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HOOFDSTUKK 20 

HOGEE DOSES METHADON: ONDERZOEKSOPZET EN 
UITVOERING G 

Inn dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uiteen gezet. 
Daarbijj  komen de criteria aan de orde aan de hand waar-
vann de doelgroep is samengesteld. Vervolgens wordt 
ingegaann op de uitvoering van het onderzoek. 

DoelgroepDoelgroep en selectiecriteria 

Mett het experiment is een nieuwe behandelvorm geëvalu-
eerdd voor het meer problematische deel van de Neder-
landsee methadonpopulatie. Deze beperking tot het meer 
problematischee deel van de verslaafde populatie vloeit 
voortt uit de tijdens de voorbereiding van het experiment 
(1994-1996)) nog sterk levende weerstanden tegen hoge 
dosess methadon. Een opzet waarin ook patiënten zouden 
zijnn opgenomen die nog niet in een problematische situa-
tiee verkeren, was destijds onbespreekbaar. 

MethaHnnna t i pn tpnn mpt Y\PT\PTV\P- Qr\r\u]r> r\rniW\f'rrmX\p\r 

enn een betrekkelijk gereguleerd leven kwamen derhalve 
niett in aanmerking voor het experiment. Het experiment 
betreftt methadonpatiënten met complexe problematiek die 
niett of nauwelijks van de hulpverlening naast de metha-
donverstrekkingg gebruik maken en die in het huidige 
systeemm ook geen reëel uitzicht meer hebben op verbete-
ring.. Veelal zijn het patiënten die mislukte pogingen tot 
afkickenn achter de rug hebben en die geen initiatieven tot 
herstelherstel meer nemen, terwijl er een sterke binding is met 
dee drugscène. 

Voorr een preciezere afbakening van de doelgroep is 
eenn reeks criteria opgesteld, waaraan de deelnemers 
moestenn voldoen. De criteria voor inclusie waren: 

1.. ouder dan 20 jaar, 
2.. meer dan 4 jaar verslaafd aan opiaten, 
3.. meer dan 1 jaar methadon ontvangen, 
4.. complexe problematiek en weinig kans op herstel 

viaa de huidige hulpverlening, 
5.. bereid tot tekenen informed consent (bereid tot 

innamee van methadondoses van tenminste 85 mg 
enn tot deelname aan het onderzoek). 

Hett vierde criterium - complexe, uitzichtloze problema-
tiekk - is nader gespecificeerd aan de hand van de volgen-
dee subcriteria: 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 

5. . 
6. . 

7. . 

10. . 

recidiverendd heroïnegebruik, 
intraveneuss druggebruik, 
zwaarr druggebruik, 
polydruggebruikk (2 of meer middelen, minstens 2 
dagenn in de afgelopen maand, exclusief alcohol, 
cannabiss en methadon), 
afkickpogingenn mislukt, 
weinigg uitzicht op beëindiging verslaving (oordeel 
verslavingszorg), , 
nauwelijkss deelname aan flankerende hulpverle-
ning, , 
geenn gereguleerd leven (geen vast werk, geen vaste 
activiteiten), , 
instabielee leefsituatie (familie, relaties, huisves-
ting), , 
geregeldd contact met drugscène en politie. 

jnn ^rinci^e dienden deelnemers aan 'i'ff  van deze tien 
subcriteriaa te voldoen, maar bij twijfelgevallen hing 
deelnamee af van de belangrijkste (de eerste zes) subcrite-
riaa en van het gemotiveerde oordeel van de arts. 

Naastt de genoemde inclusiecriteria zijn er ook medi-
schee gronden voor uitsluiting. De arts beoordeelde de 
eventueell  mogelijke complicaties bij een hoge dosis op 
basiss van medisch onderzoek, aandoeningen en medicijn-
gebruik.. Cliënten met een dwingende indicatie voor een 
hogee dosis methadon konden overigens ook niet aan het 
experimentt meedoen. De volgende specificaties golden: 

Zwangerschap:: zwanger/lacterend. Afweging 
risicoo drug- versus methadongebruik. 

van n 

Psychiatrischee aandoeningen: Psychosen of bizar 
gedrag.. In sommige gevallen is compliance bij (hoge) 
methadondosiss onvoorspelbaar. In andere gevallen 
zullenn neuropathologische effecten afnemen bij hoge 
dosess methadon (Er werd gelet op wilsbekwaamheid 
bijj  informed consent). 

Somatischee aandoeningen: 

-- Diabetes mellitus. In combinatie met methadon kan 
dee insuline-instelling problemen geven. 

-- Nierinsufficiëntie. De methadonspiegel kan oplopen 
off  sterk wisselen. 
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-- CARA. Complicaties treden vaker op bij astmati-
schee aanleg en recidiverende luchtwegontstekingen. 

-- Leveraandoening. Verlaagd metabolisme beïnvloedt 
methadonspiegel,, vooral bij alcoholisme. 

-- Hypertensie. Statische hypertensie kan oplopen bij 
afbouww methadondosis. 

-- AIDS. Stadium en behandeling kunnen handhaven 
hogee doses bemoeilijken. 

Geneesmiddelenn interactie: 

-- Rifampicine. Kuur verhoogt methadonmetabolisme 
(enzymm inductie x factor 2). 

-- Barbituraten. Veelvuldig gebruik verhoogt metha-
donmetabolisme. . 

-- Fenytoïne. Invloed op metabolisme 
-- AZT. Geringe invloed op metabolisme. 

Medicatiess op voorschrift van de huisarts zijn zoveel 
mogelijkk nagetrokken. 

Naastt de genoemde medische gronden voor uitsluiting 
zijnn er ook praktische redenen denkbaar, zoals het be-
staann van een niet-werkbare behandelrelatie met de 
patiëntt of deelname aan ander onderzoek (met name het 
heroïneverstrekkingsexperimentt in Rotterdam). 

Design Design 

Dee effecten van verstrekking van hoge doses methadon 
aann de hierboven beschreven doelgroep zijn onderzocht 
aann de hand van een multi-centre gerandomiseerd experi-
mentt met één voormeting en 2 nametingen. Een belang-
rijkk voordeel van dit design boven het alternatieve 'Zelen 
design'' is dat een grondige baseline-meting (voormeting) 
wordtt verricht en zodoende beter inzicht mogelijk is in 
ontwikkelingenn bij de deelnemers (zie ook Schellings e.a. 
1995;; Driessen en Smeets 1997; CCBH 1997: 12-6). De 
doorlooptijdd van het onderzoek was tweeënhalf jaar en 
hett vond plaats in reguliere methadonprogramma's in 
Dordrecht,, Enschede, Almelo, Hengelo, Breda, Tilburg, 
Rotterdam,, Haarlem en Beverwijk. 

Dee experimentele factor is de hoogte van de metha-
dondosis:: reguliere doses (onder 85 mg) of verhoogde 
dosess (van 85 tot en met 160 mg). De verhoogde doses 
zijnn geïmplementeerd volgens protocollair vastgelegde 
regelss en zonder in te grijpen in de reguliere gang van 
zaken,, zodat buiten de hoge doses treatment-as-usual is 
gevolgd.. Om de interhulpverlener-variatie zoveel moge-
lij kk te beperken geeft het onderzoeksprotocol criteria 
voorr het instellen van de dosis en de registratie van 
effecten.. De extra aandacht die door het experiment ont-
staatt voor de experimentele groep is ook aan de controle-
groepp gegeven. 

Dee criteriumvariabelen hebben betrekking op vier 
gebieden:: druggebruik, gezondheid, psychisch welzijn en 
sociaall  functioneren. Per gebied is op basis van een 
aantall  criteriumvariabelen een maat opgesteld, die het 
totalee effect op dat gebied uitdrukt. Voor het vaststellen 

vann het overall effect van hoge doses is een centrale maat 
gecreëerdd die is samengesteld uit de effectmaten op deze 
vierr gebieden. Deze maten zijn gebaseerd op eerder 
onderzoekk onder methadonpatiënten (Driessen e.a. 1999, 
ziee hier hoofdstuk 16). 

Inn de analyse is een 'intention to treat'-aanpak gevolgd 
(Bouterr en Van Dongen 1991). Dit houdt in dat niet het 
effectt van de feitelijke behandeling met hoge doses wordt 
gemeten,, maar het effect van de intentie om te behan-
delenn met hoge doses. Deelnemers kunnen na verloop 
vann tijd om bepaalde redenen geen hoge doses meer 
voorgeschrevenn krijgen of zij kunnen hoge doses weige-
renn of het methadonprogramma verlaten hebben, maar zij 
blevenn ook dan deelnemen aan het onderzoek. Het 'inten-
tionn to treat'-principe voorkomt vertekening van de on-
derzoeksresultaten.. Zo wordt overschatting van het effect 
vann het voorschrijven van hoge doses voorkomen. Ook in 
dee praktijk zal de therapietrouw immers te wensen over-
laten. . 

DuurDuur van de experimentele periode 
Err is zeer bewust gekozen voor een lange periode van 22 
maandenn tussen randomisatie en uiteindelijke effectme-
ting.. Een korte periode heeft het voordeel dat meer 
deelnemerss opspoorbaar zijn voor de effectmeting en dat 
meerr deelnemers nog steeds de door randomisatie bepaal-
dee behandeling ontvangen. Er is toch gekozen voor een 
periodeperiode van bijna twee jaar, omdat het om een chroni-
schee aandoening gaat, die naar redelijke verwachting nog 
jarenlangg zal voortduren. Mochten de uitkomsten van het 
experimentt positief blijken, dan kan verwacht worden dat 
verslaafdenn de behandeling met hoge doses methadon 
velee jaren achtereen zullen ontvangen. Positieve korte 
termijnn effecten dienden om die reden tot iedere prijs 
vermedenn te worden. En dergelijke korte termijn effecten 
zijnn in deze situatie niet denkbeeldig. Veel verslaafden 
hebbenn een historie achter de rug van jarenlang touw-
trekkenn over de hoogte van de dosis methadon met arts 
enn hulpverlening. De effectmeting moest derhalve plaats-
vindenn op een moment dat iedere euforie over het uitein-
delijkk krijgen van een hoge dosis weggeëbd was. Hoofd-
stukk 22 bevat een nadere analyse naar het effect van der-
gelijkee algemene gevoelens van welbevinden. 

Fasering Fasering 
Inn de voorbereidende fase zijn het behandelprotocol en de 
meetinstrumentenn ontwikkeld en zijn in de verslavings-
zorginstellingenn de organisatorische voorwaarden 
gecreëerdd voor het experiment. Vervolgens zijn de meth-
adonpatiëntenn aan de inclusie- en exclusiecriteria getoetst. 
Daarnaa werd een baseline-meting bij alle kandidaten 
verrichtt (de ^ meting). Na controle van de informatie 
vondd per instelling randomisatie door Bureau Driessen 
plaats.. De uitslag werd aan de instellingen meegedeeld, 
diee vervolgens de kandidaten inlichtten. 

Ditt experiment is het eerste gerandomiseerde experi-
mentt onder verslaafden in Nederland. Velen waren van 
meningg dat dergelijke experimenten onder verslaafden 
'absoluutt niet haalbaar' waren. Bij verschil in aantrekke-
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lijkheidd van experimentele en controle conditie (zoals in 
hett onderhavige geval) zouden er ook grote problemen 
ontstaann bij het bekend worden van de randomisatie-
uitslag.. Deze verwachtingen werden niet bewaarheid. 

Naa de randomisatie is in circa 2 tot 3 maanden de me-
thadondosiss in de experimentele groep geleidelijk opge-
bouwd.. 10 maanden na het begin van de opbouw vond de 
t,-metingg plaats en 12 maanden daarna de trmeting. 

MethodenMethoden van onderzoek 

Err is gebruik gemaakt van diverse instrumenten. Hieron-
derr wordt per instrument een korte toelichting gegeven. 

lnclusie-lnclusie- en exclusieformulier 
Opp basis van de informatie uit het lokaal gebruikte cli-
entregistratiesysteemm en individuele gesprekken heeft de 
verpleegkundigee inclusieformulieren voor de methadonpa-
tiëntenn ingevuld. Op deze formulieren is aangegeven aan 
welkee inclusiecriteria de patiënten voldoen. Patiënten die 
inn aanmerking kwamen voor deelname aan het experi-
mentt zijn vervolgens door de arts gezien en hun huisarts 
werdd om informatie gevraagd met betrekking tot voorge-
schrevenn medicijnen. Op basis hiervan vulde de arts het 
exclusieformulierr in. Hierop kon worden aangegeven 
welkee mogelijke redenen er waren voor uitsluiting van de 
patiëntt en waarom al dan niet tot uitsluiting is besloten. 

Inschrijfformulier Inschrijfformulier 
Naa het invullen van de inclusieformulieren heeft de ver-
pleegkundigee voor elke patiënt die in aanmerking kwam 
voorr deelname een inschrijfformulier ingevuld. Hierop 
zijnn achtergrondgegevens weergegeven zoals geslacht, 
leeftijd,, etniciteit, woonsituatie, inkomsten, verslavings-
problematiekk en methadongebruik. 

Interviews Interviews 
Voorr de baseline-meting en na 10 en 22 maanden zijn ter 
plekkee interviews afgenomen door getrainde interviewers. 
Dee vragenlijst komt grotendeels overeen met de in de 
eerderee onderzoeken gebruikte vragenlijst (zie hoofdstuk 
6).. Deelnemers die het methadonprogramma verlaten 
haddenn zijn opgespoord voor een interview. 

Mett het oog op de respons is per interview ƒ25,- be-
taald.. Het eerste interview werd gehouden, voordat de 
gebruikerss het informed consent voor deelname hadden 
getekend.. De vergoeding kon zo hun keuze tot deelname 
niett beïnvloeden. Een interview duurde circa 40 minuten. 
Tienn deelnemers werden op t2 met een verkorte vragen-
lijstt geïnterviewd door plaatselijke hulpverleners of tele-
fonischh omdat zij op andere wijze niet bereikbaar waren. 

Anamnese Anamnese 
Dee arts heeft standaard een anamnese afgenomen in de 
selectiefasee en op het eind van het experiment (t2). De 
resultatenn hiervan zijn op formulieren ingevuld. Boven-
dienn is driemaal een beperkte anamnese afgenomen. Als 
dezee iets nieuws opleverde, werd dit ingevuld op de 

betreffendee formulieren. Bij de deelnemers is regelmatig 
naarr klachten en bijwerkingen gevraagd en op indicatie 
kondenn meer consulten plaatsvinden. 

LichamelijkLichamelijk onderzoek 
Eenn lichamelijk onderzoek is uitgevoerd door de arts bij 
dee selectie en aan het eind van het experiment. Op indi-
catiee konden extra lichamelijke onderzoeken plaatsvin-
den.. Er is verslag van gedaan middels formulieren. 

VOEG VOEG 
Dee verpleegkundige nam op t0, tj en t2 de VOEG-13 vra-
genlijstt af (verkorte versie, Jansen en Sikkel 1981). Het 
iss een veel toegepaste, gevalideerde lijst met meerkeuze-
vragenn over lichamelijk klachten, die dient als maat voor 
dee algehele lichamelijke gezondheid van de deelnemers. 

GHQ GHQ 
Dee verpleegkundige nam op t0, t, en t2 de GHQ-20 (ver-
kortee versie, Goldberg 1978) af. Het is een erkende, 
gevalideerdee vragenlijst naar psychische problematiek die 
eenn aantal domeinen bestrijkt zoals depressie, angst, en 
disfunctioneren.. De vragen geven een score voor psychi-
schee gezondheid. 

Craving-lijst Craving-lijst 
Eenn van de factoren waarmee de artsen tijdens de op-
bouwfasee rekening moesten houden bij het bepalen van 
dee optimale dosishoogte in de experimentele conditie, 
wass de intensiteit van de craving naar heroïne bij de 
betreffendee deelnemers. In eerste instantie werd deze 
doorr de arts op grond van de anamnese ingeschat, maar 
gaandewegg bleek er behoefte te bestaan aan een meer 
objectievee maatstaf voor craving. 

Hett instrument dat De Vos (1997) heeft gebruikt om 
cravingg voor opiaten vast te stellen bij methadongebrui-
kerss — 6 vragen met 7-punts schalen — levert alleen een 
momentopnamee en moet meerdere keren, op wisselende 
tijdstippenn worden ingezet. Om de omvang te kunnen 
bepalenn van de 'doorsnee' heroïne-craving die gedurende 
eenn week optreedt, werd aan de hand van een instrument 
voorr alcohol-craving (OCDS-lijst), een instrument voor 
heroïne-cravingg ontwikkeld. De schaal bestaat uit 8 vra-
genn die betrekking hebben op de mate waarin de gedach-
tenn van de gebruiker in beslag worden genomen door 
heroïnee en de mate waarin hij onthoudingsverschijnselen 
vertoont.. Daarnaast zijn twee vragen over feitelijk ge-
bruikk opgenomen. De lijst is eerst enkele tientallen malen 
uitgeprobeerdd en op basis daarvan vereenvoudigd. Ook is 
hijj  geschikt gemaakt voor zelfrapportage. 

Hett gebruik van het instrument is niet geregeld in het 
oorspronkelijkee protocol, maar kon naar eigen inzicht 
vann de artsen worden aangewend voor het bepalen van de 
idealee dosishoogte, die volgens het protocol ligt op 10 
mgg boven de craving-grens. In een latere, aangepaste 
versiee van het protocol wordt het instrument wel ge-
noemd.. Ook is de lijst in Haarlem en Rotterdam stan-
daardd opgenomen in de t0, t, en t2 -meting en in de overi-
gee steden in de t2-meting. De resultaten met deze cra-
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ving-lijstt zijn elders gepubliceerd (Driessen, Webbink 
e.a.. 2000). 

LijstLijst hulpverlening 
Aann het eind van de opbouw, op t, en op t2 is door de 
verpleegkundigee een checklist afgenomen over het ge-
bruikk van hulpverlening, naast de methadonverstrekking. 
Dezee gegevens zijn niet geanalyseerd, omdat een groot 
aantall  lijsten niet ingevuld was. Naar het gebruik van de 
hulpverleningg is ook gevraagd in de interviews en deze 
gegevenss zijn gebruikt (hoofdstuk 22). 

Verstrekkingslijst Verstrekkingslijst 
Opp de verstrekkingslijst die continu is bijgehouden vanaf 
dee start van de opbouw werden de dosishoogte en bijzon-
derheden,, zoals lichamelijke klachten, bijgehouden. 

Urinecontrole Urinecontrole 
Err is gebruik gemaakt van urinecontroles. Deze vonden 
omm de paar weken onaangekondigd plaats op het moment 
datt de deelnemers hun methadon kwamen afhalen. Het 
laboratoriumm van de Jellinek onderzocht de monsters en 
rapporteerdee hierover aan de instelling. 

Dee urinemonsters zijn onderzocht op de aanwezigheid 
vann afbraakprodukten van methadon en van andere 
drugs.. All e instellingen hebben op opiaten en cocaïne 
latenn controleren en sommige ook op amfetaminen, ben-
zodiazepinen,, alcoholpromillage en cannabis. De in de 
verslavingszorgg standaard toegepaste urinetesten kunnen 
methadonn tot 4 dagen na inname aantonen, opiaten tot 2 
dagenn na gebruik, amfetaminen tot enkele dagen (bij 
grotee hoeveelheden) en cocaine tot 1 dag na gebruik. 
Voorr benzodiazepinen is dit afhankelijk van soort en 
cumulatie. . 

Hett Laboratorium Jellinekcentrum (Weijers 1996) 
adviseerdee een tweewekelijkse controle voor een be-
trouwbaarr gebruiksoverzicht. Voor onderzoeksdoeleinden 
konn met een iets lagere frequentie worden volstaan. Het 
gaatt immers niet om de vraag of de patiënt op een be-
paaldd tijdstip drugs gebruikt, maar of deze op de lange 
termijnn dit gebruik staakt of vermindert. Trends over een 
periodee van een jaar zijn belangrijk en niet de incidentele 
fluctuaties.. Daarom is volstaan met urinecontroles eens in 
dee 3 a 4 weken (15 maal per jaar). Deze frequentie is 
medee gekozen om de kans op weigering van urine afgif-
te,, met name in de controlegroep, zo gering mogelijk te 
houden. . 

Terr stimulering van de medewerking werd een belo-
ningg in het vooruitzicht gesteld van ƒ25,- op t, en t2 voor 
degenenn die met alle urinecontroles meewerkten. In de 
praktijkk is deze beloning flexibel toegepast en medewer-
kerss van de programma's konden verschillende afspraken 
makenn met de individuele deelnemers. In Tilburg zijn 
geenn beloningen uitbetaald, omdat dit niet past in de 
cultuurr van dat programma. 

Klacht'enlijst Klacht'enlijst 
Gedurendee de opbouw zijn alle deelnemers wekelijks 
doorr de verpleegkundige gevraagd naar eventuele klach-

ten.. Deze wekelijkse controle is bedoeld om eventuele 
complicatiess ten gevolge van de dosisverhoging vroegtij-
digg op te sporen. Naar vier mogelijke klachten werd 
expliciett geïnformeerd: verminderd bewustzijn (neiging 
tott wegraken, flauwvallen, duizeligheid), overmatige 
sedatiee (moeilijk aanspreekbaar, vermoeidheid, moeite 
mett denken), ademhalingsdepressie (aanvallen van be-
nauwdheid,, slijm ophoesten) en constipatie (uitblijven 
stoelgang,, darmklachten). Ook bij de controlegroep werd 
naarr deze klachten geïnformeerd. 

OpbouwOpbouw van de methadondosis en medische 
begeleiding begeleiding 

Alss uitgangspunt voor een experimentele situatie is een 
aanzienlijkk verschil met de gangbare methadondosering in 
Nederlandd gecreëerd. Bij een te klein verschil zouden 
effectenn mogelijk niet aangetoond kunnen worden. Bo-
vendienn zou bij een keus voor gematigd hoge doses na 
hett experiment opnieuw een discussie kunnen oplaaien 
overr de eventuele effecten van nog hogere doses. 

Dee minimale dosis in de experimentele groep is der-
halvee op 85 mg per dag gesteld. Patiënten die wel meer 
methadonn wensten dan zij op dat moment kregen, maar 
opp voorhand te kennen gaven minder dan 85 mg te willen 
gebruiken,, zijn van het experiment uitgesloten. Klinische 
experimentenn in het buitenland laten veilige doses van 
1200 tot 160 mg zien. 

Verhogingg van de dosis geschiedde op basis van in het 
protocoll  neergelegde en gedurende periodiek artsenover-
legg vastgestelde richtlijnen. Op advies van de Vereniging 
voorr Verslavingsgeneeskunde Nederland is de dosis per 
deelnemerr ingesteld door elke week de startdosis met 10 
mgg te verhogen. 

Alleenn bij duidelijk zeer tolerante patiënten (hoog 
heroïnegebruik)) was het bij uitzondering toegestaan een 
eenmaligee dosisverhoging met 30 a 40 mg toe te passen 
omm bijgebruik te compenseren. In Haarlem werd regel-
matigg met 20 mg per week verhoogd. 

Hett beleid was gericht op goed functioneren met een 
dosiss van 10 a 20 mg boven de dosis waarbij geen era-
vingg meer optreedt. De mate van craving werd vastge-
steldd door de arts in gesprek met de patiënt, waarbij 
gebruikk werd gemaakt van de resultaten van de afge-
nomenn craving-lijsten. De dosis werd iets boven de cra-
ving-grenss gekozen in verband met de altijd optredende 
fluctuatiess in de methadonspiegel. Er werd niet gestreefd 
naarr een zo hoog mogelijke dosis (net op of onder seda-
tiegrens).. Doel was evenmin de dosis te verhogen tot de 
uriness schoon zijn. De maximale dosis is gesteld op 160 
mg,, tenzij er sprake was van afwijkend metabolisme, bij-
voorbeeldd door medicatie. 

Dee dosis werd alleen verhoogd als de voorafgaande 
dosiss geen klachten of ademhalingsproblemen met zich 
meee had gebracht. De arts controleerde daarom regelma-
tigg op verminderd bewustzijn, bijwerkingen en complica-
tiess in de gezondheidstoestand en verpleegkundigen na-
menn wekelijks klachtenlijsten af, waarmee negatieve 
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bijwerkingenn van de dosisophoging onderkend konden 
wordenn (zie hierboven). De arts kon op basis daarvan tot 
stabilisatiee (of verlaging) van de dosis besluiten. 

Dee gewenste dosis werd binnen twee a drie maanden 
bereikt.. De dosis verschilde per deelnemer en is onder 
meerr afhankelijk van de uitgangsdosis, het niveau dat 
ideaall  wordt bevonden en de therapie-trouw. Een deelne-
merr die langer dan een week geen methadon kwam halen 
off  enkele dagen helemaal clean was, werd op een nieuw 
opbouwschemaa gezet. 

Dee lokale hulpverlening is geïnstrueerd de deelnemers 
inn de controlegroep te behandelen als deelnemers in de 
experimentelee groep. Ook bij hen zijn standaard urin-
econtroless verricht en wekelijks klachtenlij sten afgeno-
men.. Slechts enkele deelnemers weigerden medewerking. 

Bijwerkingenn van methadon zijn vooral tijdens de 
uitgiftee gevolgd. De arts verrichtte bij de deelnemers bij 
dee start een medisch onderzoek, dat herhaald is na twee 
jaar.. De verpleegkundige verwees gedurende de hele ver-
strekkingsperiodee op iedere indicatie van bijwerkingen 
voorr een consult naar de arts. De verstrekking in zowel 
dee experimentele als de controlegroep sloot aan op de 
gangbaree protocollen. Een uitgifte van 3 tot 5 maal per 
week,, zoals gebruikelijk, was voldoende om de arts ter-
stondd voor controle in te schakelen, wanneer de gebrui-
kerr klachten zou uiten of complicaties zou vertonen. 
Daarnaastt is de huisarts geïnformeerd over het experi-
mentt en hem werd verzocht geen nieuwe medicatie voor 
tee schrijven, tenzij na overleg met de verslavingsarts. 

Gedurendee het experiment, zowel bij het instellen van 
dee dosis als bij de verstrekkingen daarna, kunnen zich 
problemenn voordoen die aanpassing van de dosis noodza-
kelijkk maken. Veranderingen in de dosis methadon, ook 
opp verzoek van de gebruiker, leidden automatisch tot een 
consultt bij de arts. Eventuele vermindering van de dosis 
wass afhankelijk van de ernst en aard van de problemen. 
Patiëntenn in de experimentele groep die zelf een lagere 
dosiss wilden, werden volgens de standaard procedures 
vann de instelling behandeld en kregen na overleg met de 
artss een lagere dosis. 

Problemenn zijn ernstig, indien contra-indicaties ont-
staan,, zoals nierinsufficiëntie of zwangerschap. In feite 
voldoett de deelnemer dan aan de exclusiecriteria. Ook 
zoudenn zich ernstige complicaties kunnen ontwikkelen, 
zoalss astma of infectieziekten waarvoor langdurige medi-
catiee nodig is, of er kan een hoge sedering optreden. In 
dezee gevallen werd de dosis teruggebracht naar de oor-
spronkelijkee dosis en zonodig kon naar het oordeel van 
dee arts, de methadon gestopt worden. Dergelijke proble-
menn hebben zich weinig voorgedaan (zie hierna, p. 164). 

OngewensteOngewenste voorvallen 

Lopendee het experiment is een procedure ingesteld voor 
hett geval er zich zogenaamde 'ernstige ongewenste voor-
vallen'' voordeden bij deelnemers. Dit betreft een ge-
beurteniss die: dodelijk is, of levensgevaar oplevert, of 
leidtt tot (langdurige) opname in een ziekenhuis, of invali-

diteitt veroorzaakt of betrekking heeft op het optreden van 
eenn kwaadaardig gezwel, en die nog niet eerder (in deze 
vormm of met deze ernst of frequentie) gemeld is. 

Dee methadonprogramma's zijn verzocht altijd en zo 
spoedigg mogelijk dergelijke voorvallen te melden bij Bu-
reauu Driessen. Doordat Bureau Driessen zo een overzicht 
kreegg over alle ongewenste voorvallen, zou het beter in 
staatt zijn dan de afzonderlijke methadonprogramma's 
mogelijkerwijss optredende patronen in verband met hoge 
doseringenn te herkennen. 

AantalAantal deelnemers 

Inn het experiment zijn problematisch verslaafden met een 
hogee en met een gebruikelijke dosis methadon vergele-
ken.. Het aantal gebruikers is zo gekozen, dat het effect 
vann hoge doses statistisch kon worden aangetoond. Een 
reductiee van problematisch gedrag onder gebruikers uit 
dee hoge doses groep met 20 a 25% wordt hier relevant 
geacht.. Een verschil van 20 procentpunten tussen de twee 
onderzoeksgroepenn kan met een betrouwbaarheid (signifi-
cantie)) van 95% (a=0.05) en een onderscheidingsver-
mogenn (power) van 80% (fi=0,2), worden aangetoond 
mett een hoge dosisgroep van 98 proefpersonen. Er moet 
echterr rekening mee worden gehouden dat een aantal 
gebruikerss uit het programma valt en niet opgespoord 
kann worden voor de effectmeting. Uitgaande van 10% 
niett evalueerbare verslaafden zijn dan twee groepen van 
1088 deelnemers nodig om een relevant verschil aan te 
tonen. . 

Tnn h et f ï n p r i m p nl {\\pr\t\(*  7nAr\f>riric*  PAI-I oi-ptiT v i n ***n 

minstee 216 deelnemers opgenomen te worden. Er werd 
gestreefdd naar 250 deelnemers. Aanvankelijk werd ver-
wachtt dat kon worden volstaan met een viertal instel-
lingenn in Dordrecht, Breda, Tilburg en Enschede. Uit 
haalbaarheidsonderzoekk bleek dat er in Dordrecht en 
Enschedee 174 potentiële deelnemers waren. Extrapolatie 
naarr alle vier de steden zou zodoende een aantal van 284 
deelnemerss kunnen opleveren. In de praktijk werd uitein-
delijkk maar de helft van dit aantal gehaald bij deze vier 
instellingen,, namelijk 136. Daarom zijn instellingen in 
Haarlem,, Beverwijk en Rotterdam aanvullend bij het 
experimentt betrokken, die samen 111 patiënten leverden. 

LooptijdLooptijd onderzoek 

Eindd 1996 is het onderzoek begonnen en medio 1997 
werdd begonnen met het verhogen van de eerste doses. De 
aanvullendee 'tweede ronde' zorgde voor een vertraging 
vann ruim tweeënhalf jaar, de minimale doorlooptijd van 
hett project vanaf het moment dat begonnen kon worden 
mett instroom van deelnemers bij een instelling. 28 de-
cemberr 2001 sloot de laatste patiënt zijn deelname met 
eenn interview af. Op 4 februari 2002 werd een raport 
mett eerste resultaten (Driessen e.a. 2002) aangeboden 
aann mevrouw E. Borst-Eilers, minister van VWS. 
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Tabell  20.1. Aantal deelnemers aan controle- en experimentele groep 
perr locatie. 

aantall  deelnemers aan ... 

plaats s 

Dordrecht t 

Enschede e 

Almelo o 

Hengelo o 

Breda a 

Tilburg g 

Haarlem m 

Beverwijk k 

Rotterdam m 

totaal l 

controle e 
groep p 

25 5 

9 9 

9 9 

4 4 

10 0 

10 0 

18 8 

1 1 

35 5 

121 1 

expe e 
tele e 

rimen-rimen-
groep p 

25 5 

10 0 

9 9 

6 6 

10 0 

9 9 

20 0 

2 2 

35 5 

126 6 

totaal l 

50 0 

19 9 

18 8 

10 0 

20 0 

19 9 

38 8 

3 3 

70 0 

247 7 

Detentie Detentie 

Alss deelnemers aan het experiment in detentie raakten, of 
onderr de zorg van andere instellingen kwamen, werd een 
standaardbrieff  verzonden, waarin de achtergrond van het 
experimentt uiteengezet werd en om medewerking werd 
verzocht.. Daarnaast nam de arts ook contact op met zijn 
collegaa in de 'nieuwe' instelling. Bij de aanvang van het 
experimentt werd er op vertrouwd dat op deze wijze 
voldoendee medewerking gegenereerd zou kunnen wor-
den. . 

Lopendee het experiment bleek echter dat in diverse 
penitentiairee inrichtingen de gevangenisarts zich niet kon 
verenigenn met het verstrekken van (een hoge dosis) me-
thadon.. Vier deelnemers werden in korte tijd afgebouwd 
(enkelee dagen), terwijl zij na een korte detentie (enkele 
weken)) terugkeerden en hun hoge dosis opnieuw op-
bouwden. . 

Omm deze ongewenste situatie te voorkomen is in eerste 
instantiee contact opgenomen met het Bureau Medisch 
Consulentenn van het gevangeniswezen (Ministerie van 
Justitie),, met het verzoek een brief aan alle gevangenis-
artsenn te zenden. Dit leidde niet tot enig resultaat. Daar-
opp werd contact gezocht met de twee plaatsingsbureaus, 
diee gedetineerden aan gevangenissen toewijzen. Beide 
bureauss bleken uiterst coöperatief. Later werd ook het 
derdee bureau, dat zich exclusief bezig houdt met de 
(her)plaatsingg van onder meer ontsnapte gedetineerden en 
vann zogenaamde zelfmelders, benaderd. Ook dit bureau 
werktee mee. 

Mett deze plaatsingsbureaus werd afgesproken dat 
Bureauu Driessen zou melden wanneer een deelnemer aan 
hett experiment gedetineerd zou worden. De bureaus 
vermedenn dan bij plaatsing die inrichtingen, waarvan 
bekendd was dat er geen bereidheid was de hoge dosis te 
continueren.. Reeds geplaatste deelnemers aan het experi-
mentt werden op verzoek van Bureau Driessen herplaatst. 

Tabell  20.2. Sociale achtergrond van de deelnemers aan het experi-
mentt en van alle methadonpatiènten in Nederland buiten 
dee vier grote steden, percentages. 

deelnemerss methadonpatiènten 
experimentt Nederland 

(nn = 247) <n = 630) 

Dee regeling gold uiteraard ook voor de controlegroep. 

Uitvoering Uitvoering 

Inn totaal hebben 247 methadonpatiènten aan het expe-
rimentt deelgenomen. De randomisatie heeft plaatsgevon-
denn per stad en per instroomcohort van 3 a 50 deelne-
mers.. Er is conform statistisch advies van prof. dr. T. 
Snijderss geen rekening gehouden met cliënten die part-
nerss zijn, door deze tezamen te loten. 121 deelnemers 
werdenn toegewezen aan de controlegroep, 126 aan de 
experimentelee groep. Over het algemeen werd de uitslag 
zonderr problemen geaccepteerd. 

Vij ff  patiënten werden op medische gronden uitgesloten 
vann deelname. Het betrof patiënten met bronchiale pro-
blematiekk en één patiënt met epilepsie, die fenytoïne 
gebruikte.. Dit interacteert met methadon en is van in-
vloedd op het metabolisme. Dit aantal van vijf is laag en 
geconcludeerdd kan worden dat er weinig medische be-

Sekse Sekse 
man n 
vrouw w 

Leeftijd Leeftijd 
18-22 2 
23-25 5 
26-30 0 
31-35 5 
36-40 0 
>> 40 

Herkomst Herkomst 
Nederland d 
Suriname/Antillen n 
Marokko/Turkije e 
Molukken/Indonesië ë 
Anders s 

OpleidingOpleiding (hoogste afgerond) 
lo,, lbo 
mavo,, mbo 
havo o 
vwo o 
hbo,, wo 

Huishoudensvorm Huishoudensvorm 
alleenstaandd zonder kinderen 
alleenstaandd met kinderen 
samenwonendd zonder kind. 
samenwonendd met kinderen 

Woonsituatie Woonsituatie 
bijj  ouders 
eigenn woning/in bij partner 
bijj  vrienden/kennissen 
opp kamers 
geenn vaste woonplaats 

83.8 8 
16.2 2 

1.2 2 
1.2 2 

15.4 4 
22.7 7 
31.6 6 
27.9 9 

77.7 7 
5.7 7 
4.0 0 
1.6 6 

11.0 0 

74.0 0 
14.6 6 
2.4 4 
1.6 6 
3.6 6 

50.6 6 
9.3 3 

27.5 5 
12.6 6 

13.4 4 
46.1 1 
4.9 9 

17.0 0 
10.9 9 

77 7 
23 3 

6 6 
10 0 
32 2 
32 2 
15 5 
7 7 

74 4 

9 9 
3 3 

52 2 
32 2 
6 6 

60 0 
4 4 
23 3 
13 3 

15 5 
58 8 
3 3 
14 4 
9 9 
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Tabell  20.3. Stand van zaken na 22 maanden. Rijpercentages, behalve kolom 2. 

Ko--
lom m 

loca--
tie e 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

totaal l 
N N 

2 2 

aantal l 
(( = 
100%) ) 

50 0 

19 9 

18 8 

10 0 

20 0 

19 9 

38 8 

70 0 

3 3 

247 7 

dosis s 
rando o 

3 3 

volgens s 
misatiee -* 

feitelijkk -* 

4 4 

laag g 

laag g 

46.0 0 

15.8 8 

33.3 3 

40.0 0 

40.0 0 

47.4 4 

23.7 7 

32.9 9 

33.3 3 

34.8 8 
86 6 

5 5 

hoog g 

hoog g 

38.00 j 

21.11 j 

11.11 I 

60.00 1 

5.00 ! 

26.33 | 

28.9 9 

31.4 4 

33.3 3 

28.7 7 
71 1 

7 7 

laag g 

hoog g 

0.0 0 

15.8 8 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

15.8 8 

7.1 1 

0.0 0 

6.1 1 
15 5 

8 8 

hoog g 

laag g 

6.0 0 

15.8 8 

27.8 8 

0.0 0 

35.0 0 

15.8 8 

7.9 9 

14.3 3 

33.3 3 

14.2 2 
35 5 

9 9 

laag g 

gee e 

10 0 

hoog g 

n n 
methadon n 

4.0 0 

15.8 8 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

2.9 9 

0.0 0 

3.2 2 
8 8 

4.00 j 

10.55 | 

5.66 1 

0.00 I 

10.00 j 

5.33 ! 

2.6 6 

1.4 4 

0.0 0 

4.0 0 
10 0 

11 1 

laag g 

ove e 

0.0 0 

0.0 0 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

1.4 4 

0.0 0 

0.8 8 
2 2 

122 ; 

hoog g 

rieden n 

2.00 | 

o.oo : 

5.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

5.3 3 

1.4 4 

0.0 0 

2.0 0 
5 5 

13 3 

laag g 

14 4 

hoog g 

niett bereikt 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

10.0 0 

5.3 3 

7.9 9 

5.7 7 

0.0 0 

4.0 0 
10 0 

0.0 0 

5.3 3 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

0.0 0 

7.9 9 

1.4 4 

0.0 0 

2.0 0 
5 5 

15 5 

Volgens s 
randomisatie: : 
kolomm 4 + 5 

84.0 0 

36.9 9 

44.4 4 

100.0 0 

45.0 0 

73.7 7 

52.6 6 

64.3 3 

66.7 7 

63.5 5 
157 7 

Significantt verschil tussen locaties in volgen randomisatie (kolom 4-8; p=.003). Geen significant verschil russen experimentele en 
controlegroepp in aantal overleden (p=.272) en aantal niet bereikt (p=.158). 

zwarenn bestaan tegen het voorschrijven van hoge doses 
methadon. . 

Generaliseerbaarheid Generaliseerbaarheid 

Dee deelnemers kunnen nader gekarakteriseerd worden 
aann de hand van hun sociale achtergrond (tabel 20.2) en 
zee te vergelijken met de totale Nederlandse methadonpo-
pulatiee buiten de vier grote steden. Deze is in 1992 aan 
dee hand van grotendeels dezelfde vragenlijst onderzocht, 
waardoorr de gegevens goed vergelijkbaar zijn. Er deden 
6300 patiënten mee aan dit eerdere onderzoek (Driessen 
1992,, zie hier hoofdstuk 7). 

Eenn ruime meerderheid van de deelnemers aan het 
experimentt is man en deze oververtegenwoordiging is 
ietss sterker dan bij alle methadonpatiënten. Qua leeftijd 
wijktt de deelnemersgroep af. Men is ouder dan de groep 
methadonpatiëntenn in het algemeen: 32% is tussen de 36 
enn 40 jaar en 28% is ouder dan 40. In de totale groep me-
thadonpatiëntenn zijn deze percentages respectievelijk 15 
enn 7%. Dit leeftijdsverschil wordt veroorzaakt doordat de 
deelnemerss geselecteerd zijn op de ernst van hun proble-
matiek. . 

Hett aandeel personen met een autochtone culturele 
achtergrondd is iets hoger onder de deelnemers dan onder 
methadonpatiëntenn in het algemeen. Met name patiënten 
uitt de Surinaamse of Antilliaanse cultuur en patiënten uit 
dee Molukse of Indonesische cultuur zijn minder sterk 
vertegenwoordigdd in de deelnemersgroep (6 en 2%) dan 
inn de groep methadonpatiënten in zijn geheel (resp. 9 en 
8%). . 

Verderr ligt het opleidingsniveau lager onder de deelne-
mers.. Onder de deelnemers heeft 74% hooguit lager 
onderwijss of lager beroepsonderwijs afgerond, terwijl dit 
voorr 52% van de hele groep geldt. In deze totale groep 
iss ook vaker (32%) een mavo of mbo-opleiding afgerond 
(dezee informatie is op iets verschillende wijze verkregen, 
zodatt de vergelijking niet perfect is). 

Dee huishoudensvorm en de woonsituatie van de deel-
nemerss wijken nauwelijks af van die van de gemiddelde 
Nederlandsee methadonpatiënt. Men is even vaak alleen-
staandd (60 en 64%), men heeft iets vaker inwonende 
kinderenn (22 en 17%) en men woont even vaak bij ou-
derss (13 en 15%) of bij vrienden (5 en 3%). 

Dee grotere gevonden verschillen (leeftijd, opleidingsni-
veau)) hangen samen met de gevolgde selectieprocedure 
gerichtt op meer problematische verslaafden. De overige 
verschillenn zijn klein. Geconcludeerd kan worden dat de 
resultatenn generaliseerbaar zijn naar de meer problemati-
schee methadongebruikers in Nederland. 

Experimentaiie Experimentaiie 

Inn tabel 20.3 is een overzicht gegeven van de stand van 
zakenn na 22 maanden. 121 deelnemers kwamen via de 
randomisatiee in de controlegroep terecht. Van hen ontvin-
genn 86 deelnemers (71%; 35% van alle deelnemers) na 
222 maanden nog steeds een lage dosis methadon (< 85 
mg,, zie kolom 4 in tabel 20.3). 126 deelnemers horen tot 
dee experimentele groep. Van hen ontvingen 71 deelne-
merss na 22 maanden nog een hoge dosis methadon (56%; 
29%% van alle deelnemers; kolom 5 in tabel 20.3). 
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Dee belangrijkste reden dat weinig deelnemers (64%, 
ziee kolom 15 in tabel 20.3) na afloop van het experiment 
nogg steeds de dosis kregen, die in de experimentele opzet 
voorzienn was, is dat er door de verslavingsarts afgewe-
kenn werd van deze door de randomisatie bepaalde dosis-
hoogte.. 12% van de deelnemers die tot de lage dosis-
groepp behoort kreeg inmiddels een hoge dosis voorge-
schrevenn (6% van alle deelnemers; zie kolom 7 in tabel 
20.3).. De arts vond de door hem waargenomen resultaten 
vann de hoge doses methadon bij de deelnemers in de 
experimentelee groep mogelijk zodanig dat hij/zij besloot 
ookk aan enkele patiënten uit de controlegroep een hoge 
dosiss voor te schrijven. Over het algemeen betrof het 
patiëntenn met een zwaardere problematiek (vergelijk 
hoofdstukk 22). 

28%% van de deelnemers die behoort tot de hoge dosis-
groepp kreeg inmiddels een lage dosis voorgeschreven 
(14%% van alle deelnemers; zie kolom 8). De al vermelde 
weerstandenn tegen hoge doses methadon hebben er moge-
lij kk toe geleid dat men soms de experimentele dosis heeft 
verlaagd.. Ook kunnen bijwerkingen of onwil van de 
patiëntt om nog langer een hoge dosis te krijgen een rol 
gespeeldd hebben. In hoofdstuk 23 zal blijken dat het niet 
aannemelijkk is dat bijwerkingen een rol speelden. 

Daarnaastt gebruikten na 22 maanden 18 patiënten 
helemaall  geen methadon meer, 7 patiënten zijn lopende 
dee experimentele periode overleden en 15 patiënten 
werdenn niet bereikt voor een meting na 22 maanden. Van 
dee 240 patiënten (excl. overledenen) werd zodoende 94% 
bereikt.. Een hoog percentage na een dergelijk lange 
periode. . 

Hett verschil tussen de locaties in de mate waarin aan 
dee experimentele opzet werd vastgehouden is significant. 
Inn hoofdstuk 22 zal blijken dat deze verschillen in uitvoe-
ringg niet geleid hebben tot verschillen in uitkomsten. Het 
feitt dat de experimentele opzet in een groot aantal geval-
lenn niet gevolgd werd leidt ertoe dat de effecten van hoge 
dosess methadon in dit experiment onderschat worden. 

Dee verschillen tussen experimentele en controlegroep 
inn het aantal overledenen, het aantal niet-bereikten en het 
aantall  patiënten dat geen methadon meer gebruikt zijn 
niett significant. 

HoogteHoogte van de dosis 

Tabell  20.4. Gemiddelde dosishoogte in mg per groep na 22 maanden. 

controlee groep 
experimentelee groep 
lagee dosis groep, geen methadon 
hogee dosis groep, geen methadon 
overledenn of niet bereikt 

lagee dosis groep, conform randomisatie 
hogee dosis groep, conform randomisatie 

lagee dosis groep, niet conform randomisatie 
hogee dosis groep, niet conform randomisatie 

gemid--
delde e 
dosis s 

65.5 5 
101.9 9 

---
---
---

54.5 5 
125.9 9 

129.0 0 
53.3 3 

N N 

101 1 
106 6 

8 8 
10 0 
22 2 

86 6 
71 1 

15 5 
35 5 

hett vermoeden dat deze doses werden voorgeschreven 
aann problematische verslaafden door artsen, die een 
gunstigee werking van hoge doses methadon in de experi-
mentelee groep waarnamen. 

ErnstigeErnstige ongewenste voorvallen 

Err werden 18 meldingen ontvangen in verband met onge-
wenstee voorvallen. Zeven van deze meldingen hadden 
betrekkingg op het overlijden van deelnemers tijdens de 
deelnamee aan het experiment. Deze zeven gevallen wor-
denn in de volgende paragraaf besproken. Twee meldingen 
betroffenn overlijdensgevallen na afloop van de experi-
mentelee periode: één in de experimentele groep, één in 
dee controlegroep, respectievelijk WA maand en 8V2 
maandd na beëindiging van deelname aan het experiment. 
Aangezienn na beëindiging van de experimentele periode 
geenn systematische data-verzamel ing meer plaats vindt, 
blijvenn deze meldingen buiten de analyse. 

Dee overige negen meldingen betreffen acht deelne-
mers.. Over één deelnemer werden twee meldingen ont-
vangen.. Vier meldingen werden als een niet-ernstig 
ongewenstt voorval geclassificeerd (zie Driessen e.a. 
2003:: 47) 

Vierr van de deelnemers met een ernstig ongewenst 
voorvall  behoren tot de experimentele groep en één deel-
nemerr tot de controlegroep. Dit verschil tussen experi-
mentelee groep en controlegroep is niet significant 
(pp = .329, N=247, 2-zijdig, Fisher's exacttest). 

Bijj  de aanvang van het experiment was de gemiddelde 
methadondosiss 53 mg (controlegroep 52.8, experimentele 
52.9).. Na 22 maanden ontvingen de patiënten in de 
controlegroepp gemiddeld 66 mg methadon per dag, de 
patiëntenn in de experimentele groep 102 mg. Dit is een 
vrijj  gematigd verschil. Voor die patiënten die behandeld 
werdenn conform de randomisatie is het verschil in gemid-
deldee dosis beduidend groter: 55 mg versus 126 mg. 

Opvallendd is dat de groep deelnemers uit de controle-
groep,, die in afwijking van de randomisatie toch een 
hogee dosis kreeg, gemiddeld een nog iets hogere dosis 
kreegg dan de deelnemers uit de experimentele groep, die 
conformm de randomisatie behandeld werd. Dit bevestigt 

MeldingMelding over een patiënt uit de controlegroep 
1.. Suïcidepoging met 350 mg methadon. De methadon 

wass niet afkomstig van een deelnemer aan het 
experiment. . 

MeldingenMeldingen over patiënten uit de experimentele groep 
2.2. Naar ziekenhuis vervoerd na inname seresta, 90 mg 

methadonn en een halve liter sterke drank. Volgens 
dee arts betrof het een suïcide poging, maar dit is 
dubieuss aangezien patiënt nog 50 mg methadon in 
huiss had, die hij niet heeft ingenomen. 

3.. Suïcidepoging met alcohol en medicijnen (de maand 
daarvoorr werd patiënt afgebouwd van 160 mg me-
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thadonn naar 110 mg in verband met overmatig 
alcoholgebruik). . 

4.. Gedwongen opname ziekenhuis in verband met 
psychosee op basis van cocaïne. 

5.. Ziekenhuisopname in verband met longproblemen. 

Dee acht meldingen in de experimentele groep (ernstig en 
niet-ernstig)) vonden gemiddeld 11 maanden na de start 
vann de opbouw van de hoge doses methadon plaats. Eén 
niet-ernstigg geval vond op het eind van de opbouwfase 
plaats. . 

Evaluatie Evaluatie 
Eenn relatie met de inname of beschikbaarheid van metha-
donn lijk t aanwezig in geval 2. Opvallend is de gemiddeld 
langee periode tussen de start van de opbouw en de mel-
dingg van voorvallen. Misschien speelt de na verloop van 
tijdd iets afnemende oplettendheid van de hulpverleners 
eenn rol. Geconcludeerd kan worden dat er geen relatie is 
aangetoondd tussen hoge doses methadon en het voorko-
menn van ongewenste voorvallen. 

Dee deelnemers met een ongewenst voorval werden be-
reiktt voor een interview op t2 en zijn opgenomen in de 
analysess in hoofdstuk 4. Hun score op de centrale effect-
maatt was tweemaal 'zeer problematisch1, in de overige 
gevallenn 'problematisch'. 

Mortaliteit Mortaliteit 

Inn Nederland sterft per jaar 1.0% van de totale metha-
f j p r m n n i l l a t i f »» / T ) r i V c c p n p -3 1QQQ- (\{i 71P hif>r V m r \ f H c t n V 

15).. Na 22 maanden kan derhalve verwacht worden dat 5 
vann de 247 deelnemers zullen zijn overleden. In totaal 
zijnn er zeven deelnemers overleden. Rekening houdend 
mett het feit dat het meer problematische deel van de me-
thadonpopulatiee geselecteerd is, ligt dat binnen hetgeen 
verwachtt kon worden. Vij f overledenen behoren tot de 
hogee doses groep, twee tot de controlegroep. Dit verschil 
iss niet significant (p=.347, N=247, 2-zijdig Fisher's 
exacttest). . 

OverledenOverleden patiënten uit de controlegroep 
1.. Patiënt is vrij kort na detentie overleden, vermoede-

lij kk aan een overdosis anti-depressiva. Er bestond 
eenn vermoeden van suïcide, maar er heeft geen 
autopsiee plaatsgevonden, wat opmerkelijk is. 

2.. Patiënt verliet het programma vóór de start van de 
experimentelee fase en overleed kort daarop. Er is 
geenn doodsoorzaak bekend. 

OverledenOverleden patiënten uit de experimentele groep 
3.. HlV-patiënt. Er werd een bot-metastase geconsta-

teerdd van een primair longcarcinoom. Ook lever-
metastasess werden aangetroffen. Patiënt is kort 
daaropp overleden. 

4.. Hl V-patiënt, overleden aan complicaties in verband 
mett deze ziekte. 

5.. Deelnemer was opgebouwd tot 124 mg methadon en 

raaktee gedetineerd. In detentie werd hij afgebouwd 
tott 0 mg. Na vrijlating is hij naar Amsterdam ge-
gaan,, waar hij is gezien door een arts van de 
GG&GD.. Deze heeft geen methadon verstrekt. In 
Amsterdamm had hij contact met de sociale dienst, 
mett het Leger des Heils en met het HVO Diensten-
centrum,, een instelling voor opvang en begeleid 
wonen.. Vij f maanden nadat hij het programma 
verlatenn had is hij dood gevonden. Waarschijnlijk 
overledenn aan een overdosis drugs. 

6.. Patiënt is kort voor zijn dood geïnterviewd. Patiënt 
dronkk veel alcohol en had op de dag dat hij over-
leedd geen methadon ingenomen. Zijn overlijden 
kwamm als een verrassing voor de hulpverlening. Er 
iss geen doodsoorzaak bekend. 

7.. Deelnemer met schizofrenie, onder behandeling van 
hett Riagg. Hij werd opgebouwd tot 150 mg. De 
patiëntt nam echter geen neuroleptica meer en zijn 
psychischee situatie verslechterde. Door miscom-
municatiee tussen de hulpverleners werd zijn metha-
dondosiss niet verlaagd. De deelnemer pleegde 
zelfmoord.. Een relatie met het ophogen van de me-
thadondosiss is aannemelijk, daar hij sindsdien geen 
neurolepticaa meer gebruikte. 

Dee vijf overlijdensgevallen in de experimentele groep 
vondenn gemiddeld 10 maanden na de start van de op-
bouwfasee plaats. Tijdens en tot twee maanden na de 
opbouwfasee is in de experimentele groep niemand overle-
den. . 

Dee gevallen 1 tot en met 5 kunnen geïnterpreteerd wor-
denn als niet-samenhangend met de experimentatie, omdat 
dezee deelnemers tot de controlegroep behoorden, omdat 
dee problematiek dateerde van vóór de randomisatie of 
gezienn de lange periode tussen het staken van de metha-
don-innamee en het overlijden (5 maanden). Geval 6 kan 
mogelijkerwijss worden opgevat als samenhangend met 
(overigenss niet geconstateerde) acute onthoudingsver-
schijnselenn na het niet innemen van de methadon. In 
gevall  7 is een relatie met het niet tijdig verlagen van de 
methadondoseringg aannemelijk. 

Samenvattend:: in één geval kan een relatie met de 
hogee dosering niet uitgesloten worden en in één geval is 
dezee relatie aannemelijk. In dit laatste geval gaf miscom-
municatiee tussen hulpverleners de doorslag. 

Geconcludeerdd kan worden dat er geen relatie is aan-
getoondd tussen overlijdensrisico en hoge doses methadon. 
Inn de periode van het verhogen van de doses is niemand 
overleden. . 

Samengenomenn zijn er drie patiënten met een ernstig 
ongewenstt voorval of overleden in de controlegroep, 
tegenn negen in de experimentele groep. Dit verschil is 
niett significant (p = .116, N=247, 2-zijdig, Fisher's 
exacttest). . 
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Samenvatting Samenvatting 

-- 247 deelnemers werden gerandomiseerd. 121 deelne-
merss werden door randomisatie toegewezen aan de 
lagee dosis groep (< 85 mg), 126 aan de hoge dosis 
groepp (> 85 mg). 

-- De deelnemersgroep kan representatief geacht worden 
voorr de meer problematische methadonpatiënten in 
Nederland. . 

-- 12% van de lage dosis groep ontving na 22 maanden 
eenn hoge dosis in plaats van een lage, 28% van de 
hogee dosis groep ontving een lage dosis in plaats van 
eenn hoge dosis. De verschillen tussen de negen loca-
tiess wat dit betreft zijn significant. 

-- Doordat de randomisatie vaak niet gevolgd werd, vindt 
err in dit experiment een onderschatting plaats van de 
effectenn van hoge doses methadon. 

-- Van vijf deelnemers werd een ernstig ongewenst voor-
vall  gemeld, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuis-
opname.. Eén van deze deelnemers behoorde tot de 
controlegroep,, vier tot de experimentele groep. Dit 
verschill  is niet significant. 

-- Zeven patiënten overleden tijdens het experiment. Op 
basiss van onderzoek onder Nederlandse methadonpa-
tiëntenn kon verwacht worden dat vijf patiënten zouden 
overlijdenn gedurende de looptijd van het experiment. 
Alss er rekening mee wordt gehouden dat het proble-
matischee deel van de methadonpopulatie geselecteerd 
iss voor het experiment, dan is dit geen opmerkelijke 
afwijking. afwijking. 

-- Twee overledenen behoorden tot de controlegroep, vijf 
tott de experimentele groep. Dit verschil is niet signifi-
cant. . 


