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HOOFDSTUKK 19 

HOGEE DOSES METHADON: INLEIDING 

Hoeksteenn van het Nederlandse harddrugbeleid is de me-
thadonverstrekking.. Bijna altijd is deze verstrekking 
'laagdrempelig'' georganiseerd, dat wil zeggen dat er 
voorr de verstrekking van methadon weinig of geen eisen 
wordenn gesteld aan de patiënten wat betreft de regelmaat 
vann deelname, gebruik van middelen, criminaliteit of op 
hett gebied van resocialisatie. In 1996 kregen in Neder-
landd circa 11.500 verslaafden methadon (Van Gageldonk 
e.a.. 1997: 69; in 2000 13.500, NDM Jaarbericht 2001: 
50). . 

Uitt onderzoek (Driessen 1992, zie hier hoofdstuk 6-
13;; Driessen e.a. 1999, hier hoofdstuk 15-18) blijkt dat 
overr het geheel genomen de situatie van de methadonge-
bruikerss tamelijk zorgelijk is. Belangrijke punten zijn 
onderr andere dat er door de methadongebruikers bijzon-
derr frequent drugs naast de methadon worden gebruikt. 
Zoo gebruikt 37% dagelijks heroïne. Ook het polydrugge-
bruikk is fors. Een kwart van de methadonpatiënten ge-
bruiktt om de dag meerdere middelen door elkaar. Een 
groteree regelmaat van het methadongebruik blijkt verder 
niett samen te gaan met een afname van het druggebruik. 
Dee verslaafden zijn daarnaast vaak ziek en ook hun psy-
chischechische situatie kan als slecht omschreven worden. 45% 
vann de methadongebruikers loopt een reëel risico op een 
AIDS-besmetting.. 50% van de gebruikers houdt zich 
bezigg met criminaliteit, vaak op frequente basis. 

Weliswaarr gebruiken de methadonpatiënten over het 
algemeenn regelmatig methadon, maar van de begeleiding, 
diee naast de methadon wordt aangeboden, wordt door 
grotee groepen nauwelijks gebruik gemaakt. Zo blijkt 35% 
hett afgelopen jaar geen enkele begeleiding gehad te 
hebbenn (vgl. ook Van der Lel ij en Driessen 1998). Te-
genoverr de gebruikers met wie het tamelijk slecht gaat, 
staatt een groep methadongebruikers met wie het redelijk 
goedd gaat. Zij hebben bijvoorbeeld werk (20%) of zij 
hebbenn weinig contact met andere druggebruikers (28%). 

Datt soms weinig gebruik wordt gemaakt van begelei-
dingg correspondeert met een verschuiving in de doel-
stellingenn die bij de instellingen voor verslavingszorg 
heeftt plaatsgevonden, zoals ook uit een eerder onderzoek 
naarr voren kwam (Driessen 1990, hier hoofdstuk 3). In 
dee jaren na 1980 streefde men naar het zo snel mogelijk 
beëindigenn van de verslaving. Sinds 1990 is men gericht 
opp het beperken van de risico's voor de gebruikers en 
voorr de maatschappij en tracht men vooral contact te -
houdenn met de verslaafde populatie. Deze verschuiving 

vondd plaats onder druk van de omstandigheden: het snel 
groeiendd aantal verslaafden, het feit dat beëindiging van 
dee verslaving voor het merendeel van de verslaafden 
geenn reëel alternatief bleek en de verspreiding van AIDS. 

Samenhangendd met deze verschuiving in de doelstellin-
genn is er in de verslavingszorg veel belangstelling voor 
experimentenn met het verstrekken van vervangende mid-
delenn aan problematische verslaafden (morfine, palfium, 
heroïne,, injecteerbare methadon). Men verwacht dat door 
eenn vervangend middel het voor de verslaafde minder 
noodzakelijkk wordt doorlopend heroïne te kopen. Hier-
doorr kan verloedering tot staan worden gebracht en ook 
dee noodzaak tot crimineel gedrag zou verminderen. 
Verderr kan de gezondheidstoestand van de verslaafde 
verbeteren. . 

EffectenEffecten van methadon 

Methadonn is een synthetisch opiaat met narcotisch-anal-
getischee werking. Het bezet de receptoren voor heroïne 
enn wordt als vervangingsmiddel voor heroïne aangewend 
(Cirauloo en Shader 1991, Fromberg 1996). De metabole 
mechanismenn verschillen echter. Methadon heeft een tra-
geree uitwerking (na 4 uur) zonder hoge pieken (kicks) en 
eenn langere werkingsduur (24-36 uur). Het vermindert de 
behoeftee aan heroïne en gaat onthoudingsverschijnselen 
tegen.. Bij langdurig gebruik van methadon blijken pati-
ëntenn geen tolerantie op te bouwen. Ook blijven zij bij 
langdurigg gebruik (tot 20 jaar) normaal functioneren met 
behoudd van emotionele reacties. Methadon wordt dan ook 
beschouwdd als een veilig medicament. 

Dee afbraak van methadon vertoont overigens grote 
interindividuelee verschillen. Lineaire verbanden tussen 
dosishoogte,, plasmaspiegels en de mate van onthoudings-
verschijnselenn (craving) werden niet gevonden. Behalve 
aann de hoeveelheid methadon is de behoefte aan metha-
donn derhalve ook aan de verwachtingspatronen van ge-
bruikerss gerelateerd (De Vos e.a. 1994). 

Inn onderzoek is aangetoond dat hoge doses methadon 
verslaafdenn afhoudt van polydruggebruik (Bertschy 1995, 
Tajj  e.a. 1995, Swensen 1993). Andere studies tonen aan 
datt hoge methadondoses samengaan met een daling van 
gebruikk van heroïne (Hartel e.a. 1995). In een breed 
opgezettee evaluatiestudie bleken patiënten, die meer dan 
700 mg methadon per dag kregen, geen heroïne meer te 
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Tabell  19.1, Heroïnegebruik en methadondosis, gedurende een periode 
vann 30 dagen. (Ross en Ball 1991: 248). 

heroïnegebruik k 

%% ja 

39 9 

12 2 

3 3 

0 0 

%% nee 

61 1 

88 8 

97 7 

100 0 

n n 

128 8 

123 3 

106 6 

49 9 

gebruikenn (Ball en Ross 1991). Van degenen die minder 
dann 30 mg methadon kregen, gebruikte 39% heroïne 
(tabell  19.1). Door Caplehorn e.a. (1993) werd berekend 
datt elke verhoging van de methadondosis met 1 mg, leidt 
tott het staken van het heroïnegebruik door 2% van de 
gebruikers.. In feite wijzen deze studies erop dat doses 
onderr de 60 mg inadequaat zijn. Lage doses zouden 
volgenss Lowinson (1992) zelfs een contraproductieve 
werkingg hebben op een effectieve behandeling van ver-
slaafden. . 

Naastt de effecten op gebruik van drugs is in Ameri-
kaanss onderzoek ook de therapietrouw bij methadonver-
strekkingg gedocumenteerd. Verschillende onderzoeken 
naarr hoge doseringen laten een effect op de therapie-
trouww zien (Ward e.a. 1992, Caplehorn en Bell 1991, 
Hargreavess 1983). Daarbij zou iedere milligram verho-
gingg van de methadondosis samengaan met 0,6% stijging 
vann de therapietrouw. 

Verbeteringg van de gezondheidsstatus bij hoge doses 
methadonn wordt in de meeste onderzoeken als effect 
gemeld.. In de eerste plaats is er een betere lichamelijke 
conditie.. Zo vond Caplehorn (1994) in een follow-up 
studiee van gebruikers in methadon-onderhoudsprogram-
ma's,, dat hun kans op overlijden verminderde. Gebrui-
kerss van doses van 120 mg methadon bleven langer aan 
hett programma deelnemen en hun risico op overlijden 
verminderdee dienengevolge met een factor 3 ten opzichte 
vann gebruikers van 80 mg. Post (1998) merkt in dit 
verbandd op dat de kans op een fatale overdosis aanzien-
lij kk kleiner is onder hoge onderhoudsdoseringen van 
meerr dan 60 mg (zie ook Caplehorn, Dalton e.a. 1996; 
Grönbladhh e.a. 1990; Davoli e.a. 1993). De verklaring 
moett gezocht worden in het eerder genoemde gegeven 
datt polydruggebruik afneemt bij hoge methadondoses. 
Polydruggebmikk is immers een veel voorkomende oor-
zaakk van overdosering (Post 1998). 

Eenn ander effect op de gezondheid betreft een verbete-
ringg van het psychosociale functioneren van gebruikers 
mett hoge doses. Zij houden tijd over voor alternatieven, 
omdatt zij minder bezig zijn met het vergaren van geld en 
drugss (Strain en Stitzer 1993, Kidorf e.a. 1994). 

Dee hierboven besproken literatuur geeft de stand van 
zakenn vóór de start van het experiment met hoge doses 
methadonn in 1996. Nadien is een aantal studies versche-
nenn die de effectiviteit van hoge doses bevestigen (Max-
welll  en Shinderman 1999; Rhoades e.a. 1998; Strain e.a. 

1999;; Ward e.a. 1999; Van Ameijden e.a. 1999). In 
enkelee studies worden geen effecten van hoge doses 
gevondenn (Mino e.a. 1998; Blaney en Craig 1997), of 
zowell  positieve als negatieve effecten (Maddux e.a. 
1997)) of een toename van de craving na dosisverhoging 
(Currann e.a. 1999). (Recente literatuur in hoofdstuk 24.) 

Vroegerr werden de effecten van methadon veelal 
onderzochtt in klinische settings (bijvoorbeeld door Dole 
enn Nyswander). Bovenstaande bevindingen zijn echter 
gebaseerdd op onderzoek in ambulante programma's. 
Aangezienn in buitenlandse ambulante programma's vaak 
strikteree eisen gesteld worden aan de deelnemers dan in 
Nederland,, was replicatie van deze onderzoeken in de 
Nederlandsee situatie noodzakelijk. 

BijwerkingenBijwerkingen en contra-indicaties 

Bijj  hoge doses methadon wordt gewaarschuwd voor 
ademhalingsdepressiess en sedatie. Het gebruik van me-
thadonn voor pijnbestrijding blijkt bij kankerpatiënten 
ademhalingsproblemenn op te leveren (Hunt en Bruera 
1995).. In de verslavingszorg speelt dit alleen bij nieuwe 
patiëntenn die hun heroïnegebruik overdrijven om hoge 
dosess methadon voorgeschreven te krijgen. 

Daarnaastt kan het niet onderkennen van ziektebeelden 
(hepatitis,, pneumonie) bij patiënten die een hoge startdo-
siss (> 50 mg) krijgen, complicaties veroorzaken met een 
reëell  overlijdensgevaar (Drummer e.a. 1992). In de 
literatuurr over methadon-onderhoudsprogramma's zijn 
evenwell  geen aanwijzingen te vinden voor gevaren met te 
hogee doses, mits de dosis geleidelijk wordt opgebouwd 
(Lowinsonn 1992). Met een stapsgewijze verhoging van de 
dosiss met maximaal 20 mg per week blijven onthoudings-
verschijnselenn door het staken van heroïne nagenoeg 
minimaal,, zonder dat over-sedatie optreedt. Gevoeligheid 
voorr sedering komt met dit opbouwschema binnen 4 tot 6 
wekenn aan het licht. Bij sedering is de patiënt, als gevolg 
vann een verminderd bewustzijn, niet meer goed aan-
spreekbaarr en hij zal verward, soms agressief, reageren, 
geenn initiatieven vertonen en zich in normaal sociaal 
verkeerr moeilijk kunnen handhaven. 

Monitoringg totdat een stabiele onderhoudsdosis is 
bereikt,, is zodoende belangrijk. Sterke toxische effecten 
(narcotiserendee werking, sedering) worden niet waarge-
nomenn (Kreek 1987). Andere bijwerkingen betreffen 
obstipatiee en huidirritaties. Levensbedreigende interacties 
mett andere geneesmiddelen zijn niet bekend. Enkele 
medicijnenn beïnvloeden het methadon metabolisme, zoals 
rifampicinee (tuberculostaticum) en phenytoïne (anti-epi-
lepticum).. Interferentie met morfinederivaten en anti-
psychoticaa kan optreden. 

Contra-indicatiess zijn beschreven voor zwangeren, 
chronischee nierpatiënten en diabetici, vanwege afwijken-
dee stofwisselingsprocessen. Bij problematisch verslaaf-
den,, die al langer aan een reguliere verstrekking van me-
thadonn deelnemen, zullen de artsen bekend zijn met 
dergelijkee aandoeningen. Ook kunnen er complicaties 
optredenn met ziekten zoals hypertensie, astma, leverziek-

156 6 



ten,, aids, tuberculose en dergelijke (Van Epen 1983, 
Cirauloo en Shader 1991, Lowinson 1992). Dergelijke 
complicatiess hangen vooral samen met de slechte leefsitu-
atiee van de verslaafde en zijn geen direct gevolg van me-
thadongebruik.. Dit neemt niet weg dat bij het instellen 
vann hoge doses methadon, veranderingen van de gezond-
heidssituatiee voortdurend beoordeeld moeten worden. 

BeleidBeleid in Nederland 

Inn het licht van de gunstige werking van hoge doses me-
thadonn is het opmerkelijk dat er in Nederland niet eerder 
geëxperimenteerdd is met de hoogte van de dosis. De ver-
strektee methadondosis is hier van oudsher laag. Gemid-
deldd werd in 1996 38 mg per dag verstrekt (IVV 1997). 
Inn de grote steden ligt dit iets hoger, maar niet veel. 
Bovendienn wordt door veel methadonverstrekkende in-
stellingenn een maximale dosering gehanteerd, meestal 
tussenn 40 en 75 mg. De laatste jaren zijn sommige instel-
lingenn hiervan afgeweken door de maximale dosis te 
verhogen. . 

Hett verstrekken van methadon werd vroeger wel 
gezienn als een opstap naar afkicken. Een argument voor 
hett gematigde beleid in de dosishoogte was, dat het 
afkickenn moeilijker zou verlopen wanneer meer metha-
donn afgebouwd zou moeten worden. Reductieschema's 
vann methadon zijn echter maar zelden succesvol gebleken 
voorr problematische verslaafden. In onderzoek is de 
veronderstellingg dat een hoge dosis methadon het afkic-
kenn bemoeilijkt, nooit bevestigd. 

Eenn tweede argument cm de dosis laag te houden is 
datt een hoge dosis gevaarlijk zou kunnen zijn in verband 
mett onverwachte complicaties. Problematisch verslaafden 
zijnn echter geen nieuwe patiënten, waarbij gevaren voor 
eenn ademhalingsdepressie spelen of waarvan contra-indi-
catiess onbekend zijn. Monitoring van het gebruik van 
hogee doses door hulpverleners en geleidelijke opbouw 
vann de dosis kan eventuele complicaties voorkomen. Met 
namee sedatieve effecten zijn snel te onderkennen, doordat 
gebruikerss zich in dergelijke gevallen in verwarde of on-
aanspreekbaree toestand melden bij de verstrekking van 
methadon. . 

Onduidelijkk is dan ook waarom men in Nederland 
terughoudendd blijf t met het verstrekken van hoge doses, 
terwijll  in het buitenland wel hoge doses worden ver-
strekt. . 

Sindss de start van het onderhavige experiment in 
1996,, is er echter een verandering merkbaar en worden 
err in Nederland vaker hoge doses verstrekt. Ook is de 
weerstandd tegen het verstrekken van (hoge) doses metha-
donn bij sommige verslavingsartsen en bij een aantal 
gevangenisartsenn lopende dit experiment merkbaar afge-
nomen. . 

Samenvattendd kan gesteld worden dat doses methadon 
vann 85 mg en hoger, geen gevaar opleveren voor regulie-
ree methadongebruikers, mits een stapsgewijze opbouw 
(4-66 weken) plaats vindt. Gebruik van geneesmiddelen 
dientt daarbij te worden gevolgd. In het geval van medi-

schee risico's of contra-indicaties ligt een uitsluiting van 
hogee doses voor de hand. 

EenEen experiment 

Ondankss het feit dat hoge doses methadon betrekkelijk 
veiligg gebruikt kunnen worden, is in Nederland nimmer 
eenn systematisch experiment met hoge doses uitgevoerd. 
Gezienn de ervaringen elders lag het voor de hand op 
experimentelee wijze na te gaan, welke effecten de ver-
strekkingg van hoge methadondoses binnen het Neder-
landsee systeem heeft. Dit te meer omdat in een aantal 
stedenn al in 1996 op incidentele basis meer methadon (> 
1200 mg) te verkrijgen was, zonder dat een systematische 
evaluatiee van deze behandelwijze plaats vond. Om die 
redenn is in een gerandomiseerd experiment vastgesteld 
watt de effecten van het verstrekken van hoge doses meth-
adonn op lange termijn zijn. 

Beleidskader Beleidskader 
Hett onderhavige experiment heeft plaatsgevonden in het 
kaderr van de gemeentelijke overlastbestrijding. Negen 
gemeentenn — Dordrecht, Enschede, Hengelo, Almelo, 
Breda,, Tilburg, Haarlem, Rotterdam en Beverwijk — 
hebbenn deelgenomen aan het experiment. Het experiment 
vormdee een onderdeel van de door deze gemeenten opge-
steldee plannen ter bestrijding van overlast. De gemeente-
lijk ee plannen werden opgesteld naar aanleiding van de 
notaa 'Overlastbestrijding' en in dit kader is financiering 
vann de Rijksoverheid voor dit experiment verkregen. 

DoelstellingDoelstelling en vraagstelling 

Inn het experiment is aan problematische verslaafden een 
hogee dosering methadon (> 85 mg) verstrekt. In het 
onderzoekk zijn de effecten op het druggebruik, op de 
gezondheidssituatie,, op de psychische situatie en op het 
sociaall  functioneren de effectparameters. Verslaafden met 
contra-indicatiess voor methadon zijn van het experiment 
uitgesloten. . 

Omm de effecten van hoge doses op het functioneren 
vann de verslaafde te kunnen vaststellen, is een experi-
mentelee opzet noodzakelijk. De beleidsrelevantie van het 
experimentt is gewaarborgd, doordat de gebruikelijke 
gangg van zaken in de verslavingszorg gehandhaafd bleef, 
mett als enige verschil de hoogte van de methadondosis. 
Ditt betekent dat het aantal verstrekkingstijdstippen van 
hett reguliere programma en de procedures bij de ver-
strekkingg niet zijn veranderd. Volgens toeval kreeg de 
helftt van de verslaafden, die in aanmerking kwamen, bin-
nenn het reguliere programma een hoge dosis vertrekt (> 
855 mg). De andere helft dient als controlegroep en ont-
vingg zijn gebruikelijke dosis (< 85 mg). 

Doelstellingen Doelstellingen 
Dee doelstellingen van de verstrekking van hoge metha-
dondoseringenn vallen in twee categorieën uiteen. Op de 
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eerstee plaats zijn er doelstellingen op individueel niveau: 
hett tegengaan van verdergaande verloedering, het beper-
kenn van gezondheidsrisico's (aids, veilig gedrag, hygi-
ene,, overdoses) en het stimuleren van een meer geregu-
leerdd en geïntegreerd leven. 

Opp de tweede plaats is er een doelstelling op collectief 
niveau:: het verminderen van door drugsverslaafden ver-
oorzaaktee overlast. Concreet betekent dit vermindering 
vann crimineel gedrag en van niet-criminele vormen van 
overlast,, zoals op straat hangen, openbare ontremming 
(euforie,, agressie), vervuiling (spuiten) en hinderlijke 
groepsvorming. . 

Beidee doelstellingen kunnen met elkaar in conflict 
raken.. Het is in principe mogelijk dat de collectieve 
doelstellingg gerealiseerd wordt ten koste van de individu-
elee doelstelling. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien een 
afnamee van crimineel gedrag bereikt wordt door een 
overmatigee sedatie (in de populaire beeldvorming spreekt 
menn van 'zombies')- In het onderzoek zijn criteria gefor-
muleerdd om dergelijke situaties te vermijden. Bovendien 
sluitt de hoogte van de methadondoses in dit experiment 
aann op de ervaringen in het buitenland. 

Vraagstelling Vraagstelling 
Omm bovengenoemde redenen is de volgende vraagstelling 
geformuleerd: : 

WelkWelk effect heeft een hoge dosis methadon op het 
druggebruik,druggebruik, op de gezondheid, op de psychische 
situatiesituatie en op het sociaal functioneren van verslaaf-
den? den? 

PositiePositie ten opzichte van de reguliere zorg 

Dee verstrekking van hoge doses is niet geprofileerd ten 
opzichtee van de reguliere methadonverstrekking. Het 
experimentt moest resultaten opleveren die in de versla-
vingszorgg bruikbaar zijn. Dit betekent dat er zo min 
mogelijkk is afgeweken van de normale gang van zaken. 
Bovendienn staan in het onderzoek de effecten van een 
hogee dosering centraal. Het was daarom essentieel dat de 
methadonverstrekkingg binnen de normale procedures 
plaatss zou vinden met als enige verschil tussen controle 
enn experimentele groep de hoogte van de dosis. Om die 
redenn heeft de experimentele groep precies dezelfde 
begeleidingg gekregen als alle andere gebruikers. Inten-
sievee aanvullende behandeling of een anders georgani-
seerdee verstrekking zijn achterwege gelaten. 

Eenn opzet, waarin zowel aan de experimentele groep 
alss aan de controlegroep extra psycho-sociale hulpverle-
ningg wordt geboden was niet haalbaar. Volgens hulpver-
lenerss zou de deelname in de controlegroep aan dergelij-
kee extra begeleiding binnen twee weken tot nul geredu-
ceerdd zijn. Over het algemeen overtreft het aanbod van 
voorzieningenn voor hulpverlening in de verslavingszorg 
dee vraag (vgl. Driessen 1990, zie hier hoofdstuk 5, Van 
derr Lelij en Driessen 1998). Indien de patiënten zelf ten 
gevolgee van de hoge dosis meer hulpverlening wensten, 
dann was deze beschikbaar. 

Dee gekozen opzet betekent dat in andere gemeentelijke 
off  verslavingszorg-voorzieningen, zoals arbeidsresociali-
satiee of psychotherapie, geen voorkeursbehandeling aan 
hogee dosis-gebruikers is gegeven. Wel heeft het instellen 
vann de hoge doses extra medisch toezicht vereist. Dit is 
voorr de experimentele groep en de controlegroep op 
gelijkee wijze opgezet. 
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