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HOOFDSTUKK 23 

HOGEE DOSES METHADON: MEDISCHE ASPECTEN 

Inn dit hoofdstuk zal eerst worden nagegaan hoe de versla-
vingsartss de situatie van de deelnemers beoordeelt. Ver-
volgenss wordt ingegaan op twee gevalideerde instrumen-
tenn om aspecten van de gezondheid te meten en op de 
uitslagenn van urinetesten. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
mett een paragraaf over bijwerkingen van (hoge doses) 
methadon. . 

HetHet oordeel van de arts 

Zoalss in hoofdstuk 21 bleek is de gezondheid van de 
hogee dosis groep na 22 maanden beter. Nu zal bekeken 
wordenn of de arts deze weergave van de gezondheidssitu-
atiee door de deelnemers onderschrijft. De deelnemers 
werdenn na 22 maanden opnieuw medisch onderzocht en 
dee arts noteerde zijn bevindingen en gaf daarnaast een 
beoordelingg van 7 aspecten van de situatie van de patiënt 
opp een rating-schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitste-
kend). . 

Voorr 156 patiënten zijn deze gegevens beschikbaar. 
Dee 69 patiënten bij wie wel een interview werd afgeno-
men,, maar waarvoor deze gegevens niet beschikbaar 
zijn,, verbleven in een aantal gevallen (31) elders. Zij 
werdenn dus wel opgespoord voor een interview, maar 
eenn medisch onderzoek vond niet plaats. In een aantal 
anderee gevallen (38) vulde de arts de gevraagde gegevens 
niett in. Door deze selectie hebben de volgende analyses 
eenn explorerend karakter. Dat deze selectie zuiver at ran-
domm is geweest, is immers onaannemelijk. 

Dee rating-gegevens zijn alleen beschikbaar voor het 
medischh onderzoek 22 maanden na randomisatie. Bij aan-
vangg van het experiment was het nog niet duidelijk dat 
kwalitatievee medische gegevens, zoals een opsomming 
vann medische bevindingen, voor een dergelijke analyse 
praktischh onbruikbaar zijn door de zeer grote inter-arts 
variatie.. Toen dat eenmaal bleek uit de ontvangen versla-
genn van de medische onderzoeken bij de start van het 
experimentt werd alsnog een korte rating-list ontwikkeld 
omm tenminste enig vergelijkbaar materiaal beschikbaar te 
hebben. . 

Opp de eerste plaats werd een rating gevraagd van vier 
aspectenn van de gezondheid die bij verslaafden vaak te 
wensenn over laten: de huid in verband met spuitabcessen, 
dee longen in verband met depressie van de ademhaling 
doorr opiaten en methadon, de hygiëne in verband met 

Tabell  23.1. Beoordeling van de situatie van de patiënt door de versla-
vingsarts.. Gemiddelde op een schaal van 1 (zeer slecht) 
tott 10 (uitstekend). 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, 
abcessen) abcessen) 

longen longen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, gebit 

algehelealgehele gezond-
heidstoestand heidstoestand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

allen n 

con n 

7.5 5 

7.6 6 

7.1 1 

6.0 0 

6.8 8 

5.9 9 

5.8 8 

exp p 

7.5 5 

7.2 2 

6.9 9 

5.8 8 

6.7 7 

6.1 1 

6.1 1 

P P 

.500 0 

.093 3 

.266 6 

.255 5 

.273 3 

.157 7 

.144 4 

conform m 
randomisatie e 

con n 

7.4 4 

7.5 5 

7.1 1 

6.0 0 

6.7 7 

5.8 8 

5.8 8 

exp p 

7.5 5 

7.3 3 

7.0 0 

5.8 8 

6.7 7 

6.2 2 

6.1 1 

P P 

.339 9 

.293 3 

.384 4 

.268 8 

.389 9 

.057 7 

.097 7 

NN = 156, respectievelijk 125 voor de conform randomisatie behan-
deldee groep. 

mogelijkee verloedering en het gebit in verband met ver-
waarlozing. . 

Overr het geheel genomen worden deze aspecten door 
dee verslavingsarts niet ongunstig beoordeeld. Gemiddeld 
ligtt het cijfer rond de zeven, alleen de situatie van het 
gebitt wordt met een cijfer rond de zes beoordeeld. Toch 
iss de arts van mening dat bij veel patiënten het genoemde 
aspectt onvoldoende beoordeeld dient te worden: de huid 
wordtt bij 18% van de patiënten als onvoldoende beoor-
deeld,, de longen bij 13%, de hygiëne bij 17% en de 
mondd en het gebit zelfs bij 39%. 

Verschillenn tussen controle en experimentele groep 
tredenn nauwelijks op. Het gemiddelde ligt in de experi-
mentelee groep soms wat lager, maar dit gemiddelde Iaat 
niett zien dat het percentage onvoldoende beoordelingen 
inn de experimentele groep soms ook lager ligt. Respectie-
velijkk in de controle en experimentele groep: huid 21 en 
16%,, longen 12 en 14%, hygiëne 20 en 15%, mond 40 
enn 38%. Een lager gemiddelde gecombineerd met een 
lagerr percentage onvoldoende beoordelingen, zoals te 
zienn is bij hygiëne, ontstaat als de arts het aspect bij de 
experimentelee groep zelden van een uitstekende beoorde-
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lingg voorziet. 
Dee algehele gezondheidstoestand beoordeelt de arts in 

beidee groepen met een kleine zeven en dit is identiek in 
beidee groepen (percentage onvoldoende beoordelingen in 
controlee en experimentele groep 22 en 21%). 

Bijj  de beoordeling van het psychisch en sociale functi-
onerenn treden grotere verschillen op. Het percentage 
onvoldoendee beoordelingen ligt hier in de experimentele 
groepp flink lager en ook het gemiddelde cijfer is wat 
hoger.. Het psychisch functioneren wordt respectievelijk 
inn controle en experimentele groep gemiddeld met 5.9 en 
6.11 beoordeeld, het percentage onvoldoende ligt op 42 en 
26%.. Het sociale functioneren krijgt respectievelijk in 
controlee en experimentele groep een beoordeling van 5.8 
enn 6.1, het percentage onvoldoende is hier 41 en 25%. 

Hett feit dat de gemiddelden elkaar niet veel ontlopen 
terwijll  er wel vrij grote verschillen zijn in het percentage 
mett een onvoldoende beoordeling, komt overeen met de 
bevindingenn in hoofdstuk 21, waar bleek dat hoge doses 
methadonn vooral tot gevolg hebben dat het percentage 
patiëntenn met een zeer problematische situatie sterk daalt. 

ConformConform randomisatie behandelde groep 

Omdatt het hier een exploratieve analyse betreft zijn in 
tabell  23.1 ook de gegevens opgenomen van de 125 pa-
tiëntenn die conform de experimentatie behandeld werden 
(enn waarvoor de arts deze gegevens noteerde). Bij de 
beoordelingg van het psychisch en sociaal functioneren 
bereikenn de verschillen tussen experimentele en controle-
groepp borderline significance. 

Geconcludeerdd kan worden dat er volgens de arts geen 
verschillenn tussen controle en experimentele groep optre-
denn in vier verslavingsgerelateerde aspecten van de ge-
zondheidssituatie.. Wel wordt het functioneren van de 
deelnemerss in de experimentele groep door de arts min-
derr vaak onvoldoende beoordeeld dan bij deelnemers in 
dee controlegroep. 

HetHet oordeel van de arts en het oordeel van de patiënt 

Inn hoofdstuk 21 werd vastgesteld dat hoge doses een 
effectt hebben op de gezondheidssituatie van de deelne-
mers.. In het voorgaande bleek dat de arts van mening is 
datt er op vier verslavingsgerelateerde aspecten van de 
gezondheidssituatiee tussen controle en experimentele 
groepp geen verschillen optreden. 

Opp de eerste plaats wordt nu nagegaan of er overeen-
stemmingg is tussen het oordeel van de arts en het oordeel 
vann de patiënt zelf over zijn gezondheidssituatie en over 
zijnn psychisch en sociale functioneren. De deelnemers 
hebbenn zichzelf hiervoor een rapportcijfer gegeven. 
Tabell  23.2 geeft de correlaties tussen deze beoordeling 
doorr de arts en door de patiënt zelf. 

Dee beoordeling van de algehele gezondheidssituatie 
doorr de patiënt en door de arts komt overeen, maar 
bijzonderr sterk is deze correspondentie niet (correlatie 

Tabell  23.2. Correlaties tussen de beoordeling van de situatie van de 
patiëntt door de verslavingsarts en de beoordeling van de 
situatiee op drie gebieden door de patiënt (rapportcijfer). 

correlatiee met beoordeling 
doorr patiënt van ... 

psychischh sociaal 
gezond-- functio- functio-

beoordelingg arts van ... heid neren neren 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, abcessen) 

longen longen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, gebit 

algehele algehele 
gezondheidstoestand gezondheidstoestand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

.16 6 
(.025) ) 

.23 3 
(.002) ) 

.11 1 
(.090) ) 

-.03 3 
(.358) ) 

.15 5 
(.027) ) 

.21 1 
(.004) ) 

.13 3 
(.056) ) 

.06 6 
(.309) ) 

.12 2 
(.066) ) 

.15 5 
(.033) ) 

-.04 4 
(.328) ) 

.10 0 
(.106) ) 

.30 0 
(.000) ) 

.24 .24 
(.002) ) 

.03 3 
(-334) ) 

.00 0 
(.480) ) 

.16 6 
(.021) ) 

.01 1 
(.459) ) 

.15 5 
(.034) ) 

.23 3 
(.002) ) 

.27 7 
(.000) ) 

NN = 156. 

.15).. De samenhang tussen de beoordeling van het psy-
chischh en sociale functioneren door arts en patiënt is 
sterkerr (correlatie respectievelijk .30 en .27). 

Waarschijnlijkk speelt een rol dat bij de beoordeling 
vann de gezondheidssituatie de patiënt een ander referen-
tiekaderr hanteert dan de arts. Zo blijkt de toestand van de 
mondd en het gebit bij de patiënt geen enkele samenhang 
tee hebben met het oordeel over de gezondheidssituatie in 
zijnn geheel (correlatie -.03), terwijl voor de arts dit 
gegevenn wel degelijk zwaar meeweegt in het totale oor-
deell  (correlatie .52), even zwaar als de situatie van de 
longenn (.53), die ook door de patiënt wordt meegewogen 
inn het totale oordeel (.23). En de hygiëne, die voor de 
patiëntt zwak meespeelt in het totale oordeel (.11), speelt 
voorr de arts zelfs de belangrijkste rol (correlatie .59). 

Uitt regressieanalyse blijkt dat het oordeel van de arts 
grotendeelss gebaseerd is op deze vier eerder genoemde 
enn enige momenten tevoren door de arts beoordeelde 
aspecten.. Het oordeel van de arts over de algehele ge-
zondheidd wordt voor 47% verklaard uit het oordeel over 
dezee vier aspecten (dit is een zeer hoge verklaarde vari-
ance;; bèta's en p-waarden: oordeel huid .13 (.058); oor-
deell  longen .25 (.000); oordeel hygiëne .30 (.000); oor-
deell  mond .21 (.007). Op de beoordelingen van psy-
chischh en sociaal functioneren is het effect van het oor-
deell  van de hygiëne zelfs nog hoger (bèta oordeel hygi-
enee op oordeel psychisch functioneren .45, .000; op oor-
deell  sociaal functioneren .53, .000), terwijl de effecten 
vann het oordeel over huid, longen en mond hierop veel 
zwakkerr zijn. 

Eenn residu-analyse (vergl. hoofdstuk 22), waarin de 
driee algemene oordelen van de arts (algemene gezond-
heid,, psychisch en sociaal functioneren) 'geschoond' 
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Tabell  23.3. Correlaties russen de beoordeling van de situatie van de 
patiëntt door de verslavingsarts en de vastgestelde situatie 
opp drie gebieden van de patiënt. 

correlatiee met de vastgestelde situatie 
opp het gebied van ... 

ge-- psy-
beoordelingg arts zond- chisch sociaal 
vann ... 

huid huid 
(aders,(aders, wonden, 
abcessen) abcessen) 

tongen tongen 

hygiëne hygiëne 

mond,mond, keel, 
gebit gebit 

algehele algehele 
gezondheidstoe-gezondheidstoe-
stand stand 

psychisch psychisch 
functioneren functioneren 

sociaal sociaal 
functioneren functioneren 

NN = 156. 

drugs s 

-.21 1 
(.003) ) 

-.09 9 

(.111) ) 

-.13 3 
(.052) ) 

-.03 3 
(.350) ) 

-.14 4 
(.031) ) 

-.17 7 
(.012) ) 

-.13 3 
(.048) ) 

heid d 

-.02 2 
(.388) ) 

-.12 2 
(.062) ) 

-.05 5 
(-265) ) 

-.08 8 
(.153) ) 

-.14 4 
(.033) ) 

-.23 3 
(.001) ) 

-.15 5 
(.024) ) 

funct t 

-.00 0 
(.460) ) 

-.05 5 
(.241) ) 

-.13 3 
(.047) ) 

.03 3 
(.315) ) 

-.08 8 
(.134) ) 

-.33 3 
(.000) ) 

-.26 6 
(.000) ) 

funct t 

-.04 4 
(.271) ) 

-.00 0 
(.493) ) 

-.16 6 
(.022) ) 

-.06 6 
(.223) ) 

-.21 1 
(.003) ) 

-.25 5 
(.001) ) 

-.34 4 
(.000) ) 

totaal l 

-.11 1 
(.080) ) 

-.10 0 
(.104) ) 

-.19 9 
(.008) ) 

-.04 4 
(.287) ) 

-.22 2 
(.002) ) 

-.39 9 
(.000) ) 

-.35 5 
(.000) ) 

wordenn voor deze effecten van de specifieke oordelen 
(huid,, longen, hygiëne, mond) laat een groter verschil 
tussenn controle en experimentele groep zien. De p-waar-
denn zijn respectievelijk .218, .059 en .055 (dit was .273, 
.1577 en .144, vergl. tabel 23.1). Voor de conform rando-
misatiee behandelde groepen zijn deze p-waarden .211, 
.0199 en .039 (dit was .389, .057 en .097). 

Zoalss gezegd is de correspondentie tussen oordeel van 
dee arts en van de patiënt bij het psychisch en sociale 
functionerenn sterker. De beoordeling van het psychisch 
enn sociale functioneren door de patiënt komt niet alleen 
overeenn met het oordeel van de arts, ook blijkt dat dit 
beïnvloedd wordt door de algehele gezondheidstoestand en 
doorr de hygiënische situatie van de patiënt, zoals beoor-
deeldd door de arts. 

Wanneerr de correlaties geïnspecteerd worden tussen 
hett oordeel van de arts en de situatie van de patiënt, 
zoalss die in hoofdstuk 21 is vastgesteld (tabel 23.3), dan 
blijk tt min of meer hetzelfde: een sterke samenhang wat 
betreftt psychisch en sociaal functioneren en een wat 
zwakkeree samenhang wat betreft de algehele gezond-
heidstoestand.. Opvallend is dat de correlaties tussen de 
beoordelingg door de arts van psychisch en sociaal functi-
onerenn iets sterker samenhangen met de situatie zoals die 
voorr de patiënt is vastgesteld met behulp van de gecon-
strueerdee effectmaten (tabel 23.3), dan met het directe 
oordeell  van de patiënt zelf (tabel 23.2). In de effectmaten 
vindtt een zekere objectivering plaats ten opzichte van het 
persoonlijkee oordeel van de verslaafde en deze objective-
ringg wordt door de arts onderschreven. 

Tabell  23.4. Zichtbare injecteerplaatsen volgens arts, percentages. N 
== 130. 

zichtbare e 
injecteerplaatsen n 

nee e 

ja a 

Tabell  23.5. 

gebruikk s\ 

nee e 

ja a 

Tabell  23.6. 

zichtbare e 

nee e 

ja a 

Gebrui i 
== 246 

muiten n 

naa 22 mnd 

conn exp 

77.88 68.2 

22.22 31.8 

P P 

.220 0 

<< van spuiten volgens verslaafde, percentages. N 
enn 215. 

vóór r 
randomisatie e 

con n 

54.1 1 

45.9 9 

exp p 

53.9 9 

46.1 1 

na a 
222 mnd 

conn exp 

78.00 76.7 

22.00 23.3 

Zichtbaree injecteerplaatsen volgens arts en geb 
tenn volgens verslaafde, totaal-percentages. N = 

njecteerp; ; aatsen n 

gebruikk spuiten 

neee ja 

65.11 7.8 

13.22 14.0 

P P 

.822 2 

'uikk spui-
129. . 

P P 

.000 0 

Injecteerplaatsen Injecteerplaatsen 

Dee arts is ook gevraagd te noteren of hij bij zijn onder-
 \r>if*ntf*f*rr\]-3ntce>n Vi<=<=>f> QQnr rp t r r v f fon T-Tot K l i i t ^ t / l o t 

dergelijkee plaatsen door de arts iets vaker worden aange-
troffenn bij deelnemers uit de experimentele groep dan bij 
deelnemerss uit de controlegroep (tabel 23.4). Bij de 
experimentelee groep ziet de arts bij 32% van de deelne-
merss injecteerplaatsen, bij de controlegroep bij 22% 
(geenn significant verschil). 

Hoewell  dit verschil vrij klein is, is een nadere explo-
ratiee op zijn plaats. Dit verschil zou immers kunnen 
wijzenn op meer intraveneus druggebruik ten gevolge van 
hogee doses. Het is bijvoorbeeld niet onmogelijk dat 
patiëntenn met een hoge dosis vaker spuiten, omdat zij 
terugverlangenn naar de kick, die zij in sommige gevallen 
niett meer ervaren bij het roken van heroïne in combinatie 
mett een hoge dosis methadon. 

Tabell  23.5 geeft het gebruik van spuiten volgens de 
patiënt,, zowel bij de randomisatie, als na 22 maanden. 
Duidelijkk is dat het gebruik van spuiten in de experimen-
telee periode fors is gedaald van 46% naar 23%. Deze 
dalingg doet zich in beide groepen even sterk voor. 

Dee Nationale Drugmonitor (2002: 59) vermeldt voor 
Rotterdamm in 1998 31% spuiters van heroïne en voor 
19999 14% in Utrecht. De hier genoemde cijfers betreffen 
echterr niet alleen heroïne, maar alle drugs. Bovendien 
betreftt het de meer problematische verslaafden (vergl. 
hoofdstukk 20). De cijfers in tabel 23.5 zijn dus niet bij-
zonderr hoog. 

Hett is nu mogelijk dat enkele deelnemers in de experi-
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Tabell  23.7 Door de arts genoteerde opmerkingen in de tweede fase van het experiment (tussen 10 en 22 maanden na randomisatie). 

controlegroep p experimentelee groep 

aff  en toe angst 
beetjee obstipatie 
buikkrampenn 's ocht. hep. C 
chronischee depressieve klachten 
chronischee obstipatieklachten 
infarct t 
excentriek,, matig verzorgd, mager 
vermagering g 
hartkloppingen,, spierpijnen 
Hepatitiss C, hartklepprothese 
kunstklep,, bloedverdunners 
li.handd tintelt-zenuw klem 
lichtee kl-, behoudens ontweningsvrsch 
lichtt ontremd, agressief, weigert medewerk 
LO:: syst souffle 
misselijkheidd sinds 2 dagen, 
obvv internist ivm refluxklacht 
onderr invloed, niet zieke indruk 
opvliegerss (menopauze) 
pijnkll  gewrichten, mn vingers 
slechtt verzorgd, gesedeerd, niet-verward 
stemmingg minder depr,"egaler" 
vaakk dope ziek 
vastee ontlasting, geen bloed 
veell  last van ziekte 
veell  pijn in de benen 
verwarde,, chaotische indruk > psychiat. cons 
verwijzingg huisarts 
zweten,, missel, pijn in buik 
zweten,trillen,, gespannen 

bleekk moe, afgevallen 
chron.. psych. "dubbele diagnose" 
eett redelijk 
gebasedd door pijn kunstgebit 
gedetineerd,, afgeb. wil omhoog 
geenn effect, stoned gevoel 
geenn depressieve kl. 
geenn kl., afk. versch. koud, kramp 
huidigee dosis te laag 
impotentiekl l 
inn detentie gezeten 
jeukk benen, obstipatie 
klachtt links? 
laatstee meth, over op temgesic 
labb leverstatus, nierfunctie 
longenn schoon 
maagklachten,, overgewicht 
matigg verzorgd, transp. Abdomen: gb 
niett therapie trouw 
nrr RIAGG vr behandeladvies 
onrust,, zweetaanv, moe 
ontstekingg testikel 1 Vi jr gel. 
ontww kl/pijn buik, o-rug 
overlegg HA over andere pijnmed 
pijnn tgv neurolog.gev. trauma 
pijnkl. . 
polss 84, lichte crav. 
regg hart long gb (?) 
slapeloosheid d 
slechtt verzorgd, manipulatief, bleek 

slechtt verzorgd, VAG, overig gb. 
suïcidee gedachten 
suïcidepoging,, coma 
toenamee depressieve kl. 
toenamee her. gebr./ziek 
toenemendee klachten 
veell  transp, lusteloos 
verwezenn strhoekwerk (onderdak) 
verz.. tot afbouw (2 x) 
viagra? ? 
watt moe, uithoudingsvermogen 
will  zich nog 1 x laten opereren 
zwartt voor de ogen 
zweten,, crav.na afb.120-108 

mentelee groep hun spuitgedrag verzwijgen. Tabel 23.6 
laatt zien dat de arts in 65% van alle gevallen geen injec-
teerplaatsenn ziet, terwijl de verslaafde ook geen spuit-
gedragg meldt. In 14% van de gevallen ziet de arts wel 
spuitplaatsenn en meldt de verslaafde ook spuitgedrag. In 
dee meerderheid van de gevallen (79%) stemmen beide 
indicatiess dus met elkaar overeen. 

Inn 8% van de gevallen meldt de verslaafde spuitge-
drag,, maar de arts merkt de spuitplaatsen niet op. In 4% 
vann de gevallen betreft dit zelfs spuitgedrag op meer dan 
77 dagen per twee weken. Het is mogelijk dat in deze 
gevallenn de arts iets over het hoofd heeft gezien. 

Inn 13% van de gevallen noteert de arts injecteerplaat-
sen,, maar de verslaafde meldt geen spuitgedrag. Aanne-
melijkk is dat een deel van deze deelnemers hun spuitge-
dragg verzweeg. Daarnaast is het mogelijk dat deze deel-
nemerss hun spuitgedrag inmiddels gestaakt hebben en dat 
dee arts doelt op oude littekens en niet op recente injec-
teerplaatsen.. Dat laatste is niet aan de arts gevraagd. 

Vann de 17 patiënten bij wie de arts injecteerplaatsen 
constateert,, terwijl zij zelf opgeven de afgelopen drie 
maandenn niet gespoten te hebben, behoren er 7 tot de 
controlegroepp en 10 tot de experimentele groep. 7 krijgen 
naa 22 maanden een hoge dosis methadon en 10 een lage 
(66 controlegroep en na 22 maanden lage dosis; 6 experi-
mentelee groep en hoge dosis; 1 controlegroep, hoge 
dosis;; 4 experimentele groep en lage dosis). Gesteld kan 
wordenn dat zij in gelijke mate uit experimentele en con-
trolegroepp afkomstig zijn. Het is niet zo dat met name 

hogee dosis patiënten hun spuitgedrag verzwijgen. 

OpmerkingenOpmerkingen van de arts 

Gedurendee de tweede fase van het experiment (tussen 10 
enn 22 maanden) zag de arts de deelnemers in verband 
mett wijzigingen in de dosis, klachten en dergelijke. Van 
dergelijkee consulten werd een verslag in de patïentmap 
opgenomen.. De door de arts opgeschreven opmerkingen 
tijdenss deze consulten hebben merendeels betrekking op 
hett bijgebruik (welke middelen, hoeveel, ontwikkeling). 
Opvallendd is dat opmerkingen over bijgebruik ('geen 
bijgebruik'' of juist 'veel heroïne') veel vaker gemaakt 
wordenn bij hoge dosis patiënten dan bij de controlegroep. 
Ookk de opmerking 'gezond' of 'gb' wordt bij de expe-
rimentelee groep vaker aangetroffen dan bij de controle-
groep. . 

Ditt illustreert met welke verwachtingen de artsen de 
hogee dosis patiënten onderzochten. Men was gespitst op 
afnemendd bijgebruik en klachten in verband met de hoge 
dosiss methadon. Het was uiteraard ook de taak van de 
artss alert te zijn op mogelijke bijwerkingen. 

Daarnaastt zijn er een aantal opmerkingen over de 
overigeoverige medicatie, die door de arts (of een collega) is 
voorgeschrevenn en soms wordt een motivatie gegeven 
voorr een wijziging van de methadondosis. Vaak wordt 
daarbijj  verwezen naar de wens van de patiënt om te 
verhogenn of verlagen. All e andere opmerkingen zijn sa-
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Tabell  23.8. VOEG, vragenlijst ervaren gezondheid (13 items) en 4 toegevoegde items (onder stippellijn), percentages 'ja*. 

Hebb je nogal eens pijnen in je borst of hart-
streek? ? 

Hebb je nogal eens een opgezet of drukkend ge-
voell  in je maagstreek? 

Benn je gauw kortademig? 

Iss jouw maag nogal eens van streek? 

Hebb je klachten over pijn in botten en spieren? 

Hebb je nogal eens last van rugpijnen? 

Hebb je vaak een gevoel van moeheid? 

Hebb je nogal eens last van hoofdpijn? 

Benn je nogal eens duizelig? 

Hebb je wel eens een verdoofd gevoel of tinte-
lingenn in je ledematen? 

Voell  je je nogal eens lusteloos? 

Staa je in de regel 's ochtends moe en niet uitge-
rustt op? 

Voell  je je gauwer moe dan je normaal acht? 

Moetjee wel eens sterk zweten, ook als het niet 
warmm is? 

Hebb je nogal eens last van jeuk? 

Hebb je meestal iedere dag ontlasting? (% nee) 

Voell  je jezelf gezond? (% nee) 

vóórr rand. 

con n 

29.8 8 

33.3 3 

44.6 6 

37.2 2 

39.7 7 

45.5 5 

62.5 5 

22.3 3 

23.1 1 

35.5 5 

66.1 1 

54.5 5 

55.4 4 

65.3 3 

16.5 5 

33.1 1 

40.8 8 

expp p 

32.8 8 

35.2 2 

48.8 8 

37.6 6 

33.6 6 

44.8 8 

50.4 4 

16.0 0 

24.0 0 

41.6 6 

68.5 5 

45.6 6 

42.44 .042 

63.7 7 

18.4 4 

32.8 8 

39.3 3 

naa 22 mnd 

con n 

33.3 3 
(34.8) ) 

42.2 2 
(41.2) ) 

51.8 8 
(57.1) ) 

51.2 2 
(50.7) ) 

37.8 8 
(38.8) ) 

34.9 9 
(33.8) ) 

57.1 1 
(55.1) ) 

28.9 9 
(26.5) ) 

35.3 3 
(34.3) ) 

47.6 6 
(53.6) ) 

55.3 3 
(55.7) ) 

51.2 2 
(49.3) ) 

52.9 9 
(51.4) ) 

68.6 6 
(70.4) ) 

13.4 4 
(14.9) ) 

24.1 1 
(22.5) ) 

37.6 6 
(27.7) ) 

exp p 

32.1 1 
(23.2) ) 

34.9 9 
(30.4) ) 

55.3 3 
(55.4) ) 

39.3 3 
(30.4) ) 

32.9 9 
(25.0) ) 

50.0 0 
(44.6) ) 

51.2 2 
(45.5) ) 

22.9 9 
(18.2) ) 

32.1 1 
(27.3) ) 

36.5 5 
(32.1) ) 

53.5 5 
(50.0) ) 

44.0 0 
(38.2) ) 

53.6 6 
(49.1) ) 

65.9 9 
(60.7) ) 

19.0 0 
(14.5) ) 

25.3 3 
(25.9) ) 

31.0 0 
(24.5) ) 

P P 

.435 5 
(.081) ) 

.171 1 
(.108) ) 

.323 3 
(-421) ) 

.061 1 
(-011) ) 

.257 7 
(.053) ) 

.025 5 
(.111) ) 

.223 3 
(.145) ) 

.189 9 
(.140) ) 

.334 4 
(.202) ) 

.072 2 
(.008) ) 

.407 7 
(.263) ) 

.178 8 
(.110) ) 

.468 8 
(.399) ) 

.353 3 
(-127) ) 

.164 4 
(.477) ) 

.431 1 
(-331) ) 

.182 2 
(.356) ) 

N== 247 bij randomisatie, N = = 174 na 22 maanden. Tussen haakjes: conform randomisatie (N = 129). 

mengebrachtt in tabel 23.7. 
Hett is duidelijk dat de patiënten in de experimentele 

groepp de arts vaker aanleiding geven een opmerking te 
plaatsenn dan de patiënten in de controlegroep. Dat was te 
verwachtenn door de grotere alertheid van de artsen. 

Tweemaall  wordt bij de experimentele groep een suïci-
depogingg vermeld. Deze zijn in hoofdstuk 20 aan de orde 
geweest.. Verder zijn er geen ernstige aandoeningen, die 
recentt zijn opgelopen, genoemd. Klachten die kunnen 
samenhangenn met de hoge doses methadon, komen in de 
experimentelee groep voor (bijv. 'zwart voor ogen'), maar 
ookk in de controlegroep (bijv 'obstipatie'). 

Uitt de tabel kan niet worden opgemaakt dat de hoge 
dosess methadon met specifieke klachten samengaan. 

lenn zijn met gestandaardiseerde en gevalideerde itemlijs-
tenn gemeten. Bovendien zijn deze lijsten afgenomen door 
eenn verslavingsverpleegkundige en niet tijdens een inter-
view.. Dat heeft het voordeel dat de data uit een andere 
bronn dan de interviewgegevens afkomstig zijn, wat een 
validatiee van de bevindingen in hoofdstuk 21 mogelijk 
maakt.. Het nadeel is dat, zoals in hiervoor al besproken 
is,, deze gegevens voor veel minder patiënten beschikbaar 
zijn,, omdat een aantal deelnemers niet meer deelnam aan 
dee verslavingszorg (maar wel werd opgespoord voor een 
interview),, of omdat op de methadonpost nagelaten werd 
dee betreffende lijst in te vullen. 

VOEG VOEG 

EnurenEnuren lichamelijke en psychische gezondheid 

Inn deze paragraaf wordt de ervaren gezondheid en de 
ervarenn geestelijke gezondheid besproken. Beide variabe-

Dee VOEG (Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheids-
toestand)) is in 1969 ontwikkeld door Dirken voor het in 
kaartt brengen van het welbevinden van groepen arbeiders 
enn van werkgebonden stressoren. In een literatuurstudie 
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naarr de VOEG wordt gesteld dat de vragen zowel aspec-
tenn van de lichamelijke als van de psychische gezond-
heidstoestandd meten (Furer e.a. 1995). De VOEG wordt 
opp ruime schaal gebruikt. 

Voorr het CBS Leefsituatie-Onderzoek hebben Jansen 
enn Sikkel de lijst ingekort tot een 13-item versie (VOEG-
13;; Jansen en Sikkel 1981). Hierin domineren lichamelij-
kee aspecten. De betrouwbaarheid is hoog: Cronbachs 
alphaa = .80. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
dezee VOEG-13. 

Tabell  23.8 geeft de percentages van de patiënten die 
dee betreffende dertien klachten hebben (boven stippel-
lijn) .. Voor randomisatie treedt er één verschil op tussen 
experimentelee en controlegroep. De controlegroep ervaart 
meerr moeheid. Na 22 maanden is dit verschil verdwenen. 
Verderr zijn er geen verschillen tussen beide groepen bij 
randomisatie.. Na 22 maanden zijn er wel verschillen, 
maarr deze zijn meestal vrij klein. 

Tweee klachten worden door de experimentele groep 
vakerr ervaren dan door de controlegroep. Op de eerste 
plaatss hebben de patiënten met een hoge dosis methadon 
vakerr rugklachten (50%, controlegroep 35%). Er is geen 
verklaringg voor dit verschil. Uit de literatuur is het niet 
bekendd als een bijwerking van (hoge doses) methadon. 
Ookk bij de conform randomisatie behandelde groepen 
treedtt dit verschil op, hoewel het daar iets kleiner is. 
Daarnaastt blijken deelnemers aan de hoge dosis groep 
eenn fractie vaker kortademig te zijn (4 procentpunten 
meer),, maar bij de conform randomisatie behandelde 
groepp is het percentage in de experimentele groep niet 
groter,, maar 2 procentpunten kleiner dan bij de contro-
legroep.. Een toeschrijving aan de werking van hoge 
dosess methadon in verband met ademhalingsdepressie is 
derhalvee dubieus. 

Bijj  drie klachten is het verschil miniem: pijn in de 
borst,, duizelig en gauw moe. Pijn in de borst ligt in de 
conformm randomisatie behandelde experimentele groep 
overigenss 11 procentpunten lager dan in de controle-
groep. . 

Dee overige acht klachten worden meer dan 5 procent-
puntenn minder vaak door de hoge dosis groep ervaren. In 
dee experimentele groep heeft men minder vaak een opge-
zett gevoel in de maagstreek (7 procentpunten minder), de 
maagg van streek (12 procentpunten), pijn in de botten (5 
procentpunten),, een gevoel van moeheid (6 procentpun-
ten),, hoofdpijn (6 procentpunten), een verdoofd gevoel 
(111 procentpunten) en staat men vaker 's ochtends uitge-
rustt op (7 procentpunten). 

Onderr de stippellijn zijn vier items opgenomen die niet 
tott de VOEG behoren, maar die geformuleerd zijn in 
verbandd met dit experiment. Het betreft drie beschreven 
bijwerkingenn (zweten, jeuk, obstipatie) en een algemene 
vraagg naar het gezondheidsgevoel. 

Dee patiënten met een hoge dosis hebben niet vaker last 
vann sterk zweten, maar minder vaak. Wel blijken deze 
patiëntenn vaker last te hebben van jeuk, maar niet in de 
conformm randomisatie behandelde groep. Obstipatieklach-
tenn komen in beide groepen evenveel voor, in de con-
formm randomisatie behandelde experimentele groep 3 

Tabell  23.9. VOEG-13 score en score op 4 items bijwerkingen. Ge-
middeldd aantal klachten. 

voorvoor random. 
voeg-13 3 

44 items 
bijwerkingen n 

allen n 

con n 

5.4 4 

1.9 9 

exp p 

5.2 2 

2.2 2 

P P 

.263 3 

.002 2 

conform m 
randomisatie e 

conn exp P P 

nana 22 maanden 
voeg-133 5.6 5.2 .259 5.6 4.5 .053 

44 items 1.9 1.9 .347 2.0 1.9 .222 
bijwerkingen n 

procentpuntenn meer dan bij de controlegroep. Het alge-
helee gezondheidsgevoel is in de experimentele groep iets 
beterr (7 procentpunten). 

Uitt de gegevens blijkt weinig van de traditionele bij-
werkingenn van methadon. In de experimentele groep die 
nogg steeds een hoge dosis krijgt, komen kortademigheid, 
moeheid,, lusteloosheid en zweten niet vaker, maar juist 
minderr vaak voor. Obstipatie komt alleen in de conform 
randomisatiee behandelde groep iets vaker voor (4 pro-
centpunten). . 

Tabell  23.9 geeft de voeg-score (het gemiddeld aantal 
klachten)) en een vergelijkbare score voor de vier items 
mett betrekking tot bijwerkingen. De experimentele groep 
heeftt een lagere overall score (minder klachten). Opmer-
kelijkk is dat voor randomisatie de experimentele groep de 
vierr bijwerkingen iets vaker ervoer. Na 22 maanden is 
dezee achterstand van de experimentele groep verdwenen. 
Dee bijwerkingen zijn dus verdwenen ten gevolge van een 
verhogingg van de dosis. Men kan zich zodoende afvragen 
inn hoeverre er werkelijk van bijwerkingen sprake is. De 
genoemdee bijwerkingen blijken in ieder geval niet dosis-
afhankelijkk te zijn. 

GeneralGeneral Health Questionnaire 

Dee GHQ-20 (verkorte versie, Goldberg 1978) is een 
erkende,, gevalideerde vragenlijst naar psychische proble-
matiekk die een aantal domeinen bestrijkt zoals depressie, 
angst,, en disfunctioneren. De vragen dienen op een vier-
puntsschaall  te worden beantwoord en geven op de betref-
fendee domeinen een schaalscore als indicatie voor psychi-
schee gezondheid. De verpleegkundigen van de deelne-
mendee instellingen legden de potentiële deelnemers de 
vragenn voor. De 20 GHQ-vragen zijn volgens een stan-
daardproceduree bewerkt tot een index voor psychisch 
welbevinden,, die het aantal keer weergeeft dat men meer 
off  veel meer dan gewoonlijk last heeft van een van de 
psychischh ongemakken. Aan missende waarden is de 
gemiddeldee score van de wel ingevulde items toegekend. 
Casess met meer dan twee missende waarden zijn niet 
geanalyseerd. . 
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Tabell  23.10. General Health Questionnaire. Gemiddeld aantal proble-
men. . 

voorvoor randomisatie 
GHQ Q 

nana 22 maanden 
GHQ Q 

allen n 

con n 

8.6 6 

6.5 5 

exp p 

8.4 4 

5.3 3 

P P 

.396 6 

.095 5 

conformm randomisatie 

conn exp p 

6.44 4.8 .059 

Tabell  23.11. Items in de GHQ. Gemiddelde score, hoe hoger hoe 
meerr problemen. Alleen conform randomisatie behan-
deldee groepen. 

item m exp p 

Voorr randomisatie blijken de deelnemers 8.5 psychi-
schee problemen te ervaren, zoals 'ongelukkig en neer-
slachtigg gevoel' of 'het gevoel voortdurend onder druk te 
staan'.. Na 22 maanden experimentele setting is dit aantal 
problemenn met 24% teruggelopen in de controlegroep 
vann 8.6 naar gemiddeld 6.5 problemen. In de hoge dosis 
groepp is het aantal problemen gedaald met 37% van 8.4 
naarr 5.3 problemen. De experimentele groep ervaart dus 
minderr problemen dan de controlegroep. Wanneer voor 
toetsingg gebruik gemaakt wordt van factorscores zijn de 
verschillenn significant (p = .046; conform randomisatie 
pp = .022). Factorscores voldoen beter omdat die ook 
gebruikk maken van de verschillen tussen score 1 en 2 en 
tussenn score 3 en 4. Bij de traditionele score-toekenning 
wordtt die variantie weggegooid. 

ConformConform randomisatie behandelde groep 

Bijj  de conform randomisatie behandelde experimentele 
groepp bedraagt de daüng van het aantal problemen 43% 
(vann 8.4 naar 4.8). 

Voorr de volledigheid geeft tabel 23.11 de verschillen 
perr item. Het betreft de conform randomisatie behandel-
dee groepen. Bij 18 van de 20 items ervaart de experi-
mentelee groep minder problemen. Bij de overige 2 items 
iss het verschil ten gunste van de controlegroep minimaal 
(.033 en .02; plezier in dagelijkse bezigheden; problemen 
onderr ogen zien). 

Bijj  8 van de 20 items is het verschil ten gunste van de 
experimentelee groep vrij groot (verschil > .20 en p 
<.10).. De deelnemers aan de experimentele groep kun-
nenn zich beter concentreren, slapen beter, hebben vaker 
hett gevoel de dingen goed te doen, nemen minder vaak 
dee dingen zwaar op, hebben minder vaak het gevoel dat 
alless teveel wordt, voelen zich minder vaak ongelukkig 
enn neerslachtig, hebben meer vertrouwen in zichzelf en 
beschouwenn zichzelf minder vaak als een waardeloos 
iemand. . 

VOEG,VOEG, GHQ en centrale effectmaten 

Inn tabel 23.12 is de samenhang tussen centrale effect-
matenn enerzijds en de VOEG en GHQ anderzijds weer-
gegeven.. Duidelijk is dat beide meetinstrumenten vooral 
sterkk samenhangen met de centrale effectmaat voor psy-
chischee problematiek. De GHQ en de VOEG blijken 

-- Heb je je de laatste tijd kunnen con-
centrerenn op je bezigheden? 

-- Ben je de laatste tijd door zorgen 
veell  slaap tekort gekomen? 

-- Heb je je de laatste tijd goed kunnen 
bezighouden? ? 

-- Ben je de laatste tijd evenveel het 
huiss uitgeweest als gewoonlijk? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel dat 
jee de dingen over het geheel geno-
menn goed doet? 

-- Ben je de laatste tijd tevreden over 
dee manier waarop je je taken uit-
voert? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd zinvol bezig te zijn? 

-- Voelde je je de laatste tijd in staat 
omm beslissingen (over dingen) te 
nemen? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd datje voortdurend onder druk 
stond? ? 

-- Heb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd datje je moeilijkheden niet de 
baass kunt? 

-- Heb je de laatste tijd plezier kunnen 
belevenn aan je dagelijkse bezighe-
den? ? 

-- Heb je de laatste tijd de dingen 
zwaarr opgenomen? 

-- Ben je de laatste tijd in staat geweest 
jee problemen onder ogen te zien? 
Hebb je de laatste tijd het gevoel ge-
hadd dat alles je teveel aan het wor-
denn is? 

-- Heb je je de laatste tijd ongelukkig 
enn neerslachtig gevoeld? 

-- Ben je de laatste tijd het vertrouwen 
inn jezelf kwijtgeraakt? 

-- Heb je je de laatste tijd als een waar-
delooss iemand beschouwd? 

-- Het je je de laatste tijd alles bij 
elkaarr redelijk gelukkig gevoeld? 

-- Ben je de laatste tijd voortdurend ze-
nuwachtigg geweest? 

-- Ben je de laatste tijd wel eens zo ze-
nuwachtigg geweest datje niets meer 
kon n 

2.32 2 

2.19 9 

2.03 3 

2.13 3 

2.21 1 

2.31 1 

2.22 2 

2.14 4 

2.12 2 

2.14 4 

2.22 2 

2.31 1 

1.85 5 

2.46 6 

2.31 1 

1.89 9 

1.76 6 

2.29 9 

2.06 6 

1.64 4 

2.12 2 

1.75 5 

1.93 3 

2.12 2 

1.93 3 

2.24 4 

2.10 0 

2.07 7 

2.05 5 

1.98 8 

2.24 4 

2.07 7 

1.88 8 

2.03 3 

2.05 5 

1.64 4 

1.54 4 

2.17 7 

1.93 3 

1.58 8 

.053 3 

.004 4 

.212 2 

.484 4 

.033 3 

.321 1 

.218 8 

.282 2 

.325 5 

.177 7 

.454 4 

.084 4 

.375 5 

.008 8 

.070 0 

.063 3 

.083 3 

.210 0 

.219 9 

.339 9 

zwakkerr samen te hangen met de centrale effectmaat 
voorr de gezondheidssituatie. Dit komt omdat deze centra-
lee effectmaat voor gezondheid vooral gebaseerd is op 
feitelijkee zaken, zoals aantal dagen ziekte of ziekenhuis 
enn veel minder op de beleving van de gezondheid. 

Urinecontroles Urinecontroles 

Naastt interviews en door de hulpverlening genoteerde 
gegevens,, is gebruik gemaakt van urinecontroles. Deze 
vondenn onaangekondigd plaats op het moment dat de 
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Tabell  23.12. Correlaties tussen VOEG en GHQ en de vijf centrale 
effectmaten. . 

VOEG--
13 3 

GHQ Q 

drug--
gebruik k 

.11 1 
(.083) ) 

.16 6 
(.014) ) 

gezond--
heid d 

.25 5 
(.000) ) 

.28 8 
(.000) ) 

effectmaten effectmaten 

psychi--
schee sit. 

.62 2 
(.000) ) 

.53 3 
(.000) ) 

sociale e 
situatie e 

.21 1 
(.004) ) 

.28 8 
(.000) ) 

totale e 
situatie e 

.47 7 
(.000) ) 

.51 1 
(.000) ) 

N=165,, resp. 171. Tussen haakjes p-waarde. 

deelnemerss hun methadon kwamen afhalen. Het laborato-
riumm van de Jellinek onderzocht de monsters en rappor-
teerdee hierover aan de instelling. 

Dee urinemonsters zijn onderzocht op de aanwezigheid 
vann afbraakprodukten van methadon en van andere 
drugs.. All e instellingen hebben op methadon, opiaten en 
cocaïnee laten controleren en sommige ook op amfetami-
nen,, benzodiazepinê alcoholpromillage en cannabis. De 
toegepastee urinetesten kunnen methadon tot 4 dagen na 
innamee aantonen, opiaten tot 2 dagen na gebruik, amfeta-
minenn tot enkele dagen (bij grote hoeveelheden) en 
cocaïnee tot 1 dag na gebruik. Voor benzodiazepinen is dit 
afhankelijkk van soort en cumulatie. In deze paragraaf 
wordenn deze gegevens besproken. 

Tabell  23.13 geeft de gemiddelde proportie positieve 
testenn in controle en experimentele groep gedurende de 
tweedee fase van het experiment, dat wil zeggen van 
maandd 11 tot maand 22 na de start van de opbouw van 
dee mefhadondosis in de experimentele groep. In die 
periodee zijn er 1495 urinecontroles uitgevoerd bij 176 
deelnemers.. Gemiddeld is dit 8.5 controles per deelne-
mer.. In de controlegroep ligt dit gemiddelde lager (7.8), 
dann in de experimentele groep (9.1), maar dit verschil is 
niett significant (p = .119). 

Inn 61 % van alle afgenomen urinemonsters werden opi-
atenn aangetroffen, in de controlegroep ligt dit percentage 
opp 63%, in de hoge doses groep op 59%. Dit is een 
kleinn verschil. In hoofdstuk 21 (tabel 21.1) bleek dat in 
dee experimentele groep iets meer deelnemers helemaal 
geenn heroïne meer gebruiken (40% experimentele groep, 
33%% controlegroep), maar vooral het zeer frequent ge-
bruikk ligt duidelijk lager in de experimentele groep 
(dagelijks:: 17% in de experimentele groep, 31% in de 
controlegroep).. Bij een afname van de frequentie van het 
gebruikk ten gevolge van hoge doses methadon, bijvoor-
beeldd een verschuiving van dagelijks gebruik naar ge-
bruikk om de dag, zal het aantal positieve testen hetzelfde 
blijven. . 

Inn 58% van alle afgenomen urinemonsters werden (af-
braakproductenn van) cocaïne aangetroffen, in de controle-
groepp ligt dit percentage op 63%, in de hoge doses groep 
opp 54%. In hoofdstuk 21 (tabel 21.1) bleek het cocaïne-
gebruikk volgens opgave door de deelnemers in de inter-
viewss slechts een fractie lager te liggen in de experimen-
telee groep. Hier blijkt het verschil tamelijk substantieel te 
zijn. . 

Tabell  23.13. Percentage positieve urinetesten van alle afgenomen 
testenn van maand 11 tot en met maand 22 na start op-
bouww hoge doses methadon. 

percentagee positieve urinetesten van 
allee afgenomen testen van maand 11 

t7m22 2 

urinetestt op ... 

opiaten n 

cocaïne e 

amfetamine e 

bezodiazepinen n 

alcohol l 

cannabis s 

methadon n 

opiaten,, cocaïne 
enn benzodiaze-
pinenn gemiddeld 

contr. . 
groep p 

63.1 1 

62.9 9 

1.8 8 

71.5 5 

16.9 9 

35.1 1 

95.7 7 

65.8 8 

expenm. . 
groep p 

59.4 4 

53.8 8 

2.8 8 

60.4 4 

15.6 6 

30.1 1 

96.6 6 

57.9 9 

allen n 

61.2 2 

58.1 1 

2.3 3 

65.6 6 

16.2 2 

33.0 0 

96.2 2 

61.6 6 

P P 

.270 0 

.060 0 

.304 4 

.026 6 

.358 8 

.256 6 

.285 5 

.026 6 

NN = 176, 1495 urinetesten, gemiddeld 8.5 testen per deelnemer. 

Amfetaminee wordt praktisch niet aangetroffen in de 
urinemonsters.. Ook volgens de interviews worden amfe-
taminenn nauwelijks gebruikt door deze groep patiënten. 
Benzodiazepinenn zijn in 66% van de samples aangetoond, 
inn de controlegroep ligt dit percentage gemiddeld op 
72%,, in de experimentele groep op 60%. Ook uit de 
interviewss bleek dat er een verschil tussen experimentele 
enn controlegroep optreedt in gebruik van benzodiazepi-
nen,, maar daar bleek dit verschil klein. Waarschijnlijk 
wordtt hier een groter verschil gevonden, omdat in de 
vragenlijstt alleen gevraagd is naar het gebruik van tran-
quillizerss en slaapmiddelen zonder recept. Ook het ge-
bruikk op recept zal door de hoge doses methadon gedaald 
zijn. . 

Inn 16% van de urinecontroles werd alcohol aangetrof-
fen.. Aangezien de urinecontroles doorgaans in de loop 
vann de ochtend plaats vinden is het niet verwonderlijk dat 
ditt percentage vrij laag ligt. Volgens de interviews ge-
bruiktt 12% van de patiënten dagelijks meer dan 10 gla-
zenn alcohol. In de experimentele groep ligt het percenta-
gee positieve urines even hoog als in de controle groep 
(166 en 17%). Ook uit de interviews kwamen geen ver-
schillenn naar voren tussen beide groepen in alcoholge-
bruik. . 

Cannabiss wordt in 33% van de samples opgespoord. 
Inn de experimentele groep ligt dit gemiddelde percentage 
lager,, namelijk op 30%, dan in de controlegroep (35%). 

Opvallendd is dat in vrij veel urines geen methadon 
wordtt aangetroffen (4%), terwijl methadon tot 4 dagen 
naa inname aantoonbaar is. Deze indicatie voor de thera-
pietrouww ligt in experimentele en controlegroep op het-
zelfdee niveau. 

Wanneerr een gemiddelde genomen wordt van de posi-
tievee uitslagen voor opiaten, cocaïne en benzodiazepinen 
(onderstee regel tabel 23.13), dan blijkt dat gemiddeld 
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Tabell  23.14. Druggebruik volgens interviews en volgens urinetes-
ten. . 

Tabell  23.15. Druggebruik volgens interviews en volgens urinetes-
ten.. Percentage deelnemers. 

%% positieve 
testenn van alle 

afgenomen n 
volgenss interview afgelopen testen 3 maan-
33 maanden gebruikt, % deel- i den voor inter-
nemerss view allen p 

heroïnee nee 23.3 ; 19.2 

jaa 76.7 i 70.4 58.4 .000 

cocaïnee nee 25.0 | 15.0 

jaja 75.0 \ 68.7 55.3 .000 

amfetaminee nee 94.2 \ 1.3 

jaja 5.8 \ 7.1 1.6 .090 

benzodiaze-- nee 63.3 ! 60.7 
pinenn (zon- ! 
derr recept) ja 36.7 ; 75.9 66.3 .032 

>> 10 gla-
zenn alcohol 

cannabis s 

nee e 

ja a 

nee e 

ja ja 

70.00 i 

30.00 J 

40.00 ! 

60.00 j 

4.1 1 

14.1 1 

6.2 2 

37.0 0 

7.1 1 

24.7 7 

.014 4 

.000 0 

NN = 120, 333 urinetesten, gemiddeld 2.8. 

genomenn 62% van deze drie testen positief is, in de 
controlegroepp ligt dit percentage op 66%, in de experi-
mentelee groep op 58%. Dit verschil is significant. 

DruggebruikDruggebruik volgens interviews en volgens 
urinecontroles urinecontroles 

Zowell  urinecontroles als interviewvragen hebben beper-
kingenn voor het vaststellen van het feitelijke druggebruik. 
Eenn urinecontrole geeft geen indicatie voor de hoeveel-
heidd die van de drug gebruikt is. Een indicatie voor de 
gebruiktee hoeveelheid wordt wel verkregen uit de analy-
se,, maar deze wordt door het Jellinek laboratorium niet 
doorgegeven,, daar men deze indicatie als te afhankelijk 
vann externe factoren (metabolisme e.d.) beschouwd. 
Verderr betreft het uitsluitend een meting van het gebruik 
gedurendee de voorgaande 1 a 2 dagen. Alleen met zeer 
frequentt herhaalde controles kan een langere periode 
dekkendd in beeld gebracht worden. Met interviewvragen 
kunnenn hoeveelheden en lange periodes in beeld gebracht 
worden,, maar men vertrouwt bij interviewvragen op de 
bereidheidd van de respondent naar waarheid te antwoor-
denn en op de kwaliteit van zijn geheugen. 

Eenn duidelijke tegenspraak tussen beide metingen 
treedtt op wanneer de respondent zegt helemaal niets te 
gebruiken,, terwijl uit één of meer testen blijkt dat hij wel 
gebruikt.. In dat geval heeft de patiënt zich of vergist, 
bijvoorbeeldd omdat hij de periode (in dit geval 3 maan-
den)) niet duidelijk voor de geest had, of hij verdoezelt 
zeerr incidenteel gebruik, of hij vertelt onwaarheid. Bij 

%% deelnemers met ... positieve urine-
volgenss interview afge- testen 3 maanden voor interview 
lopenn 3 maanden ge-
bruikt,, % deelnemers ° 1 2 3 t̂ >< 

heroïne e nee e 

ja a 

23.3 3 

76.7 7 

67.9 9 

20.7 7 

17.9 9 

26.1 1 

14.3 3 

26.1 1 

0.0 0 

18.4 4 

0.0 0 

8.8 8 

cocaïne e 

amfeta--
mine e 

benzo--
dia--
zepin.' ' 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

25.0 0 

75.0 0 

94.2 2 

5.8 8 

63.3 3 

37.7 7 

76.7 7 

16.7 7 

98.2 2 

85.7 7 

31.6 6 

15.9 9 

10.0 0 

40.0 0 

1.8 8 

14.3 3 

31.6 6 

36.4 4 

10.0 0 

25.6 6 

0.0 0 

0.0 0 

23.7 7 

25.0 0 

0.0 0 

11.1 1 

0.0 0 

0.0 0 

5.2 2 

22.7 7 

>> 10 
glazen n 
alcoh h 

canna--
bis s 

nee e 

ja a 

nee e 

ja a 

70.0 0 

30.0 0 

60.0 0 

40.0 0 

95.2 2 

75.0 0 

93.8 8 

61.1 1 

2.4 4 

16.7 7 

4.2 2 

20.8 8 

2.4 4 

2.8 8 

2.1 1 

15.3 3 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

2.8 8 

0.0 0 

0.0 0 

NN = 120, 333 urinetesten, gemiddeld 2.8. 1. Zonder recept. 

frequentee urinetesten kan overigens ook het omgekeerde 
gevall  zich voordoen: patiënt zegt te gebruiken, maar 
gebruiktt volgens de testen niet. 

Onderzochtt is hoe vaak zich een tegenspraak tussen 
uii lUtLt^itn vil m i w v n , w V i a g u l vvJvjujLfv-t. L.I IJ gv-lri uiiv 

gemaaktt van de vragen over de afgelopen 3 maanden in 
plaatss van de vragen over de afgelopen 2 weken om 
voldoendee eenheden in analyse te houden. Het betreft 
1200 deelnemers bij wie in deze periode 333 urinetesten 
zijnn afgenomen, gemiddeld 2.8 testen per deelnemer. Er 
zijnn geen verschillen in aantallen urinetesten tussen dege-
nenn die in het interview zeggen de desbetreffende drug 
well  te gebruiken en degenen die zeggen de drug niet te 
gebruiken. . 

Tabell  23.14 geeft het gemiddelde percentage positieve 
uriness afhankelijk van het antwoord op de interviewvra-
gen.. Bij deze groep van 120 deelnemers was 58% van de 
onderzochtee urines in de periode van 3 maanden voor het 
intervieww positief voor opiaten. Bij degenen die zeiden in 
dezee periode geen heroïne gebruikt te hebben is 19% van 
allee onderzochte urines positief, en derhalve is 81% van 
dee onderzochte urines negatief. Bij degenen die zeiden de 
drugg wel te gebruiken is 70% van de urines positief op 
opiaten,, ergo is hier 30% van de monsters negatief. 

Tabell  23.15 geeft een nadere specificatie. De percen-
tagess betreffen hier geen positieve urinetesten, maar deel-
nemers.. Bij 68% van de deelnemers die zeggen geen 
heroïnee te hebben gebruikt wordt geen enkele positieve 
urinee gevonden, bij 18% wordt één positieve urine ge-
vonden,, bij 14% twee, 3 of meer positieve urines komen 
bijj  deze groep niet voor. Bij de groep die zegt wel hero-
inee te gebruiken worden bij 18% van de deelnemers 3 of 
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Tabell  23.16. Correlaties tussen gebruik van drugs afgelopen 3 
maanden,, gemeten via interviews en gemeten via 
urinecontroles.. N = 120. 

opiaten n 

cocaïne e 

amfetamine e 

benzodiazepinen n 

alcohol l 

cannabis s 

opiatenn + cocaïne + benzodiazepinen 

correlatie e 

.53 3 

.51 1 

.38 8 

.17 7 

.29 9 

.40 0 

.55 5 

P P 

.000 0 

.000 0 

.018 8 

.030 0 

.001 1 

.000 0 

.000 0 

44 positieve urines aangetroffen en bij 9% zijn er meer 
dann 4 positieve testen. 

Hoewell  het duidelijk is dat de antwoorden van de 
respondentenn niet volledig betrouwbaar zijn, blijkt uit 
dezee gegevens dat met name incidenteel gebruik verdoe-
zeldd wordt en in het interview wordt gepresenteerd als 
'geenn gebruik'. Respondenten die zeggen geen heroïne te 
gebruiken,, maar die bij herhaling een positieve urine pro-
duceren,, blijken niet voor te komen. 

Eenn identiek patroon is zichtbaar bij de andere drugs, 
opp twee uitzonderingen na. Op de eerste plaats blijkt één 
respondentt te zeggen geen cocaïne te gebruiken, terwijl 
hijj  meer dan 4 keer een positieve urine produceert. Op 
dee tweede plaats is het patroon bij benzodiazepinen sterk 
afwijkend.. Het percentage positieve urines is hoog bij 
degenenn die zeggen geen slaapmiddelen en tranquillizers 
zonderr recept te gebruiken (61%; 76% bij degenen die 
zeggenn deze middelen wel te gebruiken, tabel 23.14) en 
13%% van degenen die zeggen deze middelen niet zonder 
receptt te gebruiken produceerden meer dan 2 positieve 
uriness (tabel 23.15). Al eerder is er op gewezen dat dit 
komtt doordat de patiënten ook benzodiazepines op recept 
gebruiken. . 

Tabell  23.16 geeft de correlaties tussen het percentage 
positievee urines in de drie maanden voor het interview en 
dee omvang van het druggebruik volgens de interviews 
gedurendee de voorgaande drie maanden. De correlaties 
bijj  benzodiazepinen en alcohol zijn laag (r < .30). Bij 
benzodiazepinenn ligt dit aan een vraagstelling die niet 
zonderr meer aansluit op de uitslag van een urinetest 
('zonderr recept'). Alcohol is enerzijds slechts 12 uur na 
gebruikk aantoonbaar, anderzijds kan ook minder dan '10 
glazen'' alcohol een positieve testuitslag produceren. Bij 
amfetaminenn en cannabis is de samenhang redelijk (r = 
++ .40). Bij amfetaminen zal het zeer sporadische gebruik 
vann deze drug een rol spelen. Waarom de samenhang bij 
cannabiss niet sterker is, is onduidelijk. Bij opiaten en 
cocaïnee is de samenhang bevredigend (r > .50). 

BijwerkingenBijwerkingen volgens de patiënt 

Bijwerkingenn van methadon zijn met name sedatie, adem-
halingsdepressie,, obstipatie, urineretentie, gewichtstoena-
me,, vochtretentie, overmatig zweten, jeuk en huidirrita-
tie.. Van sedatie kan sprake zijn als de patiënt suf en 
slaperigg wordt, nog maar moeilijk aanspreekbaar is en 
moeitee heeft met denken. Een ademhalingsdepressie 
treedtt op als het centrale ademhalingscentrum onderdrukt 
wordt,, wat flauwvallen en wegraken tot gevolg kan 
hebben.. Bovendien raakt de gebruiker door onderdruk-
kingg van ademhaling en hoestreflex overtollig slijm niet 
meerr kwijt, wat hem kwetsbaarder maakt voor longaan-
doeningenn zoals bronchitis. Van obstipatie is sprake als 
dee stoelgang te lang uitblijft . Gewichtstoename en vocht-
retentieretentie gaan vaak samen. 

Naarmatee de methadondosis hoger komt te liggen, 
zullenn bijwerkingen van methadon toenemen maar ook 
zullenn de onthoudingsverschijnselen afnemen. De licha-
melijkee symptomen van abstinentie zijn bij methadon 
dezelfdee als bij heroïne, maar zij treden later op en zijn 
milderr (zie onder meer Van Wilgenburg 1995; Post 
1998).. Het betreft de volgende abstinentieverschijnselen: 
spierpijn,, buikkrampen en diarree, afwisselend warm en 
koudd voelen, kippenvel, loopneus, geeuwen, rusteloos-
heid,, versnelde ademhaling, hyperventilatie, hartkloppin-
gen,, verhoogde bloeddruk, toegenomen lichaamstem-
peratuur,, lichte koorts, onwillekeurige bewegingen van 
dee benen, spiertrekkingen, botpijnen, slapeloosheid en 
braken. . 

Inn de voorgaande hoofdstukken zijn al een aantal 
onderzoeksgegevenss gerapporteerd die (mede) betrekking 
hebbenn op mogelijke bijwerkingen van hoge doses metha-
don.. Voor de overzichtelijkheid worden de belangrijkste 
conclusiess hier herhaald. 

Vann 5 deelnemers werd een ernstig ongewenst voorval 
gemeld,, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuisopna-
me.. Eén van deze deelnemers behoorde tot de controle-
groep,, 4 tot de experimentele groep. 7 patiënten overle-
denn tijdens het experiment. Op basis van onderzoek 
onderr Nederlandse methadonpatiënten kon verwacht 
wordenn dat 5 patiënten zouden overlijden gedurende de 
looptijdd van het experiment. Als er rekening mee wordt 
gehoudenn dat het problematische deel van de methadon-
populatiee geselecteerd is voor het experiment, dan is dit 
geenn opmerkelijke afwijking. Twee overledenen behoor-
denn tot de controlegroep, vijf tot de experimentele groep. 
Hett verschil is niet significant als overledenen en onge-
wenstee voorvallen worden samengenomen. 

Uitt een analyse van de vrije tijdsactiviteiten blijkt geen 
sederendd effect van hoge doses. Integendeel, de hoge 
dosess gaan samen met een meer actieve tijdsbesteding. 

Ookk de analyse van de ervaren gezondheid (VOEG) 
laatt nauwelijks bijwerkingen zien. Patiënten met een 
hogee doses methadon ervaren slechts in geringe mate 
meerr obstipatie, terwijl bijwerkingen van methadon zoals 
lusteloosheid,, moeheid en sterk zweten door hen juist 
minderr ervaren worden. 

Ookk een analyse van de notities van de arts duidt niet 
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Tabell  23.17. Bijwerkingen van methadon. Percentages. 

vóórr na 

randomisatiee 22 mnd 

conn exp con exp p 

HebHeb je last van 

bijwerkingenbijwerkingen van 
dede methadon ? 

jaa 21.7 18.3 29.8 30.6 
neee 75.0 79.4 69.2 67.6 
onduidelijkk 3.3 2.4 1.0 1.9 .494 

N=2477 (voor randomisatie) en 225 (na 22 maanden). Verschil-
lenn niet significant. 

opp het voorkomen van bijwerkingen. Door artsen worden 
voorr de deelnemers van de experimentele groep wel 
vakerr bijzonderheden genoteerd, maar dat was te ver-
wachtenn gezien de grotere alertheid van de artsen bij de 
hogee dosis groep in verband met mogelijke complicaties 
doorr hoge doses methadon. De genoteerde opmerkingen 
inn controle en experimentele groep (tabel 23.7) wijzen 
niett op het optreden van bijwerkingen van hoge doses 
methadon. . 

Gedurendee het experiment werd regelmatig bij de 
deelnemerss naar klachten geïnformeerd en er werd ge-
vraagdd of bijwerkingen van methadon optraden. Deze 
gegevenss werden verzameld om eventuele risicovolle 
situatiess te kunnen vermijden. Hierdoor zouden mogelijke 
problemenn als gevolg van het gebruik van hogere doses 
methadonn spoedig onderkend kunnen worden. Ook aan 
dee controlegroep werd steeds gevraagd of zij klachten 

Inn een eerdere publicatie (Driessen, Bureau 2000: 89-
102)) is gerapporteerd over deze klachten en bijwerkin-
gen,, zoals genoteerd door arts en verpleegkundige. De te 
verwachtenn bijwerkingen van methadon (sedatie, ademha-
lingsdepressie,, obstipatie, gewichtstoename en zweten, 
jeukk en huidirritatie) traden inderdaad iets vaker op in de 
experimentelee groep, maar alleen de categorieën 'luste-
loosheid'' tijdens de opbouw van de hoge methadondosis 
enn de categorie 'zweten, jeuk en huidirritatie' tijdens de 
laatstee fase van het experiment leverde een duidelijk ver-
schill  op tussen controle en experimentele groep. Deze 
verschillenn werden geconstateerd door de verpleegkundi-
gen.. Dat verpleegkundig personeel de standaard bijwer-
kingenn van methadon, waarop zij bij de voorbereiding 
vann het experiment uitdrukkelijk gewezen zijn, vaker 
waarneemtt in de hoge dosis groep, hoeft geen verbazing 
tee wekken. Verwachtingen over optredende bijwerkingen 
zullenn een rol hebben gespeeld. 

Inn deze paragraaf wordt ingegaan op bijwerkingen 
zoalss die gerapporteerd zijn door de deelnemers zelf. 
Tabell  23.17 geeft een overzicht van de in de interviews 
gerapporteerdee bijwerkingen. Het is duidelijk dat zowel 
inn de controlegroep als in de experimentele groep de 
gerapporteerdee bijwerkingen zijn toegenomen. Mogelijk 
hangtt dit samen met het feit dat er door verpleegkundige 
enn arts frequent naar bijwerkingen geïnformeerd werd 
lopendee het experiment. 

EvenzeerEvenzeer is duidelijk dat er geen enkel verschil op-
treedtt tussen de hoge dosis groep en de lage dosis groep. 
OokOok wanneer de analyse beperkt wordt tot degenen die 
conformm de randomisatie behandeld zijn, blijkt er geen 
verschill  op te treden (lage dosis volgens randomisatie en 
lagee dosis feitelijk: 30% rapporteert bijwerkingen; hoge 
dosiss randomisatie en feitelijk: 30% rapporteert bijwer-
kingen). . 

Ookk de correlatie tussen de feitelijke dosishoogte en 
hethet al dan niet rapporteren van bijwerkingen is effectief 
null  (voor degenen conform randomisatie: r=.00, 
pp = .494, N = 154; inclusief degenen die niet conform 
randomisatiee behandeld zijn: r= -.03, p = .330, N=203; 
p-waardenn eenzijdig). 

Conclusie Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is allereerst ingegaan op de bevindingen 
vann de verslavingsarts. Daaruit blijkt het volgende: 

-- Bij deze groep patiënten wordt door de arts gemiddeld 
genomenn geen verschil geconstateerd tussen experi-
mentelee en controlegroep wat betreft aspecten van de 
gezondheid.. Wel wordt het psychisch en sociale functi-
onerenn van de deelnemers in de experimentele groep 
doorr de arts minder vaak onvoldoende beoordeeld dan 
bijj  deelnemers in de controlegroep. 

-- Het oordeel van de arts wat betreft psychisch en soci-
aall  functioneren komt goed overeen met de situatie 
irn*-»» ^Q rvn + ia r r * -T*-..-Jn / l i p i n V* / - . f» f^  ^  *  11/" ^ 1 » " %m^*r*n 
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steld.. Het oordeel van de arts over de gezondheidssitu-
atiee komt ook overeen met de vastgestelde situatie, 
maarr deze samenhang is zwak. Dit komt omdat artsen 
sterkk op aspecten letten zoals gebit en hygiëne die 
voorr de patiënt een ondergeschikte rol spelen. 

-- Het spuitgedrag is in beide groepen evenveel (en sterk) 
afgenomenn tijdens de experimentele periode. De ver-
onderstellingg dat deelnemers aan de experimentele 
groepp vaker hun spuitgedrag verzwijgen blijkt niet 
bevestigdd te kunnen worden. Een (niet-significant) ver-
schill  dat door de arts geconstateerd wordt tussen 
controlee en experimentele groep kan derhalve aan 
toevalsfluctuaties,, aan een selectie van patiënten of aan 
hett vermelden van oude littekens worden toegeschre-
ven. . 

-- Door de artsen worden voor de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker bijzonderheden genoteerd. 
Datt was te verwachten gezien de grotere alertheid van 
dee artsen op eventuele complicaties in verband met 
hogee doses methadon. 

Inn dit hoofdstuk is daarnaast met twee gestandaardiseerde 
enn gevalideerde instrumenten onderzocht of de experi-
mentelee groep minder lichamelijke en psychische proble-
menn ervaart. De gegevens zijn door een ander persoon 
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(dee verpleegkundige) en in een andere setting verzameld 
dann de interviewgegevens. Het volgende blijkt: 

-- Deelnemers aan de experimentele groep ervaren min-
derr gezondheids- en psychische problemen dan de 
deelnemerss aan de controlegroep. Het effect bereikt 
borderlinee significance in de conform randomisatie 
behandeldee groepen. 

-- Patiënten met hoge doses methadon ervaren de traditi-
onelee bijwerkingen van methadon zoals lusteloosheid, 
moeheidd en sterk zweten niet of nauwelijks (obstipa-
tie). . 

-- Rugpijn komt vaker voor in combinatie met hoge 
doses.. Waarom dit zo is, is onduidelijk. 

Eenn analyse van de uitslagen van urinetesten leidt tot de 
volgendee conclusies: 

-- Het geringere druggebruik in de experimentele groep 
kann ook met behulp van urinecontroles worden vastge-
steld. . 

-- De antwoorden op interviewvragen naar druggebruik 

corresponderenn niet volledig met de uitslagen van de 
urinetesten.. Met name incidenteel gebruik van heroïne 
enn cocaïne wordt in de interviews soms verdoezeld en 
gepresenteerdd als 'geen gebruik'. 

-- Niettemin is de samenhang tussen interviewvragen en 
dee uitslagen van de urinetesten bij heroïne en cocaïne 
bevredigendd (correlatie > .50) en bij amfetaminen en 
cannabiss redelijk (r = .40). Bij benzodiazepinen en 
alcoholl  is deze samenhang zwak ten gevolge van het 
feitt dat de vraagstelling in de interviews niet zonder 
meerr aansluit op de uitslag van de urinetesten. 

Uitt een analyse van gerapporteerde bijwerkingen blijkt 
hett volgende: 

-- Er kan geen relatie aangetoond worden tussen de 
dosishoogtee en de gerapporteerde bijwerkingen. Deel-
nemerss aan de experimentele groep rapporteren pre-
ciess evenveel bijwerkingen als deelnemers in de con-
trolegroep.. Er blijkt wel een zwak verband tussen 
lidmaatschapp van de hoge dosis groep en bijwerkingen 
zoalss geconstateerd door medisch personeel. Dit perso-
neell  heeft uiteraard verwachtingen over bijwerkingen. 
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