfs significant. Het percentage cliënten dat 
voorall  omgaat met mensen die ook druggebruiker zijn is in 
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Tabell  18.32. Methadongebmik in 1991 en 1993/1994. N = 481. 

t,, ii_ 

gebruikk methadon in jaar voor interview* 100.0% 95.8% 

gebruikk methadon 14 dgn voor interview**  97.3% 91.6% 

aantall  maanden methadongebruik (min. 5 

dagenn per week) in jaar voor interview**  9.8 10.5 

dagenn methadongebruik 14 dgn voor interv 13.4 13.1 

dosiss methadon in mg 34.5 35.8 

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

Tabell  18.33. Begeleiding in het jaar en in de twee weken voor het inter-
vieww in 1991 en 1993/1994, percentages. N = 481. 

soortt begeleiding 

maatschappelijkk werk 

medischee begel. 
(niett huisarts) 

psychiatrischee begeleiding 

sociaal-psychologischee bege-
leidingg door verpleegk. 

psychotherapie e 

gezinstherapie e 

gespreksgroep p 

activiteitenn begeleiding 

creatievee therapie 

acupunctuur r 

reclassering g 

individuelee begeleiding 

anderee begeleiding 

gerichtee begeleiding 

aanloop p 

rapportcijferr begeleiding 

jaarr voor inter-

t, , 

44.6 6 

19.5 5 

5.6 6 

1.7 7 

1.7 7 

2.1 1 

6.4 4 

5.4 4 

3.3 3 

1.7 7 

13.3 3 

9.3 3 

7.1 1 

44.4 4 

30.5 5 

6.3 3 

view w 

h h 

41.3 3 

19.2 2 

6.3 3 

0.44 + 

2.1 1 

0.66 + 

5.6 6 

6.7 7 

3.8 8 

2.5 5 

11.3 3 

8.1 1 

8.1 1 

**32.4 4 

27.8 8 

6.3 3 

144 dag 

t. . 

17.8 8 

8.3 3 

1.7 7 

0.0 0 

0.2 2 

0.4 4 

2.3 3 

2.7 7 

1.0 0 

0.0 0 

4.4 4 

4.6 6 

3.1 1 

13.8 8 

18.9 9 

;nn voor 
interv v 

h h 

17.8 8 

7.7 7 

1.5 5 

0.2 2 

0.4 4 

0.0 0 

1.0 0 

3.3 3 

1.0 0 

0.4 4 

2.33 + 

3.8 8 

3.8 8 

12.9 9 

16.3 3 

--

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

dee loop der tijd significant gedaald en het percentage dat 
nauwelijkss met collega druggebruikers omgaat is vrij fors 
gestegen,, van 28% naar 35% het jaar voor het interview en 
vann 33% naar 42% in de twee weken voor het interview. 

Methadongebruik Methadongebruik 

Inn 1991 bleken de methadoncliënten al sinds jaren methadon 
tee gebruiken. Gemiddeld gebruikte men 8 jaar methadon, 
eenn kwart van de cliënten gebruikte ai 12 jaar of langer me-
thadonn (zie verder hoofdstuk 8). 

Inn tabel 18.32 is het methadongebruik voor het eerste en 
tweedee interview vergeleken. Het percentage dat in het jaar 
enn in de 14 dagen voor het interview methadon gebruikt is 
gedaald.. Nog steeds zijn de percentages tijdens het tweede 
intervieww hoog. Het aantal maanden dat men in het jaar 
voorr het interview minstens 5 dagen per week methadon ge-
bruiktt is significant gestegen. De regelmaat van het metha-

Tabett 18.34. Frequentie van begeleiding het jaar en in de twee 
wekenn voor het interview in 1991 en 1993/1994 (tussen 
haakjes:: N<10). N = 481. 

soortt begeleiding 

maatschappelijkk werk 
medischee begel. (niet huis-
arts) ) 
psychiatrischee begeleiding 
soc.-psych.. begel.door 
verpleegk. . 
psychotherapie e 
gezinstherapie e 
gespreksgroep p 
activiteitenn begeleiding 
creatievee therapie 
acupunctuur r 
reclassering g 
individuelee begeleiding 
anderee begeleiding 

gerichtee begeleiding 
aanloop p 

jaarr voor 

t, , 

23.6 6 
23.1 1 

18.0 0 
4.1 1 

25.5 5 
6.1 1 

30.2 2 
46.8 8 
29.1 1 
3.5 5 

23.7 7 
40.4 4 
96.4 4 

9.5 5 
76.6 6 

intervieww ; 

« 2! ! 

20.11 : 
12.00 i 

14.88 I 

-- : 

-- ; 
""  i 

51.55 i 
44.99 i 
30.66 i 
10.33 ! 
8.55 : 

34.66 ! 
47.99 ; 

11.33 | 
79.77 1 

144 dagen voor r 
interview w 

t,, t2 

2.5 5 
2.6 6 

1.5 5 

--

--
2.5 5 
1.9 9 
4.3 3 
2.2 2 

--
2.6 6 
2.5 5 
5.8 8 

1.8 8 
5.3 3 

2.5 5 
1.6 6 

--
--

--
--
--

4.6 6 
--
--

1.5 5 
3.5 5 
3.8 8 

2.0 0 
5.5 5 

Geenn significante verschillen. 

dongebruikk blijkt dus iets te zijn toegenomen. De dosis is 
eenn fractie gestegen van 34.5 naar 35.8 mg. 

Begeleiding Begeleiding 

Inn tabel 18.33 worden de ontwikkelingen in de begeleiding 
vann de cliënten weergegeven. Significant minder cliënten 
hebbenn tijdens het tweede interview sociaal-psychiatrische 
begeleiding,, gezinstherapie en gerichte begeleiding. Wat 
betreftt de andere soorten begeleiding komt geen eenduidige 
trendd naar voren. Het rapportcijfer dat cliënten geven aan 
dee begeleiding is hetzelfde gebleven. 

Dee participatie aan begeleidingsvormen in de 14 dagen 
voorr het interview is praktisch hetzelfde gebleven. Alleen 
tenn aanzien van reclassering is er een lichte en significante 
daling.. Tabel 18.34 geeft de frequentie van de begeleiding 
inn het jaar voor het interview (voor degenen die aan de be-
geleidingg deelnamen). Bij gezinstherapie is een forse stijging 
vann het aantal keren deelname waar te nemen, maar dit be-
treftt slechts enkele cliënten. Voor de 'andere' begeleiding 
iss er sprake van een flinke daling. Significant zijn deze 
veranderingenn echter niet. Andere ontwikkelingen in de fre-
quentiee van de begeleiding hebben zich niet voorgedaan. 
Vaakk is het aantal cliënten dat aan een bepaalde begeleiding 
heeftt deelgenomen zeer gering waardoor duidelijk inzicht 
inn de veranderingen ontbreekt. 

Eenn tendens wat betreft de begeleiding in de twee weken 
voorr het interview komt uit de tabel niet naar voren. Het 
aantall  cliënten dat aan een bepaalde begeleiding heeft 
deelgenomenn is ook hier vaak klein. 
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Tabell  18.35, De totale situatie tijdens eerste interview en bij het tweede 
interview,, percentages (N = 482). 

tijdenss tweede interview 

Tabell  18.37. Achtergrond en de totale situatie, percentages (N = 482). 

situatie e 

weinigg redelijk zeer 
prob.. prob. prob. totaal l 

tijdens s 

inter--
view w 

weinigg proble-
matisch h 

redelijkk pro-
blematisch h 

zeerr proble-
matisch h 

13.3 3 

17.8 8 

1.0 0 

12.77 0.4 

44.66 4.4 

3.99 1.9 

26.3 3 

66.8 8 

6.8 8 

totaal l 32.5 5 60.88 6.7 100.0 0 

Tabell  18,36. Totale situatieverandering tijdens het tweede interview ten 
opzichtee van eerste interview. 

situatie e percentage e aantall  cliënten 

vooruitgang g 

stabiel l 

achteruitgang g 

22.8 8 

59.8 8 

17.4 4 

110 0 

288 8 

84 4 

totaal l 100.0 0 482 2 

DeDe totale situatie 

Tenslottee is nagegaan hoe de totale situatie zich ontwikkeld 
heeftt door de vier onafhankelijke schalen (druggebruik, 
medische,, psychische en sociale situatie) samen te voegen. 
Tabell  18.35 en 18.36 geven de resultaten. 

Hett aandeel cliënten van wie de situatie zeer problema-
tischh is, bluft ook ti'dens het tweede interview vri> klein 
(namelijkk 6.7%, tijdens eerste interview 6.8%). Van 60% 
vann de cliënten die drugs zijn blijven gebruiken is de totale 
situatiee niet of nauwelijks veranderd. Er zijn iets meer 
cliëntenn van wie de situatie vooruit is gegaan dan van wie 
dee totale situatie is achteruit gegaan. Per saldo is er 5% 
vooruitgang. . 

Inn tabel 18.37 is de invloed van achtergrondkenmerken 
opp de verandering van de totale situatie weergegeven. Van 
Indonesiërs/Molukkerss blijkt de situatie vaak te zijn vooruit 
gegaan.. Met name Marokkanen en Turken gaan vaak achter-
uit.. Ten aanzien van sekse, leeftijd en het aantal jaren meth-
adongebruikk komen geen verschillen naar voren. 

Watt de begeleiding en de regelmaat van methadonver-
strekkingg betreft zijn er geen significante effecten. Wel lijk t 
hett er op dat de bij de sociale situatie geconstateerde trend 
zichh hier, zij het zwakker, ook voordoet. Veel methadon 
gaatt samen met een stabilisatie, veel begeleiding brengt een 
destabilisatiee teweeg, meestal ten goede (32%), maar, zoals 
gezegd,, het effect is niet significant. 

Inn een regressieanalyse is nagegaan welke van de effecten 
eenn stabiel effect heeft. Het blijkt dat in deze analyse, met 
voor-- of achteruitgang als afhankelijke variabele, alleen de 
nationaliteitt een duidelijk significant effect heeft (p< .05): 
Nederlanderss hebben iets meer kans op vooruitgang. Dit zal 
err mee samen hangen dat hun uitgangspositie doorgaans 
slechterr was (vergelijk hoofdstuk 11, 12 en 13). Als een 
grotee subgroep in een zeer problematische situatie verkeert, 

achtergrondkenmerken n 
voor--

uit t 
sta--
biel l 

achter--
uit t 

sekse sekse 

afkomst* afkomst* 

man n 

vrouw w 

Nederland d 

Suriname/Antillen n 

Marokko/Turkije e 

Indonesië/Molukken n 

buitenland d 

leeftijd leeftijd 

jarenjaren metha-
don don 

maanden maanden 
methadon methadon 
gebruikt gebruikt 
afgelopenafgelopen jr 

aantalaantal keren 
begeleiding begeleiding 

<<  23 

233 -25 

2 6-- 30 

311 - 35 

366 -40 

>> 40 

00 -2 

33 -5 

66 -8 

99 - 12 

>> 12 

00 - 6 maanden 

7 - 100 maanden 

11-122 maanden 

00 keer 

11 - 51 keer 

>> 51 keer 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

aar r 

22.2 2 

25.0 0 

23.1 1 

19.2 2 

11.1 1 

29.6 6 

18.2 2 

12.0 0 

28.9 9 

25.2 2 

18.8 8 

29.7 7 

20.0 0 

15.9 9 

19.9 9 

27.1 1 

21.0 0 

28.3 3 

22.9 9 

22.9 9 

22.8 8 

23.7 7 

19.7 7 

31.8 8 

6O.0 0 

58.6 6 

62.4 4 

50.0 0 

44.4 4 

48.1 1 

45.5 5 

64.0 0 

62.2 2 

59.2 2 

61.8 8 

51.6 6 

62.9 9 

65.1 1 

59.3 3 

58.3 3 

62.9 9 

53.3 3 

54.2 2 

66.7 7 

60.2 2 

57.5 5 

63.3 3 

53.0 0 

17.8 8 

16.4 4 

14.5 5 

30.8 8 

44.4 4 

22.2 2 

36.4 4 

24.0 0 

8.9 9 

15.6 6 

19.4 4 

18.8 8 

17.1 1 

19.0 0 

21.0 0 

14.6 6 

16.1 1 

18.5 5 

22.9 9 

10.4 4 

16.9 9 

18.8 8 

17.0 0 

15.2 2 

allen n 22.8 8 59.8 8 17.4 4 

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

dann is de kans dat een aantal van hen evolueert naar redelijk 
problematischh en er dus op vooruit gaat, groter. Daarnaast 
blijk tt de duur van de methadonverstrekking van belang 
(pp = .07). Hoe langer men methadon krijgt, hoe minder kans 
opp vooruitgang. 

SamenvattingSamenvatting en conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan hoe de situatie van degenen die 
tweee a tweeënhalf jaar na het eerste interview nog steeds 
drugss (en/of methadon) gebruiken zich ontwikkeld heeft. 
Watt betreft druggebruik is de situatie van de cliënten iets 
verbeterd,, het percentage cliënten dat een bepaalde drug ge-
bruiktt is teruggelopen. Het alcoholgebruik is echter toe-
genomen.. De frequentie van het druggebruik lijk t echter, 
mett name in de twee weken voor het interview, iets toe te 
nemen. . 

Tenn aanzien van de lichamelijke gezondheid blijkt dat wat 
minderr cliënten ziek zijn geweest maar deze ontwikkeling 
treedtt niet op als griep en verkoudheid buiten beschouwing 
wordenn gelaten. Het aantal dagen dat men ziek is geweest 
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iss flink toegenomen. Een lichte toename is er te zien bij 
letsell  door ongeval en overdosis. Ziekenhuisopname komt 
ietss minder vaak voor. De waardering van de gezondheid 
iss licht achteruit gegaan. De prevalentie van seropositiviteit 
iss constant, evenals aidspreventie door het gebruik van 
schonee naalden, terwijl aidspreventie door het gebruik van 
condoomss sterk is verbeterd. Al met al is er een lichte 
verslechteringg van de lichamelijke gezondheid, maar de 
preventiee van aids is iets verbeterd. 

Klachtenn over de psychische gezondheid zijn in het 
algemeenn teruggelopen. Dit geldt niet voor het percentage 
vann de cliënten dat hallucinaties heeft gehad en de 
frequentiee van de klachten over geheugenverlies en de 
neigingg om er een eind aan te maken. Ook ten aanzien van 
zelfmoordpogingenn is er een verslechtering opgetreden. De 
beoordelingg van de psychische gezondheid is iets verbeterd. 
Overr de hele lijn is de psychische situatie iets verbeterd. 

Tenn aanzien van de sociale situatie blijkt het volgende. 
Lichtee criminaliteit is na twee jaar iets afgenomen, de 
zwaarderee delicten zijn iets toegenomen. De frequentie van 
hett plegen van de delicten neemt iets af. Arrestatie en 
detentiee nemen ook iets af en dit geldt ook voor prostitutie. 
Dee arbeidsparticipatie is verslechterd en minder cliënten 
volgenn een opleiding. De huisvestingssituatie en het contact 
mett de familie is stabiel. Een belangrijk punt is dat het 
contactt met mede-druggebruikers daalt. Het percentage dat 

uitsluitendd optrekt met collega druggebruikers loopt iets 
terug.. Tenslotte is de waardering van het maatschappelijk 
functionerenn verslechterd. Al met al is er sprake van een 
lichtee vooruitgang wat betreft de sociale situatie. 

Dee regelmaat van het methadongebruik is toegenomen. 
Deelnamee aan begeleiding verandert niet of nauwelijks. 
Alleenn sociaal-psychiatrische begeleiding, gezinstherapie en 
gerichtee begeleiding komt minder voor, voor de andere 
soortenn begeleiding treedt er geen verandering op. 

Alss men de ontwikkeling van de situatie van de ge-
bruikerss in zijn geheel beschouwt, dan valt met name het 
afnemendee druggebruik op. Ten aanzien van de andere 
onderdelenn is de situatie bijzonder stabiel. Hoewel wat 
minderr cliënten bepaalde drugs gebruiken blijkt dit niet te 
leidenn tot duidelijke verbeteringen ten aanzien van de 
medische,, psychische en sociale situatie. 

Perr saldo (achteruitgang minus vooruitgang) is er bij 5% 
vann de cliënten sprake van een duidelijke vooruitgang. Bij 
dee abstinenten was dit 64%. 

Veell  methadon gaat samen met een stabilisatie van de 
situatie.. Weinig methadon leidt tot destabilisatie en daardoor 
vakerr tot vooruitgang, maar ook vaker tot achteruitgang. 
Veell  begeleiding brengt daarentegen een destabilisatie 
teweeg,, die vaker ten goede afloopt dan ten kwade. Maar 
dee samenhangen zijn zwak en meestal niet significant. 
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