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HOOFDSTUKK 21 

HOGEE DOSES METHADON: EFFECTEN 

Inn dit hoofdstuk wordt nagegaan of hoge doses methadon 
aantoonbaree effecten hebben op het druggebruik, op de 
lichamelijkee gezondheid, op de psychische situatie en op 
dee sociale situatie van de deelnemers. In deze analyses 
zijnn alle 225 patiënten opgenomen die voor de laatste 
metingg bereikt zijn, dus ook die patiënten die niet vol-
genss de uitslag van de randomisatie behandeld zijn. 

Opp basis van de analyses op deze vier deelgebieden 
wordtt vervolgens de totale situatie van de deelnemers in 
controlee en experimentele groep geanalyseerd. In die 
analysee zijn ook de overleden en niet-bereikte deelnemers 
opgenomen. . 

Dee analyse in dit hoofdstuk beperkt zich tot de criteri-
umvariabelenn aan de hand waarvan de centrale hypothese 
zall  worden getoetst. In hoofdstuk 22 en 23 komen ook 
detail-analysess aan bod. 

Dee toetsing van verschillen tussen controlegroep en 
experimentelee groep vóór randomisatie is tweezijdig, 
omdatt er vooraf geen verwachting bestaat omtrent een 
eventueell  verschil tussen beide groepen. De toetsing van 
verschillenn na 22 maanden is eenzijdig, omdat verwacht 
wordtt dat de experimentele groep minder problematisch 
functioneertt op alle gebieden. Toetsing vindt plaats op 
basiss van continue variabelen — indien die voorhanden 
zijn.. Voor de overzichtelijkheid worden alle resultaten in 
dee vorm van percentages weergegeven, maar continue 
variabelenn bevatten meer informatie dan de weergegeven 
gedichotomiseerdee (of getrichotomiseerde) variabelen. 

Hett komt voor dat deelnemers op criteriumvariabelen 
geenn score hebben, omdat zij bijvoorbeeld geen antwoord 
kondenn of wilden geven. Ontbrekende waarnemingen zijn 
aangevuldd met het gemiddelde of met de score van de 
modalee klasse (bij di- of trichotome variabelen). Het 
aantall  ontbrekende waarnemingen per criteriumvariabele 
bedroegg ten hoogste 6. 

Druggebruik Druggebruik 

Aangezienn methadon verstrekt wordt ter vervanging van 
opiaatgebruik,, mag een reductie van heroïnegebruik 
verwachtt worden. Maar ook wordt verwacht dat het 
gebruikk van andere drugs terugloopt, omdat er een zeke-
ree stabilisatie van de situatie zal optreden. 

Hieronderr wordt het druggebruik weergegeven zoals 

Tabell  21.1. Druggebruik: aantal dagen in de afgelopen twee weken, 
percentages. . 

heroïne' heroïne' 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

zwaarzwaar alcohol2 

00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

benzodiazepine^ benzodiazepine^ 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
7 - 133 dagen 
144 dagen 

cocaïne' cocaïne' 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
7 - 133 dagen 
144 dagen 

amfetaminen amfetaminen 
00 dagen 
11 - 7 dagen 
77 - 13 dagen 
144 dagen 

totaletotale situatie 
opop druggebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

6.6 6 
30.6 6 
12.4 4 
50.4 4 

71.9 9 
11.6 6 
2.5 5 

14.0 0 

57.9 9 
24.0 0 
5.8 8 

12.4 4 

24.8 8 
38.0 0 
10.7 7 
26.4 4 

90.1 1 
6.6 6 
0.8 8 
2.5 5 

2.5 5 
57.9 9 
39.7 7 

NN = 247 (voor randomisatie) en 
eenzijdigg op basis van continue e 

exp p 

7.1 1 
21.4 4 
15.9 9 
55.6 6 

69.8 8 
15.1 1 
4.0 0 

11.1 1 

53.2 2 
25.4 4 
5.6 6 

15.9 9 

22.2 2 
44.3 3 
11.9 9 
24.6 6 

91.3 3 
7.1 1 
0.0 0 
1.6 6 

2.4 4 
54.8 8 
42.9 9 

2255 (ne 

na a 
222 mnd 

con n 

33.0 0 
29.4 4 
6.4 4 

31.2 2 

72.5 5 
14.7 7 
0.0 0 

12.8 8 

70.6 6 
21.1 1 
2.8 8 
5.5 5 

36.7 7 
35.8 8 
8.3 3 

19.3 3 

97.2 2 
1.8 8 
0.0 0 
0.9 9 

16.5 5 
59.6 6 
23.9 9 

exp p 

39.7 7 
39.7 7 
3.4 4 

17.2 2 

75.0 0 
12.1 1 
1.7 7 

11.2 2 

75.0 0 
19.0 0 
0.9 9 
5.2 2 

41.4 4 
37.1 1 
6.0 0 

15.5 5 

99.1 1 
0.9 9 
0.0 0 
0.0 0 

19.8 8 
65.5 5 
14.7 7 

P P 

.006 6 

.455 5 

.136 6 

.160 0 

.136 6 

.012 2 

222 maanden). P-waarden 
variabelen.. Verschillen voor rando--

spuitenn apart. Hiervan is de hoogste uitkomst genomen plus een 
kwartt van het aantal dagen volgens de andere vraag. 2. Meer dan 10 
glazenn per dag. 3. Uitsluitend zonder recept. Geschat op basis van 
gebruikk van slaapmiddelen en tranquillizers. 

datt in interviews is vastgesteld. Uit een vergelijking van 
dezee antwoorden op interviewvragen met de uitslagen 
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vann urinecontroles blijkt dat er een redelijke overeen-
stemmingg tussen beide metingen is (zie verder hoofdstuk 
23). . 

Uitt tabel 21.1 blijkt dat het heroïnegebruik in de expe-
rimentelee groep na 22 maanden lager ligt dan in de con-
trolegroep:: er zijn 7% meer niet-gebruikers en 14% min-
derr dagelijkse gebruikers in de experimentele groep dan 
inn de controlegroep. Voor de randomisatie (zie de eerste 
tweee kolommen) waren de verschillen tussen beide groe-
penn te verwaarlozen. 

Ookk blijkt dat het heroïnegebruik zowel in de experi-
mentelee alsook in de controlegroep flink gedaald is sinds 
dee start van het experiment. Bij de start gebruikte 7% 
vann de deelnemers de afgelopen twee weken helemaal 
geenn heroïne. Na 22 maanden is dat voor de controle en 
experimentelee groep respectievelijk 33 en 40%. Bij de 
startt gebruikte 56% dagelijks heroïne, na 22 maanden is 
datt voor controle en experimentele groep respectievelijk 
311 en 17%. 

Bijj  de andere drugs zijn de verschillen tussen controle 
enn experimentele groep kleiner (en niet significant), maar 
zonderr uitzondering ligt het gebruik in de controlegroep 
eenn fractie hoger: 3 procentpunten meer gebruikers van 
alcoholl  (> 10 glazen), 4% meer gebruikers van benzodi-
azepinen,, 5% meer gebruikers van cocaïne en 2% meer 
gebruikerss van amfetaminen. 

Voorall  het lagere gebruik van cocaïne in de experi-
mentelee groep is opmerkelijk. Door hulpverleners werd 
verwachtt dat hoge doses methadon zouden leiden tot 
meerr cocaïnegebruik. Heroïnegebruik zou immers minder 
noodzakelijkk worden door de hoge doses methadon en het 
zodoendee vrijkomende geld zou besteed worden aan 
cocaïne. . 

Tenn opzichte van het moment van randomisatie zijn 
beidee groepen ook minder benzodiazepinen en minder 
cocaïnee gaan gebruiken. Bij de start gebruikte 53% geen 
benzodiazepinen,, na 22 maanden is dat voor controle en 
experimentelee groep 71 en 75%. 24% gebruikte voor de 
randomisatiee geen cocaïne de afgelopen 2 weken, bij de 
laatstee meting is dit voor controle en experimentele groep 
377 en 42%. Ook het amfetaminebruik is in beide groepen 
77 en 8% gedaald. 

Hett zwaar alcoholgebruik in de controlegroep is gedu-
rendee het experiment gelijk gebleven, maar het zwaar 
alcoholgebruikk in de experimentele groep is afgenomen 
mett 5%. Het is dus niet zo dat het verminderde heroïne-
gebruikk gecompenseerd wordt door meer alcoholgebruik. 

Hett gebruik van de verschillende drugs is samengeno-
menn in één maat middels factoranalyse (principale com-
ponentenn analyse, extractie van één factor; eenvoudige 
sommatiee geeft overigens praktisch identieke resultaten). 

Dezee totaalscore is in drie klassen ingedeeld: niet-pro-
blematisch,, problematisch en zeer problematisch. Niet-
problematischh komt overeen met ten hoogste gebruik van 
alcoholl  op 2 dagen gedurende de afgelopen 2 weken. 
Zeerr problematisch gebruik komt overeen met frequent 
gebruikk van tenminste twee drugs. Na 22 maanden is er 
eenn significant verschil tussen experimentele groep en 
controlegroepp op deze index. Van de experimentele groep 

Fig.. 21.1. Druggebruik na 22 maanden, 

afnamee % problematisch 

cocaïnee W S ^ i 

amfetaminee ffi 

zwaarr alcohol -

DRUGGEBRUIKK TOTAAL ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 

-100 0 10 20 30 40 
procentpunten n 

iss 20% niet-problematisch en 15% zeer problematisch. 
Vann de controlegroep is 16% niet-problematisch en 24% 
zeerr problematisch. 

Eenn vergelijking met de situatie vóór de randomisatie 
laatt zien dat het druggebruik in beide groepen minder is 
geworden.. Vóór de randomisatie had 3 % een niet-proble-
matischh druggebruik. Na 22 maanden is dat in controle 
enn experimentele groep opgelopen tot 17 en 20%. Het 
zeerr problematisch gebruik is teruggelopen van 41% naar 
244 en 15%. 

Inn figuur 21.1 is deze ontwikkeling van het drugge-
bruikk gedurende de 22 maanden van het experiment 
weergegeven.. Het gaat om de afname van het percentage 
datt de drug in kwestie dagelijks gebruikt. Duidelijk is dat 
zowell  in de controlegroep als in de experimentele groep 
hett dagelijks druggebruik is afgenomen, maar in de 
experimentelee groep is deze reductie van het dagelijks 
gebruikk aanzienlijk sterker. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op het druggebruik. Het 
heroïnegebruikk loopt terug en het gebruik van andere 
middelenn stijgt niet. 

LichamelijkeLichamelijke gezondheid 

Verwachtt wordt dat hoge doses methadon ook op de 
gezondheidd een positief effect hebben. Immers, als de 
opiaatbehoeftee gedekt is door de hoge doses methadon, 
dann zal de verslaafde minder risico lopen op een infectie 
off  op een ongeval en zijn leefwijze zal regelmatiger en 
duss gezonder zijn. 

Inn tabel 21.2 zijn de criteriumvariabelen opgenomen 
diee de gezondheid van de deelnemers indiceren. De 
controlee groep blijkt de afgelopen drie maanden vaker 
ziekk te zijn geweest dan de experimentele groep (resp. 
24%% en 15%) en het aantal deelnemers dat langdurig ziek 
wass (> 42 dagen) ligt tweemaal hoger in de controle 
groepp dan in de experimentele groep (9% en 4%). Vóór 
dee randomisatie was de experimentele groep ook al iets 
minderr vaak ziek, maar dit verschil is niet significant. 

Ookk het aantal deelnemers dat de afgelopen drie maan-
denn werd opgenomen in een ziekenhuis ligt in de controle 
groepp hoger dan in de experimentele groep (resp. 12% 



Tabell  21.2. Lichamelijke gezondheid, percentages. 

aantalaantal dagen ziek laat-
steste 3 maanden 

0-14 4 
15-42 2 
42-90 0 

aantalaantal dagen zieken-
huishuis laatste 3 mud 
0 0 
1-14 4 
144 of meer 

ernstigernstig letsel 
doordoor ongeval 
nee e 
ja ja 

cijfercijfer lichamelijke ge-
zondheidzondheid (afg.2 wkn) 
1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie op 
gezondheidsgebied gezondheidsgebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

83.5 5 
9.9 9 
6.6 6 

90.1 1 
9.1 1 
0.8 8 

88.4 4 
11.6 6 

25.6 6 
49.6 6 
24.8 8 

37.2 2 
38.8 8 
24.0 0 

NN = 247 (vóór randomisatie) en 
eenzijdigg op basis van continue e 

exp exp 

88.9 9 
6.3 3 
4.8 8 

85.7 7 
12.7 7 
1.6 6 

86.5 5 
13.5 5 

28.6 6 
49.2 2 
22.2 2 

31.7 7 
47.6 6 
20.6 6 

2255 (na 

na a 
222 mnd 

een n 

76.1 1 
14.7 7 
9.2 2 

88.1 1 
9.2 2 
2.8 8 

89.0 0 
11.0 0 

26.6 6 
45.9 9 
27.5 5 

28.4 4 
43.1 1 
28.4 4 

222 maa 

exp p 

85.3 3 
10.3 3 
4.3 3 

92.2 2 
7.8 8 
0.0 0 

93.1 1 
6.9 9 

20.7 7 
50.0 0 
29.3 3 

39.7 7 
44.8 8 
15.5 5 

P P 

.033 3 

.030 0 

.140 0 

.018 8 

.004 4 

nden).. P-waarden 
variabelen.. Verschillen vóór rando--

Fig.. 21.2. Gezondheid na 22 maanden. 

misatiee niet significant (tweezijdig) 

enn 8%). Niemand uit de experimentele groep lag de 
afgelopenn drie maanden meer dan 14 dagen in het zieken-
huis,, terwijl dit bij de controlegroep 3% is. Hoewel het 
weergegevenn verschil klein lijkt , is het toch significant 
omdatt met een continue variabele (aantal dagen in zie-
kenhuis)) getoetst wordt. Enkele leden van de controle-
groepp verbleven langdurig in het ziekenhuis (> 70 da-
gen). . 

Zoalss gezegd werd verwacht dat deelnemers aan de 
experimentelee groep een kleiner risico lopen op een 
ongeval.. Deze verwachting komt niet uit. De richting van 
hett verschil is weliswaar als verwacht, maar het is niet 
significant. . 

Dee beleving van de gezondheid is gemeten door de 
deelnemerss zichzelf een rapportcijfer te laten geven voor 
hunn gezondheid. In de controlegroep geeft men de eigen 
gezondheidd vaker een onvoldoende dan in de experimen-
telee groep (27% en 21%), maar het percentage met een 
hoogg cijfer (8, 9 of 10) verschilt nauwelijks (resp. 28% 
enn 29%). 

Dee vier indicaties voor de gezondheid zijn middels 
factoranalysee samengevoegd tot een totaalscore. Een niet-
problematischh gezondheid hebben deelnemers die hooguit 
11 dag in het ziekenhuis hebben gelegen en die niet meer 
dann 7 dagen ziek zijn geweest de afgelopen drie maan-
den,, terwijl ze hun eigen gezondheid met een 7 of meer 
waarderen.. Deelnemers met een zeer problematische 

afnamee  problematisch 

rappor tc i j f e r r 

e rns t igg letsel 

dagenn z iekenhuis 

dagenn ziek 

ü t Z Ü N Ü H E l OO ÏUTAAL 

OO 10 20 

p r o c e n t p u n t e n n 

gezondheidd zijn of meer dan zeven dagen ziek geweest of 
zee zijn wat langer in het ziekenhuis opgenomen geweest 
off  ze hebben letsel opgelopen, terwijl ze hun eigen ge-
zondheidd laag waarderen. Het blijkt dat 28% van de 
controlegroepp geen of nauwelijks gezondheidsproblemen 
heeft,, terwijl dit in de experimentele groep 40% is. Zeer 
veell  problemen met de gezondheid heeft 28% in de con-
trolegroepp tegen 16% in de experimentele groep. Opmer-
kelijkk is dat vóór de randomisatie de gezondheid in de 
controlegroepp beter was dan in de experimentele groep, 
maarr dit verschil vóór randomisatie is niet significant. 

Inn figuur 21.2 is de ontwikkeling van de gezondheid 
gedurendee de 22 maanden van het experiment weerge-
geven.. Het gaat om de afname van het percentage met 
eenn onvoldoende rapportcijfer, met ernstig letsel, met 
meerr dan 13 dagen in het ziekenhuis of met meer dan 41 

ifgel l U N ^ . 1 1 1 
AA n n o n 

udgeu u 

groepp is sprake van een kleine achteruitgang van de 
gezondheid,, terwijl in de experimentele groep op alle 
aspectenn de gezondheid enigszins verbeterd is. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op de lichamelijke situatie van 
dee methadonpatiënten. 

PsychischePsychische gezondheid 

Ookk de psychische gezondheid na 22 maanden is vergele-
ken.. Verwacht wordt dat de experimentele groep minder 
psychischee klachten heeft. De hoge doses zullen leiden 
tott een zekere stabilisatie, wat zich ook zal uiten in een 
beterr psychisch welbevinden. 

Voorr een zevental psychische klachten is gevraagd of 
menn er in de afgelopen twee weken last van had en op 
hoeveell  dagen (zie tabel 21.3). 

Bijj  twee klachten is het verschil tussen experimentele 
enn controlegroep significant. Dit betreft grote on-
rust/spanningg en geheugenverlies. In de experimentele 
groepp ligt het percentage dat last heeft van deze twee 
psychischee klachten 10 procentpunten lager (resp. 47 en 
42%,, controlegroep 57 en 51%). Ook het percentage dat 
vaakk last heeft van deze twee klachten, namelijk vaker 
dann op de helft van de dagen in de afgelopen 2 weken, 
ligtt in de experimentele groep lager (25 en 11%, contro-
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Tabell  21.3. Psychische gezondheid, percentages (n=106). 

grotegrote onrust/veel 
spanning spanning 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

depressieve depressieve 
klachten klachten 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

geheugenverlies geheugenverlies 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

oncontroleerbaar oncontroleerbaar 
agressiefagressief gedrag 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

oncontroleerbare oncontroleerbare 
angsten angsten 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

neigingneiging er een eind 
aanaan te maken 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

hallucinaties hallucinaties 
0 0 
1-7 7 
8-14 4 

zelfmoordpoging' zelfmoordpoging' 
(in(in afgelopen jaar) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer geestelijke 
gezondh.(afg.2gezondh.(afg.2 wkn) 
1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie 
opop psychisch gebied 
niet-prohlematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

41.3 3 
30.6 6 
28.1 1 

47.1 1 
28.1 1 
24.8 8 

62.8 8 
23.1 1 
14.0 0 

88.4 4 
6.6 6 
5.0 0 

86.0 0 
9.9 9 
4.1 1 

86.0 0 
9.1 1 
5.0 0 

96.7 7 
1.7 7 
1.7 7 

90.1 1 
9.9 9 

26.4 4 
41.3 3 
32.2 2 

20.7 7 
58.7 7 
20.7 7 

exp p 

45.2 2 
17.5 5 
37.3 3 

52.4 4 
20.6 6 
27.0 0 

72.2 2 
17.5 5 
10.3 3 

84.9 9 
12.7 7 
2.4 4 

86.5 5 
6.3 3 
7.1 1 

81.7 7 
12.7 7 
5.6 6 

94.4 4 
3.2 2 
2.4 4 

82.5 5 
17.5 5 

20.6 6 
46.8 8 
32.5 5 

25.4 4 
53.2 2 
21.4 4 

na a 
222 mnd 

con n 

43.1 1 
24.8 8 
32.1 1 

48.6 6 
26.6 6 
24.8 8 

60.6 6 
20.2 2 
19.3 3 

86.2 2 
6.4 4 
7.3 3 

85.3 3 
9.2 2 
5.5 5 

89.9 9 
6.4 4 
3.7 7 

95.4 4 
3.7 7 
0.9 9 

90.8 8 
9.2 2 

25.7 7 
40.4 4 
33.9 9 

22.0 0 
54.1 1 
23.9 9 

exp p 

53.4 4 
21.6 6 
25.0 0 

57.8 8 
22.4 4 
19.8 8 

70.7 7 
18.1 1 
11.2 2 

88.8 8 
9.5 5 
1.7 7 

87.9 9 
6.9 9 
5.2 2 

87.1 1 
11.2 2 
1.7 7 

95.7 7 
3.4 4 
0.9 9 

87.9 9 
12.1 1 

20.7 7 
51.7 7 
27.6 6 

21.6 6 
63.8 8 
14.7 7 

P P 

.046 6 

.221 1 

.038 8 

.055 5 

.481 1 

.326 6 

.383 3 

.242 2 

.022 2 

.048 8 

Fig.. 21.3. Psychische situatie na 22 mnd 

Psychischee klachten (bovenste 7): aantal dagen in afg. 2 weken. 
NN = 247 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van continue variabelen. * Verschil voor 
randomisatiee significant (tweezijdig; p = .042). 

legroepp 32 en 19%). 
Bijj  de overige psychische klachten zijn de verschillen 

kleiner.. Opvallend is dat het percentage dat vaak (8-14 
dagen)) last heeft van oncontroleerbaar agressief gedrag in 
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dee experimentele groep beduidend lager ligt (2%, contro-
legroepp 7%), maar dit verschil is niet significant 
(pp = .055). 

Vóórr de randomisatie is door de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker een zelfmoordpoging onderno-
menn (18%, controlegroep 10%) en dit verschil in uit-
gangspositiee is significant. Bij toetsing van een groot 
aantall  verschillen zullen er altijd enkele significant zijn. 
Ditt houdt derhalve niet in dat de randomisatie mislukt is. 
Naa 22 maanden is dit verschil tussen beide groepen 
nagenoegg verdwenen en in ieder geval niet significant 
meer. . 

Dee deelnemers is gevraagd zichzelf een rapportcijfer 
tee geven voor psychische gezondheid in de afgelopen 
tweee weken. De experimentele groep voelt zich na 22 
maandenn psychisch gezonder dan de controlegroep: 79% 
geeftt zichzelf een voldoende, tegen 74% van de controle-
groep.. Maar het percentage dat zichzelf een hoog cijfer 
geeftt (8, 9 of 10) ligt in de experimentele groep lager: 
28%% tegen 34% van de controlegroep. Toch is er sprake 
vann een significante samenhang: deelname aan de experi-
mentelee groep gaat samen met een hoger rapportcijfer. 
Ditt komt omdat zeer lage rapportcijfers in de experimen-
telee groep nagenoeg niet voorkomen. 

Dee scores op de diverse variabelen voor psychische 
gezondheidd zijn middels factoranalyse samengenomen en 
inn drie klassen ingedeeld. Deelnemers met een niet-pro-
blematischee psychische situatie kenmerken zich doordat 
zijj  hooguit op drie dagen psychische klachten hadden en 
geenn zelfmoordpoging ondernamen. Deelnemers met een 
zeerr problematische psychische situatie hadden vaak 
psychischee klachten (dagelijks tenminste twee klachten) 
off  ze ondernamen een zelfmoordpoging en hadden vrij 
veell  klachten. 

Dee vrij kleine verschillen op deze variabelen tussen 
experimentelee en controlegroep leiden samengenomen 
nogg net tot een significant verschil tussen beide groepen 
(p=.048).. Het percentage dat na 22 maanden nauwelijks 
psychischee problematiek ervaart ligt in de twee groepen 
nagenoegg op hetzelfde niveau: 22%. Het percentage dat 
psychischh als zeer problematisch kan worden aangemerkt 
ligtt in de controle groep echter hoger dan in de experi-
mentelee groep (respectievelijk 24% en 15%). 

Inn figuur 21.3 is de ontwikkeling van de psychische 
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Tabell  21.4, Criminaliteit volgens interviews en volgens politieregis-
traties. . 

volgenss interview 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

Totaal l 

volgenss registratie 

geenn criminaliteit 

criminaliteit t 

criminaliteit t 

geenn criminaliteit 

N N 

39 9 

15 5 

6 6 

10 0 

70 0 

% % 

55.7 7 

21.4 4 

8.6 6 

14.3 3 

100.0 0 

situatiee gedurende de 22 maanden van het experiment 
weergegeven.. Het gaat om de afname van het percentage 
datt de afgelopen 2 weken op meer dan 7 dagen last had 
vann de 7 psychische klachten, het percentage dat een 
zelfmoordpogingg ondernam en het percentage met een 
onvoldoendee rapportcijfer. In de controlegroep is sprake 
vann een stabilisatie of van achteruitgang, terwijl in de 
experimentelee groep op de meeste aspecten de psychische 
situatiee verbeterd is. 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn gunstig effect hebben op het psychisch welbevinden 
vann de methadonpatiënten. Wel is dit effect betrekkelijk 
zwak. . 

SocialeSociale situatie 

Verwachtt wordt dat hoge doses methadon leiden tot een 
verbeteringg van het sociale functioneren. Door het ver-
strekkenn van voldoende methadon zal criminaliteit om 
heroïnee te bekostigen minder noodzakelijk zijn. Ook zal 
dee regulering van het leven door de hoge doses methadon 
samengaann met beroepsarbeid en een stabiele woonsitua-
tie. . 

Dee deelnemers is in het interview gevraagd hoe vaak 
zijj  bepaalde vormen van criminaliteit hebben gepleegd in 
dee afgelopen twee weken: diefstal, dealen van drugs, 
diefstall  met braak, tasjesroof, heling, fraude en ge-
weld/mishandeling.. De eerste twee criminaliteitsvormen 
zijnn in de analyse samengenomen onder de noemer licht 
delict,, de overige onder de noemer zwaar delict. 

Voorr 70 deelnemers is ter controle in politieregistra-
tiess (HKD, Multi-pol, X-pol, BPS, Compas) nagezocht 
off  er proces verbaal is opgemaakt (zie tabel 21.4). In 
77%% van de gevallen corresponderen registraties en 
interviewgegevens.. (r=.51, p < .000). Deze correlatie 
iss een onderschatting van de samenhang tussen werkelijke 
criminaliteitt en interviewvragen, omdat aangenomen kan 
wordenn dat de 14% die zegt crimineel te zijn, maar niet 
alss zodanig geregistreerd is, ook daadwerkelijk crimineel 
is.. Anderzijds is er bij 18% geen criminaliteit volgens 
intervieww en geen proces verbaal in de 3 maanden voor 
interview,, maar er is wel een proces verbaal in de perio-
dee tussen 12 en 3 maanden voor het interview. Een deel 
vann hen zal ook in de 3 maanden voor het interview 
crimineell  geweest zijn. Als de helft van deze 18% en de 

14%% zonder registratie maar met een delict volgens 
interview,, beschouwd worden als 'werkelijk' crimineel, 
dann is de samenhang tussen interview en 'werkelijke' 
criminaliteitt .71 (p < .000). Dit is een bevredigende 
samenhang.. Er zijn geen significante verschillen in regis-
tratiegegevenss tussen experimentele en controlegroep. 

Dee patiënten is ook gevraagd of men in de afgelopen 
driee maanden in detentie heeft gezeten en of men de 
afgelopenn 3 maanden opgepakt of gearresteerd is. Bij 
geenn enkele van deze vier indicaties van criminaliteit 
wordtt een significant verschil tussen controle en experi-
mentelee groep aangetroffen. 

Daarnaastt is nagegaan of de deelnemers de afgelopen 
22 weken gewerkt hebben en, zo ja, hoeveel uur per 
week.. Er blijkt al vóór randomisatie een significant ver-
schill  tussen de twee groepen te bestaan. In de experi-
mentelee groep werd vóór de randomisatie minder en 
voorall  minder uren gewerkt (17% werkt en 8% werkt 36 
uurr of meer; controlegroep resp.: 21 en 17%). Na 22 
maandenn heeft de experimentele groep dit verschil niet 
ingelopen.. Nog steeds wordt er in de experimentele 
groepp significant minder en minder uren gewerkt (13% 
enn 9%; controlegroep 21% en 18%). Hoge doses metha-
donn leiden dus niet tot minder participatie op de arbeids-
markt,, maar hoge doses zijn ontoereikend om de arbeids-
participatiee te bevorderen. 

Verwachtt kan worden dat deelnemers met hoge doses 
vakerr hun huisvestingssituatie op orde hebben. Dit blijkt 
echterr niet het geval. Het percentage zonder vast adres 
blijk tt in controle en experimentele groep even hoog (17 
enn 18%) en in de experimentele groep is dit percentage 
zelfss iets opgelopen (van 15 naar 18%). Uit het vorige 
onderzoekk bleek dat ook methadoncliënten die abstinent 
zijnn geworden, iets vaker geen vast adres meer hebben 
(tabell  16.13). Mogelijkerwijs gaat een algehele verbete-
ringg van de situatie soms samen met tijdelijke huisvesting 
bijj  nieuwe vrienden of familie, omdat men zich uit de 
oudee huisvestingssituatie met mede-druggebruikers wil 
terugtrekken.. Ook de verandering in de sociale contacten, 
diee hieronder aan de orde komt, wijst daar op. 

Nagegaann is hoeveel contacten men heeft met mede-
druggebruikerss en hoeveel met niet-verslaafden. Vóór 
randomisatiee blijken de deelnemers van de experimentele 
groepp iets vaker met druggebruikers op te trekken (56%; 
controlegroepp 50%; verschil niet significant). Na 22 
maandenn is deze situatie gewijzigd. Deelnemers aan de 
experimentelee groep trekken veel minder vaak met drug-
gebruikerss op dan aanvankelijk (34%; 22 procentpunten 
minderr dan op t0) en ook veel minder vaak dan de con-
trolegroepp (48%). 

Tott slot is de beleving van het eigen sociale functio-
nerenn bekeken door de deelnemers zichzelf een rapport-
cijferr te laten geven. De verschillen tussen controle en 
experimentelee groep zijn zoals verwacht, maar niet signi-
ficantt (p = .065). 

Dee acht variabelen met betrekking tot het sociaal 
functionerenn zijn middels factoranalyse samengenomen 
tott een index, die in drie categorieën is ingedeeld. Deel-
nemerss met een niet-problematische sociale situatie pleeg-
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Tabell  21.5. Sociaal functioneren, 

lichtlicht delict' gepleegd 
(aantal(aantal afg. 2 weken) 
00 keer 
1-77 keer 
88 keer of vaker 

zwaarzwaar delict2 gepleegd 
(afg.(afg. 2 wkn) 
00 keer 
1-77 keer 
88 keer of vaker 

inin detentie gezeten 
(afg.(afg. 3 maanden) 
nee e 

ja a 

opgepaktopgepakt of gearres-
teerdteerd (afg. 3 tnnd) 
nee e 

ja ja 

betaaldebetaalde werkuren ge-
maaktmaakt (afg. 2 wkn)' 
0 0 
1-16 6 
>36 6 

momenteelmomenteel vast adres 
nee e 

ja a 

contactcontact met de scene 
(vooral(vooral met drugge-
bruikersbruikers optrekken 
afg.afg. 2 weken) 
nee e 

ja a 

cijfercijfer voor sociaal 
functioneren functioneren 

1-5 5 
6-7 7 
8-10 0 

totaletotale situatie 
opop sociaal gebied 
niet-problematisch h 
problematisch h 
zeerr problematisch 

vóór r 

percentages. . 

randomisatie e 

con con 

70.2 2 
14.0 0 
15.7 7 

85.1 1 
11.6 6 
3.3 3 

83.5 5 
16.5 5 

62.8 8 
37.2 2 

79.1 1 
4.1 1 

16.5 5 

17.4 4 
82.6 6 

50.4 4 
49.6 6 

39.7 7 
43.0 0 
17.4 4 

28.1 1 
47.9 9 
24.0 0 

exp p 

65.1 1 
18.3 3 
16.7 7 

77.8 8 
18.3 3 
4.0 0 

79.4 4 
20.6 6 

65.1 1 
34.9 9 

83.3 3 
8.7 7 
7.9 9 

15.1 1 
84.9 9 

43.7 7 
56.3 3 

41.3 3 
43.7 7 
15.1 1 

17.5 5 
58.7 7 
23.8 8 

na a 
222 mnd 

con n 

83.5 5 
10.1 1 
6.4 4 

91.7 7 
6.4 4 
1.8 8 

82.6 6 
17.4 4 

77.1 1 
22.9 9 

78.9 9 
2.8 8 

18.3 3 

16.5 5 
83.5 5 

52.3 3 
47.7 7 

31.2 2 
51.4 4 
17.4 4 

27.5 5 
56.0 0 
16.5 5 

exp p 

83.6 6 
12.9 9 
3.4 4 

87.1 1 
10.3 3 
2.6 6 

84.5 5 
15.5 5 

77.6 6 
22.4 4 

87.1 1 
4.3 3 
8.6 6 

18.1 1 
81.9 9 

66.4 4 
33.6 6 

23.3 3 
60.3 3 
16.4 4 

27.6 6 
56.0 0 
16.4 4 

P P 

.119 9 

.257 7 

.350 0 

.463 3 

.041 1 

.377 7 

.012 2 

.065 5 

.170 0 

Fig.. 21.4. Sociale situatie na 22 mnd. 

NN = 247 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van continue variabelen. * Verschil vóór 
randomisatiee significant (tweezijdig; p=.046). 1. Diefstal en/of 
dealenn van drugs. 2. Diefstal met braak, tasjesroof, heling, 
fraudee en/of geweldsmisdrijf. 

denn hooguit één delict de afgelopen twee weken, zij zaten 
dee afgelopen drie maanden niet in detentie, ze werden 
niett gearresteerd en ze trokken nimmer uitsluitend met 
druggebruikerss op. Deelnemers met een zeer problemati-
schee sociale situatie pleegden of veel delicten en/of ze 
werdenn gearresteerd en/of ze zaten in detentie, ze werk-
tenn nooit meer dan 10 uur de afgelopen twee weken en 
zee waardeerden hun sociale situatie ten hoogste met een 

afnamee % problematisch 

con tac tt scene 

rappor tt c i j fer 

l ichtt del ict 

opgepakt t 

detent ie e 

zwaarr del ict 

vastt adres 

werk k 

SOCIAALL TOTAAL 

OO 10 20 

p r o c e n t p u n t e n n 

controlee groep 

zeven. . 
Err blijkt geen enkel verschil op te treden tussen expe-

rimentelee en controlegroep. Wel blijkt dat de experimen-
telee groep er bij de start van het experiment sociaal 
gezienn iets slechter voor stond (82% sociale problemen; 
controlegroepp 72%). Na 22 maanden is deze achterstand 
ingelopen.. Maar deze ontwikkeling is niet significant. 

Inn figuur 21.4 is de ontwikkeling van de sociale situa-
tiee gedurende de 22 maanden van het experiment weerge-
geven.. Het gaat om de afname van het percentage dat de 
afgelopenn 2 weken vooral contact had met de scene, met 
eenn onvoldoende rapportcijfer, dat de afgelopen 2 weken 
vakerr dan 7 keer een licht of zwaar delict pleegde, is 
opgepakt,, in detentie zat, geen vast adres of geen werk 
had.. In de experimentele groep is sprake van een flinke 
afnamee van de problematiek wat betreft contact scene, 
rapportcijfer,, licht delict en opgepakt. Met uitzondering 
vann dit laatste aspect (opgepakt) is de afname van de 
problematiekk bij deze aspecten in de experimentele groep 
groterr dan in de controle groep. Daar staat tegenover dat 
inn de experimentele groep enige achteruitgang optreedt 
mett betrekking tot vast adres en werk. 

Geconcludeerdd kan worden dat in dit onderzoek noch 
eenn negatief, noch een positief effect kan worden aange-
toondd van hoge doses methadon op het sociale functi-
onerenn als geheel. Een effect op crimineel gedrag, op de 
arbeidsparticipatiee en op de huisvestingssituatie is afwe-
zig.. Wel is er een effect op het sociale netwerk: patiënten 
uitt de experimentele groep zijn veel minder met mede-
druggebruikerss op gaan trekken. 

DiscussieDiscussie sociale situatie 

Gezienn een aantal andere bevindingen is moeilijk te 
begrijpenn dat er geen sociale verandering ten goede is 
opgetredenn in de experimentele groep. De deelnemers 
aann de experimentele groep zijn minder met mede-drug-
gebruikerss gaan optrekken en in hoofdstuk 22 zal nog 
blijkenn dat het contact met de oude vrienden en met de 
familiee afneemt. Hoge doses lijken zodoende samen te 
gaann met enige sociale isolatie. Men lijk t zich terug te 
trekkenn uit bestaande sociale contacten, terwijl nieuwe 
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socialee contacten nog niet zijn opgebouwd. Zij hebben 
derhalvee hun sociale netwerk veranderd. 

Volgenss de sociale netwerktheorie is het onaanneme-
lij kk dat mensen hun netwerk veranderen, maar verder 
hunn oude gedragspatronen voortzetten (Granovetter 1995; 
Driessenn e.a. 2002). Ook blijkt in hoofdstuk 22 dat het 
tijdsbestedingspatroonn in de experimentele groep ver-
schovenn is naar sport en therapie en naar minder passi-
viteit.. En de arts beoordeelt het sociale functioneren in 
dee experimentele groep een fractie beter (hoofdstuk 23). 
Tenslottee maakt de volgens randomisatie behandelde 
experimentelee groep zich na 10 maanden minder schuldig 
aann zware criminaliteit. 

Eenn verklaring voor het ontbreken van een effect op 
dee sociale situatie zou gevonden kunnen worden in het 
feitt dat er vóór randomisatie een verschil is in de ar-
beidsparticipatiee tussen controle en experimentele groep. 
Hett percentage bijna full-time werkenden lag op dat 
momentt in de controle groep op 17%, in de experimente-
lee groep echter op 8%. 22 maanden later bestaat dit ver-
schill  nog steeds. Het uitblijven van een effect op de ar-
beidsparticipatiee hangt mogelijk ook samen met onvol-
doendee vertrouwdheid van de hulpverlening met hoge 
dosess methadon. Na het experiment bleek dat het op één 
locatiee (met veel deelnemers) aan de deelnemers van de 
experimentelee groep niet was toegestaan deel te nemen 
aann een speciaal avond-verstrekkingsprogramma voor 
werkendee methadonpatiënten. Voor deze hoge doses 
patiëntenn was het dus min of meer onmogelijk om te 
gaann werken. De conclusie dat een effect van hoge doses 
opp arbeidsparticipatie uitblijft , omdat de hulpverlening 
nogg niet voldoende vertrouwd is met het verstrekken van 
hogee doses, lijk t zodoende plausibel. 

Explorerendd is daarom nagezocht of er wel sociale 
verbeteringg optreedt bij een geselecteerde groep pati-
ënten,, die niet werken en die conform de randomisatie 
behandeldd zijn. Bij deze geselecteerde groep blijken hoge 
dosess samen te gaan met minder lichte delicten, meer 
contactt met niet-druggebruikers, een betere beoordeling 
vann de eigen sociale situatie en een betere totale sociale 
situatie.. Ook op de andere variabelen treden in de experi-
mentelee groep kleine verbeteringen op (zie Driessen e.a. 
2003:: 118). 

Geconcludeerdd kan worden dat op grond van deze ex-
plorerendee analyse bepaald niet uitgesloten kan worden 
datt hoge doses methadon op langere termijn samen gaan 
mett sociale veranderingen ten goede. Sociale verandering 
lijk tt in ieder geval een proces van lange duur. Mogelijk 
slagenn de patiënten met hoge doses er op den duur wel in 
nieuwee sociale contacten te vinden in plaats van de oude 
contactenn die zij verbroken hebben. 

DeDe totale situatie 

Hiervoorr is gebleken dat hoge doses een gunstig effect 
hebbenn op het druggebruik, op de gezondheidssituatie en 
opp de psychische situatie. Op de sociale situatie is er 
geenn effect. Het effect van hoge doses methadon op de 

Tabell  21.6. De totale situatie, percentages. 

vóó rr  random .  n a 2 2 mn d 

conn ex p co n ex p p 

totaletotale situatie 
opop vier gebieden 
niet-problematischh 17.4 12.7 25.7 31.9 
problematischh 54.5 56.3 49.5 59.5 
zeerr problematisch 28.1 31.0 24.8 8.6 .001 

NN = 247 (vóór randomisatie) en 225 (na 22 maanden). P-waarden 
eenzijdigg op basis van de continue variabele. P-waarde na 22 
maandenn voor N = 232, waarbij overleden deelnemers de slecht-
stee score krijgen: p = .020. Indien ook niet-bereikte deelnemers 
dezee score krijgen: p=.006, N = 247. Indien niet-bereikt de ge-
middeldee score krijgt: p=.022 en als de score wordt voorspeld 
uitt de score op t  ̂met regressieanalyse: p —.027. Voor conform 
randomisatiee behandelde patiënten (N = 157): p<.000. Verschil 
vóórr randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

totalee situatie waarin de methadonpatiënt zich bevindt is 
vastgesteldd door de indices voor deze vier afzonderlijke 
gebiedenn met behulp van factoranalyse samen te nemen 
tott één index voor de totale situatie. Deze tot drie catego-
rieënn samengevatte index is in tabel 21.6 te vinden. 

Uitt de tabel blijkt dat na 22 maanden de totale situatie 
vann de experimentele groep beter is dan die van de con-
trolegroep,, vooral wat betreft het aandeel methadonge-
bruikerss met een zeer problematische situatie. In de 
controlegroepp is 25% zeer problematisch, in de experi-
mentelee groep slechts 9%. 

Vóórr de randomisatie was de totale situatie van de 
experimentelee groep een fractie problematischer dan die 
vann de controlegroep: 13% was niet problematisch 
(controlegroepp 17%) en 31% was zeer problematisch 
(controlegroepp 28%). Dit verschil tussen experimentele 
enn controlegroep vóór randomisatie is overigens niet 
significant. . 

Naa 22 maanden is de situatie van beide groepen verbe-
terd,, maar veel sterker bij de experimentele groep dan bij 
dee controlegroep. Van de controlegroep is na 22 maan-
denn 26% niet-problematisch. Dit was vóór randomisatie 
17%.. Per saldo is 9% er dus op vooruit gegaan. Van de 
experimentelee groep is na 22 maanden 32% niet-pro-
blematisch.. Dit was vóór randomisatie 13%, per saldo is 
19%% er op vooruit gegaan, twee keer meer dan in de 
controlegroep. . 

Dee verandering in het aandeel met een zeer problema-
tischee totale situatie laat de grootste verschuiving zien. 
Bijj  de controlegroep daalt het percentage zeer problema-
tischh gedurende 22 maanden van 28% naar 25%, per 
saldoo 3 procentpunten vooruitgang. Bij de experimentele 
groepp daalt het percentage zeer problematisch van 31 
naarr 9%. De per saldo vooruitgang is hier 22 procent-
punten,, dit is zeven keer meer vooruitgang dan in de 
controlegroep. . 

Wanneerr de 7 overleden deelnemers aan het experi-
mentt worden meegeteld in de categorie zeer problema-
tischh na 22 maanden, dan geldt dat in de controlegroep 
26%% zeer problematisch is, in de experimentele groep 
12%.. Ook dit verschil is significant. 
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Fig.. 21.5. Totale situatie na 22 maanden Fig.. 21.6. Saldo vooruitgang. 
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Alss vervolgens ook de 15 niet-bereikte deelnemers in 
dee categorie zeer problematisch worden geplaatst, dan 
geldtt dat in de controlegroep 32% zeer problematisch is 
naa 22 maanden en in de experimentele groep 16%. En 
ookk dit verschil is significant. 

Alss de analyse beperkt wordt tot de deelnemers die 
conformm de randomisatie behandeld zijn dan blijkt na 22 
maandenn 23% van de controlegroep en 4% van de expe-
rimentelee groep zeer problematisch te zijn (p<.000, 
N=157).. Dit is zes keer minder zware problematiek en 
tienn keer meer vooruitgang (vgl. hoofdstuk 22). 

Inn figuur 21.5 is de ontwikkeling op de vier onder-
scheidenn gebieden en op de totale situatie gedurende de 
222 maanden van het experiment weergegeven. Het gaat 
omm de afname van het percentage met een problematisch 
druggebruikk en met een problematische sociale, psychi-
schee en gezonheidssituatie. Figuur 21.6 geeft het verschil 
inn afname van de problematiek tussen controle en experi-
mentelee groep, derhalve de saldo winst die met de hoge 
dosess behaald is. 

Opp alle vier de gebieden is in de experimentele groep 
sprakee van een behoorlijke afname van de problematiek 
(figuurr 21.5). Op één gebied (sociaal) is deze afname 
evenn groot als de afname in de controlegroep, op drie 
gebiedenn is de afname van de problematiek in de experi-
mentelee groep beduidend groter dan in de controlegroep 
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(figuurr 21.6). 
Inn figuur 21.7 is voor de experimentele groep de afna-

mee van de problematiek voor de 26 afzonderlijke aspec-
tenn weergegeven. Het is duidelijk dat er sprake is van 
vooruitgangg over een breed front. Slechts op 5 van de 26 
aspectenn treedt een toename van de problematiek op. 
Driemaall  is deze toename van de problematiek te ver-
waarlozenn (0.1, 0.1 en 0.9 procentpunt), tweemaal is 
dezee toename klein (3.0 en 3.8 procentpunt). 

Bijj  de overige 21 aspecten gaat de experimentele 
groepp er op vooruit. Zeven keer is deze vooruitgang 
groott (10 tot 38 procentpunten), zes maal is deze vooruit-
gangg substantieel (5 tot 10 procentpunten), zes maal is de 
vooruitgangg klein (1 tot 5 procentpunten) en tweemaal te 
verwaarlozenn (< 1 procentpunt). 

Voorr bijna alle aspecten geldt dat de afname van de 
problematiekk in de experimentele groep beduidend groter' 
iss dan de afname van de problematiek in de controle-
groep,, zo blijkt uit figuur 21.8, waarin de saldo winst is 
weergegevenn van een behandeling met hoge doses metha-
don. . 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon 
eenn positief effect hebben op de totale situatie van de me-
thadonpatiënten.. Dit effect heeft vooral betrekking op het 
veell  geringere aandeel patiënten met een zware proble-
matiek. . 

Fig.. 21.7. Vooruitgang experim. groep. Fig.. 21.8. Saldo winst hoge doses. 
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Tabell  21.7. De totaie situatie na 10 en na 22 maanden, percentages. 

vóórr rand naa 10 mnd naa 22 mnd 

totaletotale situatie 
opop 4 gebied. 
niet-probl l 
probl l 
zeerr probl 

exp p 

17.4 4 
54.5 5 
28.1 1 

12.7 7 
56.3 3 
31.0 0 

exp p 

23.0 0 
60.9 9 
24.0 0 

17.4 4 
60.9 9 
21.7 7 

.249 9 25.7 7 
49.5 5 
24.8 8 

exp p 

31.9 9 
59.5 5 
8.6 6 

.001 1 

Conformm randomisatie behandelde groepen zie volgende tabel. N = 247 (vóór randomisatie), 215 (na 10 maanden) en 225 (na 22 maanden). P-
waardenn eenzijdig op basis van de continue variabele. Verschil vóór randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

Tabell  21.8. Dee totale situatie na 10 en na 22 maanden, percentages, conform randomisatie behandelde patiënten. 

vóórr rand na 10 mnd 

conn exp con exp p 

naa 22 mnd 

conn exp P P 

totaletotale situatie 
opop 4 gebied. 
niet-probl l 
probl l 
zeerr probl 

17.4 4 
54.5 5 
28.1 1 

12.7 7 
56.3 3 
31.0 0 

21.3 3 
53.9 9 
24.7 7 

19.0 0 
64.3 3 
16.7 7 

.047 7 23.3 3 
53.5 5 
23.3 3 

33.8 8 
62.0 0 
4.2 2 

.000 0 

NN = 247 (vóór randomisatie), 173 (na 10 maanden) en 157 (na 22 maanden). P-waarden eenzijdig op basis van de continue variabele. Verschil 
vóórr randomisatie niet significant (tweezijdig; p = .547). 

DeDe ontwikkeling door de tijd 

Zoalss besproken in hoofdstuk 20 heeft er ook halverwege 
dee experimentele periode een meting plaats gevonden, 10 
maandenn na de start van het ophogen van de doses. In 
Driessenn e.a. (2003: hoofdstuk 8) is daar uitvoerig over 
gerapporteerd.. In deze studie beperken wij ons tot de 
hoofdlijnen. . 

100 maanden na de randomisatie gebruiken de deelne-
merss in de experimentele groep minder benzodiazepinen 
enn amfetaminen. Daar staat tegenover dat deelnemers in 
dee experimentele groep na 10 maanden vaker zijn opge-
nomenn in een ziekenhuis, vaker hallucinaties ervaren en 
minderr werken. Al met al is de verbetering na 10 maan-
denn niet indrukwekkend. Voor geen van de effectmaten 
wordtt dan ook een groot verschil tussen de experimentele 
enn de controlegroep aangetroffen na 10 maanden. 

Uitt tabel 21.7 blijkt dat na 10 maanden de totale situa-
tiee van de experimentele groep iets beter is dan die van 
dee controlegroep, maar dit verschil is klein. Na 22 maan-
denn zijn beide groepen verder uit elkaar gegroeid en is 
hett verschil significant. Het percentage niet-problemati-
schee gebruikers loopt in de controlegroep op van 17% bij 
randomisatie,, naar 23% na 10 maanden en vervolgens 
naarr 26% na 22 maanden. Na de verbetering gedurende 
dee eerste 10 maanden treedt er dus bij de controlegroep 
nogg maar weinig extra verbetering op in het daarop 
volgendee jaar (3 procentpunten). 

Inn de experimentele groep stijgt het percentage niet-
problematischee gebruikers gedurende de eerste 10 maan-
denn van 13% naar 17% en in het daarop volgende jaar 
stijgtt het verder naar 32%. Juist in de tweede periode 
treedtt dus nog een zeer sterke verbetering op van 15 
procentpunten. . 

Bijj  de groep zeer problematische gebruikers zijn de 

verschillenn nog treffender. In de controlegroep daalt het 
percentagepercentage zeer problematische gebruikers van 28% naar 
24%% na 10 maanden. In het daarop volgende jaar blijf t 
ditt percentage nagenoeg constant met 25%. In de expe-
rimentelee groep daalt het percentage zeer problematische 
gebruikerss na 10 maanden van 31% naar 22%, een flinke 
teruggangg met 9 procentpunten. In het daarop volgende 
jaarr is er echter cen nog grotere vooruitgang. Het per-
centagee daalt verder naar 9%, dit is een daling met 13 
procentpunten. . 

Concluderendd kan gesteld worden dat de verschillen na 
100 maanden met betrekking tot de totale situatie nog 
kleinn zijn. Wel is duidelijk dat de gevonden verschillen 
dee geprononceerde verschillen na 22 maanden prelude-
ren. . 

ConformConform randomisatie behandelde groepen 

Inn tabel 21.8 zijn de gegevens met betrekking tot de 
totalee situatie van de deelnemers opgenomen voor die 
patiëntenn die conform de randomisatie zijn behandeld. 
Voorr deze groep zijn de verschillen na 10 maanden 
significant.. Het percentage niet-problematische gebrui-
kerss loopt in de controlegroep eerst op van 17% naar 
21%% na 10 maanden en stijgt vervolgens naar 23%. In de 
experimentelee groep is het verloop 13%, 19% na 10 
maandenn en 34% na 22 maanden. 

Hett percentage zeer problematisch gebruikers daalt in 
dee controlegroep van 28% via 25% na 10 maanden naar 
23%.. In de experimentele groep is dat 31%, 17% en 
4%.. Dus in de conform randomisatie behandelde experi-
mentelee groep wordt in beide periodes een forse vooruit-
gangg geboekt van respectievelijk 14 en 13 procentpunten. 
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Conclusie Conclusie 

OmOm de effecten van hoge doses methadon vast te stellen 
zijnn de controlegroep en de experimentele groep vergele-
ken.. De deelnemers uit de controlegroep die in afwijking 
vann de randomisatie-uitslag inmiddels een hoge dosis me-
thadonn kregen en de deelnemers uit de experimentele 
groepp die inmiddels een lage dosis methadon kregen, 
blevenn ingedeeld bij hun groep volgens randomisatie. 
Hierdoorr wordt het effect van hoge doses methadon 
onderschat. . 

-- Het druggebruik is in beide groepen minder geworden, 
maarr veel sterker in de experimentele groep dan in de 
controlegroep.. Hoge doses methadon hebben een gun-
stigg effect op het druggebruik. Het heroïnegebruik 
looptt terug en het gebruik van andere middelen stijgt 
niet. . 

-- Ook de lichamelijke situatie van de methadonpatienten 
inn de experimentele groep is na 22 maanden beter dan 
diee in de controlegroep. 

-- Op het psychisch welbevinden van de methadonpati-
entenn hebben hoge doses een gunstig effect. Wel is dit 
effectt betrekkelijk zwak. 

-- Een effect van hoge doses methadon op de sociaJe 
situatiee blijf t uit. Het uitblijven van dit effect kan als 
volgtt worden ontleed. Enerzijds is er geen effect op 
crimineell  gedrag, op de huisvestingssituatie en op de 
arbeidsparticipatie.. Anderzijds is er een positief effect 
opp het sociale netwerk: patiënten uit de experimentele 
groepp zijn veel minder met mede-druggebruikers op 
gaann trekken. Het uitblijven van een positief effect op 
dee arbeidsparticipatie hangt waarschijnlijk samen met 
onvoldoendee vertrouwdheid van de hulpverlening met 
hogee doses methadon. 

-- Ten gevolge van hoge doses methadon lijk t enige 
socialee isolatie op te treden. Men gaat minder om met 
dee oude vertrouwde interactiepartnes (mede-drugge-
bruikers,, familie), terwijl er geen aanwijzingen zijn 
datt men nieuwe contacten heeft gelegd. Waarschijnlijk 
iss sociale verandering ten goede hierdoor een langdu-
rigg proces. 

-- Wanneer de metingen op deze vier gebieden (inclusief 
socialee situatie) worden samengenomen tot een centra-
lee effectmaat, blijkt dat hoge doses methadon een 
positieff  effect hebben op de totale situatie van de me-
thadonpatienten.. Dit effect manifesteert zich het duide-
lijkstt bij het veel geringere aandeel patiënten met een 
zwaree problematiek. Ook als de overleden patiënten en 
dee niet-bereikte patiënten in de analyse worden opge-
nomen,, blijf t dit effect bestaan.. Het effect is veel 
sterkerr als alleen de conform de randomisatie behan-
deldee patiënten geanalyseerd worden. Dat was te 
verwachten. . 

-- Het effect van hoge doses methadon heeft tijd nodig 
omm tot expressie te komen. De analyse laat zien dat 
ookk in de tweede periode tussen 10 en 22 maanden 
nogg substantiële verbeteringen optreden. Nergens blijkt 
datt het effect van hoge doses methadon na verloop van 
tijdd begint uit te doven. In de tweede periode wordt 
zelfss een grotere winst geboekt met hoge doses metha-
donn dan in de eerste periode. Dat houdt een belofte in 
voorr het effect van hoge doses methadon over nog 
langeree perioden, juist zoals Dole en Nyswander het 
oorspronkelijkk bedacht hadden. 

Dezee resultaten maken inzichtelijk waarom er in Neder-
landd bij artsen altijd een zekere weerzin heeft bestaan 
tegenn het voorschrijven van hoge doses methadon. De 
verschillenn tussen experimentele en controlegroep na 10 
maandenn zijn klein en voor een praktiserend arts niet 
zichtbaar.. Bovendien blijkt dat ook de controlegroep in 
dee eerste 10 maanden verbeteringen doormaakt, waar-
schijnlijkk ten gevolge van de extra aandacht die onder-
zoekk meebrengt. Na 10 maanden verbetert de controle-
groepp niet verder, de experimentele groep wel. Na 22 
maandenn zijn dientengevolge de verschillen tussen experi-
mentelee en controlegroep groter en statistisch aantoon-
baar,, maar het is duidelijk dat dergelijke lange termijn 
effectenn door een praktiserend arts niet kunnen worden 
waargenomen. . 

Dee in de literatuur gerapporteerde positieve effecten van 
hogee doses methadon kwamen dus niet overeen met de 
praktijkervaringg van de verslavingsartsen in de laagdrem-
peligee Nederlandse verslavingszorg. 
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