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HOOFDSTUKK 24 

SAMENVATTINGG EN CONCLUSIES 

Inn dit laatste hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 
vann de belangrijkste resultaten van de vier in deze studie 
opgenomenn onderzoeken. De overige resultaten zijn in de 
laatstee paragrafen van hoofdstuk 2 tot en met 23 te vin-
den. . 

Dee samenvatting van ieder van de vier onderzoeken 
wordtt afgesloten met een conclusie en een evaluatie van 
opzett en uitvoering van het onderzoek. Een overzicht van 
dee vier uitgevoerde onderzoeken is in tabel 1.1 (pagina 
5)5) te vinden. 

OnderzoekOnderzoek L Inventarisatie van de 
methadonverstrekkingmethadonverstrekking in 1990 

Voorr het eerste onderzoek zijn in 1990 alle methadonver-
strekkendee instellingen in Nederland ondervraagd. All e 
instellingenn werkten mee en de gegevens geven zodoende 
eenn beeld van de landelijke situatie met betrekking tot de 
metnadonverstrekkingg in 1990. Uit dit op de organisatie 
vann de methadonverstrekking in Nederland gerichte 
onderzoekk komen de volgende punten naar voren. 

DoelstellingenDoelstellingen en aandrang op afbouw 

All  in de jaren vóór 1990 blijken de instellingen de doel-
stellingenn te hebben aangepast aan de realiteit: volledige 
abstinentiee binnen redelijke termijn wordt niet langer als 
haalbaarr beschouwd en daarom is de abstinentiedoelstel-
lingg verlaten en komt de nadruk te liggen op het tegen-
gaann van verdere verloedering van en het contact houden 
mett de verslaafde populatie. 

Dezee verschuiving in de doelstellingen kan als een 
gunstigee ontwikkeling beschouwd worden. Caplehorn e.a. 
(1994)) rapporteren een 33% lager overlijdensrisico bij 
instellingeninstellingen die de abstinentiedoelstelling opgeven en die 
zodoendee accepteren dat methadonbehandeling in principe 
zonderr eind is. Ook uit een studie van Caplehorn, Lum-
leyy e.a. (1998) blijkt dat een sterke oriëntatie op absti-
nentiee bij de staf samengaat met meer uitval van pati-
ënten.. En doorbehandelde patiënten blijken beter te func-
tionerenn dan afgekickte en ontslagen patiënten (Simpson 
e.a.. 1997a). Caplehorn (1994) vond daarnaast dat het 
bijgebruikk van heroïne hoger is in op abstinentie gerichte 
programma'ss dan in methadononderhoudsprogramma's. 
Well  is het gebruik van amfetaminen in deze laatste pro-

gramma'ss hoger. Ook Magura en Rosenblum (2001) 
vermeldenn meer positieve urines bij op abstinentie gerich-
tee behandeling. 

Dezee verandering van de doelstellingen is inmiddels 
nogg verder doorgeschoven. In 1998 bleken 6 van de 8 
methadonprogramma'ss in de grote steden uitsluitend nog 
tee streven naar 'stabilisatie' en 'structurering' en niet 
langerr naar 'verandering', waarmee maatschappelijk 
herstell  of abstinentie bedoeld wordt (Van der Lelij en 
Driessenn 1998). Ook palliatie is inmiddels uitdrukkelijk 
inn de rij met doelstellingen van de verslavingszorg opge-
nomen.. De Gezondheidsraad (2002) noemt successie-
velijkk de volgende doelstellingen: genezing (cure), stabili-
satiee (care) en tenslotte palliatie. 

Ondankss het feit dat de instellingen hun doelstellingen 
inn 1990 hadden aangepast aan de realiteit, blijkt dat er in 
veell  instellingen in 1990 nog steeds bij de patiënten op 
wordtt aandrongen om de methadon af te bouwen. De 
verstrekkingspraktijkk liep wat dit betreft dus achter op de 
well  doorgevoerde aanpassing in de doelstellingen. Het 
aandringenn op verlaging van de methadondosis is een 
praktijkk die destijds ook in Amerika veel voorkwam 
(D'Aunnoo en Vaugh 1992). Deze praktijk zal een nega-
tieff  effect hebben op het functioneren van de patiënten, 
zoo kan men vermoeden op grond van de hierboven ge-
noemdee onderzoeken naar het verband tussen de absti-
nentiedoelstellingg en het functioneren van de patiënten. 
Langzamee afbouw blijkt dan ook niet effectief. In een 
randomizedd onderzoek vergeleken Sees e.a. (2000) een 
methadononderhoudsbehandelingg met een langzame door 
methadonn ondersteunde detoxificatie gedurende 180 da-
gen.. De onderhoudsbehandeling was effectiever wat 
betreftt heroïnegebruik, druggerelateerde HIV-preventie 
enn criminaliteit. Ook in een recente metastudie (Amato 
e.a.. 2003) wordt geconcludeerd dat afbouwschema's met 
methadonn niet effectief zijn. Marsden e.a. (1998) stelden 
all  eerder dat het succes van op abstinentie gerichte re-
ductieprogramma'ss met methadon nooit is aangetoond. 

Eenn zekere weerzin bij het Nederlandse personeel 
tegenn methadonverstrekking zonder uitzicht op beëin-
digingg van deze behandeling zal een rol hebben gespeeld 
bijj  dit frequent aandringen op afbouw. Welke rol de 
Inspectiee voor de Gezondheidszorg hierbij precies ge-
speeldd heeft is niet duidelijk. Wel is bekend dat deze 
Inspectiee regelmatig informeerde naar het aantal patiënten 
datt op een reductieschema stond. Ook in het buitenland 
bestaatt er onder hulpverleners weerstand tegen methadon-
verstrekking.. Forman e.a. (2001) vermelden bijvoorbeeld 
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datt 66% van de door hen ondervraagde stafleden van de 
verslavingszorgg tegen uitbreiding van de methadonver-
strekkingg is. Deze weerstand hangt volgens Caplehorn 
e.a.. (1996a) vooral samen met een persoonlijke afkeer 
vann druggebruik in het algemeen en kan niet worden 
teruggevoerdd op een gebrek aan kennis. 

Watt betreft het aandringen op afbouw is de situatie in 
Nederlandd momenteel overigens veranderd. Aandrang op 
afbouww komt minder vaak voor, zo is de indruk, maar 
systematischee gegevens ontbreken. 

BereikBereik en patiënten 

Hett bereik van de methadonverstrekking blijkt in 1990 
hoogg te zijn (circa 75% van de verslaafde populatie). In 
Amerikaa wordt circa 20% van de populatie bereikt (NIH 
1998).. Het grote bereik in Nederland is hoogstwaar-
schijnlijkk te danken aan de laagdrempelige verstrekking. 
Ookk onder degenen die zeggen geen behoefte te hebben 
aann behandeling, gaat laagdrempelige verstrekking samen 
mett een hoger bereik, zo toonde Kwiatkowski e.a. (2000) 
aann voor de VS. 

Inn dit eerste onderzoek is via de medewerkers van de 
instellingenn een aantal gegevens over de patiënten verza-
meld.. In het daarop volgende onderzoek 2 bleken deze 
doorr de medewerkers gegeven schattingen in zijn alge-
meenheidd niet juist te zijn. Bijgebruik van illegale drugs, 
duurr van de verslaving en duur van het gebruik van me-
thadonn worden gemiddeld genomen door de medewerkers 
sterkk onderschat. 

Organisatie Organisatie 

Eenn optimale organisatie van de methadonverstrekking is 
vann belang. Programmakarakteristieken, zoals de fre-
quentiee van counseling en de betrokkenheid en ervaring 
vann de directie, zijn van invloed op de effectiviteit van de 
behandeling,, zoals gemeten aan het illegale druggebruik 
(Maguraa e.a 1999). Ook Bell e.a. (1997) constateerden 
voorr Australië dat slecht georganiseerde klinieken aan-
zienlijkk slechter presteren in die zin dat het criminali-
teitscijferr onder de patiënten hoger ligt. Barnett e.a 
(2001)) benadrukken in dit verband dat de verschillen 
tussenn de vervangende middelen methadon en buprenorfi-
ne,, die momenteel veel aandacht krijgen, in het niet 
vallenn bij de verschillen tussen de methadonprogram-
ma's.. Ook tussen individuele behandelaars zijn overigens 
grotee verschillen gevonden in het succes van de behande-
lingg (Blaney en Craig 1997) en een goede verstandhou-
dingg tussen hulpverlener en verslaafde leidt tot een beter 
behandelresultaatt (Simpson e.a. 1997b). 

Inn de jaren 1990 hadden in Amerika veel instellingen 
dee methadonverstrekking niet op orde, hoewel er tussen 
19888 en 1995 verbeteringen in de professionaliteit zijn 
opgetredenn (D'Aunno e.a. 1999). Maar nog in 2000 
ontvingg 36% van de patiënten een dosis onder de aan-
bevolenn 60 mg (D'Aunno en Pollack 2002). Ook in 

Engelandd blijkt de methadonverstrekking vaak niet opti-
maall  geregeld te zijn (Strang en Sheridan 2003). 

Uitt dit onderzoek in Nederland komt naar voren dat 
ookk hier in 1990 nog veel tekorten in de organisatie van 
dee methadonverstrekking bestaan. In veel instellingen 
vindtt geen uitvoerig intakegesprek plaats (17% van de 
instellingen),, is er niet altijd bij intake een medisch on-
derzoekk (24%), zijn de uitreikruimtes toegankelijk voor 
buitenstaanderss (39%), staan de regels niet op papier 
(14%),, is er geen klachtenregeling (26%), vinden geen 
urinecontroless plaats (11%), is er geen duidelijkheid over 
dee contactpersoon (41%) of wordt niet altijd ingegaan op 
sexuelee gewoonten in verband met aids en hepatitis-b 
(49%). . 

Eenn gedeeltelijke verklaring voor deze niet-optimale 
organisatiee van de methadonverstrekking kan gevonden 
wordenn in de slechte werksfeer. Veel instellingen kampen 
inn 1990 met personeelstekort, ziekteverzuim en een 
matigee werksfeer. Verder verlopen de contacten met 
anderee organisaties en met de huisartsen moeizaam, zo 
blijk tt uit het onderzoek. Ook de maatschappelijke waar-
deringg voor de drugshulpverlening laat, volgens de instel-
lingen,, te wensen over. 

Hett is niet duidelijk in hoeverre deze situatie momen-
teell  nog voortbestaat. De overzichten die sindsdien zijn 
uitgebrachtt (Rigter e.a. 2004; Van der Lelij en Driessen 
1998;; Gezondheidsraad 2002) geven hier geen uitsluitsel 
over.. De Gezondheidsraad (2002) bepleit de ontwikkeling 
vann richtlijnen voor de behandeling van verslaafden, 
waaruitt opgemaakt kan worden dat naar de mening van 
dee Raad vanzelfsprekendheden niet altijd zijn ingevoerd. 
Verderr stelt de Raad dat 'de huidige organisatie ... van 
dee ambulante drugshulpverlening niet [is] toegesneden op 
adequatee behandeling ... '. De Raad schijnt hier met name 
tee doelen op het geringe aantal artsen dat in de versla-
vingszorgg werkzaam is. 

Watt betreft de urinecontroles bleek in 1997 bij het 
opzettenn van het vierde onderzoek (experiment hoge 
doses)) dat enkele instellingen (praktisch) nooit urinecon-
troless uitvoerden. De medewerkers van deze instellingen 
warenn zeer verbaasd over de hoge prevalentie van het 
bijgebruikk (praktisch iedereen) toen de deelnemers aan 
hett experiment getest werden. 

Uitt onderzoek in 1995 (Henskens en Driessen 1995) 
bleekk het bespreken van sexuele gewoontes en schone 
spuitenn inmiddels min of meer geïntegreerd te zijn in het 
werkk van de arts en de verpleegkundige, maar niet in het 
werkk van de maatschappelijk werker. Op dit aspect is dus 
enigee verbetering opgetreden, hoewel uit de studie van 
Rigterr e.a. (2004: 125) blijkt dat meer dan de helft van 
dee instellingen de spuitomruil niet ondersteunt met psy-
chosocialee interventies. 

Eenn recent overzicht op basis van praktijkervaringen 
typeertt de huidige situatie van de methadonverstrekking 
zelfss als 'verloedering' (Loth e.a. 2003). Dit lijk t vrij ver 
tee gaan, maar de conclusie dat de organisatie van de 
methadonverstrekkingg lang niet overal optimaal is, kan 
gedeeldd worden. De opvatting van deze auteurs dat de 
tekortenn in de organisatie van de methadonverstrekking 
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voorall  te wijten zijn aan de dubbele doelstelling van de 
verslavingszorgg (individuele hulp èn overlastbestrijding) 
wordtt hier overigens niet gedeeld. Deze twee doelstellin-
genn zijn minder vaak strijdig, dan wel wordt aangenomen 
(ziee ook pagina 157-158). 

HeterogeniteitHeterogeniteit van behandeling 

Hett blijkt dat er in 1990 onder de instellingen een grote 
heterogeniteitt bestaat wat betreft de organisatie van de 
methadonverstrekking:: sommige instellingen geven jonge 
patiëntenn geen methadon, andere wel; sommige instellin-
genn hanteren een maximumdosering, andere niet; bij 
sommigee instellingen is dit maximum 30 mg, bij andere 
instellingenn 100 mg; sommige instellingen staan bijge-
bruikk toe, ander niet etcetera. Deze verschillen vallen 
niett samen met de categoriale denominatie van de instel-
lingenn (CAD, GGD, KGOD). Voor een klein deel zijn 
dezee verschillen wellicht terug te voeren op verschillen 
tussenn de patiënten van de instellingen. Maar voor een 
groott deel zijn ze willekeurig en geïnspireerd op histo-
rischh gegroeide praktijken en persoonlijke voorkeuren 
vann behandelaars en stichtingsbesturen. Deze laatsten 
bemoeidenn zich destijds met name met de maximale 
dosishoogte.. Het valt niet in te zien wat het nut is van 
dergelijkee verschillen, tenzij het gecontroleerde experi-
mentenn betreft, maar dat is nooit het geval. 

Dezee in 1990 geconstateerde diversiteit in aanpak werd 
inn 1998 opnieuw vastgesteld bij de instellingen in de 
stedenn die participeerden in het heroine-experiment (Van 
derr Lelij en Driessen 1998). In dat onderzoek werd de 
tijdsbestedingg per activiteit per patiënt per maand vastge-
steld.. Er bleken enorme verschillen op te treden tussen 
dee instellingen (54 minuten per maand medische zorg 
versuss 12, 196 minuten maatschappelijk werk versus 42). 
Naarr aanleiding van dat onderzoek werd een standaardi-
satiee van het aanbod van de verslavingszorg bepleit (ver-
gelijkbaree aanbeveling in: Gezondheidsraad 2002). Ook 
Rigterr e.a. (2004) constateren niet op wetenschappelijke 
inzichtenn gebaseerde verschillen tussen instellingen. 

Conclusie Conclusie 

Geconcludeerdd kan worden dat in 1990 de verslavings-
zorg,, en met name de methadonverstrekking, in een 
weinigg gemakkelijke situatie verkeerde door de moeizame 
samenwerkingg met andere instanties, door de geringe 
maatschappelijkee waardering voor het werk, door een 
middenn jaren 1980 doorgevoerde demotiverende bijstel-
lingg van de doelstellingen naar beneden en door een 
slechtee werksfeer. 

Hett is aannemelijk dat deze malaise er toe heeft bijge-
dragenn dat de methadonverstrekking niet optimaal geor-
ganiseerdd was in 1990. Er bestonden destijds ook grote 
verschillenn in aanpak tussen de instellingen, die niet 
warenn terug te voeren op verschillen in patiëntpopulaties. 
Dezee verschillen hadden geen enkele dan een historische 

off  persoonlijke achtergrond. Niet alleen waren er grote 
irrationelee verschillen tussen de instellingen, ook bleek 
datt de essentialia van een verantwoorde behandeling met 
methadonn niet overal en niet altijd werden toegepast 
(intakee gesprek, periodiek geneeskundig onderzoek, 
urinecontrole,, bespreken sexuele gewoonten). Tenslotte 
blekenn de medewerkers van de instellingen weinig inzicht 
tee hebben in de achtergrond van hun patiënten, zoals 
duurr van de verslaving, bijgebruik en duur van de metha-
donverstrekking. . 

Momenteell  is deze situatie deels nog dezelfde, hoewel 
err op sommige punten verbetering is opgetreden (aids-
voorlichting,, minder aandrang op afbouw). 

Eenn positieve ontwikkeling is dat er momenteel aan-
dachtt wordt besteed aan standaardisatie en behandelpro-
tocollen.. Het uitbrengen van richtlijnen bleek in Engeland 
opp de lange duur effect te hebben op het voorschrijfbe-
leidd (Strang en Sheridan 2003), hoewel in de VS zeer 
veell  methadonklinieken niet aan de richtlijnen blijken te 
voldoenn (Barnett en Hui 2000). 

Inn 1990 was het te begrijpen dat een gedemotiveerde 
verslavingszorgg de methadonverstrekking niet optimaal 
georganiseerdd had. Dat deze situatie inmiddels zo lang 
heeftt voortgeduurd is echter niet gemakkelijk te verdedi-
gen. . 

Evaluatie Evaluatie 

Dezee inventarisatie van de methadonverstrekking via 
schriftelijkee ondervraging van de instellingen was bedoeld 
omm een snel overzicht te geven van de organisatie van het 
veld.. Doordat een respons van 100% gerealiseerd werd, 
bleekk dit goed mogelijk. Dergelijk onderzoek onder 
instellingenn heeft doorgaans een lagere respons (70%; 
Rosenbergg e.a. 2002; 85% Rigter e.a. 2004). Tegen 
geringee kosten werd een compleet overzicht gegeven van 
dee methadonverstrekking in Nederland en een dergelijk 
beschrijvendd overzicht kan relevant zijn, zo blijkt uit de 
hierbovenn gegeven conclusie. 

Viaa de instellingen werd ook geprobeerd inzicht te 
krijgenn in de situatie van de patiënten. Dit deel van het 
onderzoekk moet als mislukt beschouwd worden, want 
essentiëlee gegevens, zoals het bijgebruik of het aantal 
jarenn dat de patiënten al methadon ontvangen, werd door 
dee medewerkers van de instellingen ernstig onderschat, 
zoo bleek uit het tweede onderzoek. Wel is deze onder-
schattingg op zich een beleidsrelevant gegeven. 

Achteraff  bezien was het beter geweest als deze be-
schrijvingg van de programma's gerelateerd was aan het 
success van de programma's (Vgl. Ball 1996; Ball en 
Rosss 1991). Deze laatste auteurs vonden een grote varia-
tiee in het succes van programma's (een factor 2 tot 3 ver-
schil,, gemeten aan negatieve urine-uitslagen). 
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OnderzoekOnderzoek 2. De situatie van de 
methadonpatiëntenmethadonpatiënten in 1991 

Voorr het tweede onderzoek zijn in 1991 631 patiënten 
vann methadonverstrekkende instellingen buiten de vier 
grotee steden geïnterviewd. Er is een weging toegepast op 
basiss van de registratiegegevens van de instellingen en op 
basiss van door hulpverleners ingevulde vragenlijsten over 
dee patiënten die niet geïnterviewd zijn. Door deze weging 
zijnn de gegevens representatief voor de methadonpati-
ëntenn in Nederland buiten de vier grote steden. 

Leeftijd,Leeftijd, sexe en herkomst 

Dee gemiddelde leeftijd van de methadonpatiënten buiten 
dee vier grote steden blijkt hoog: 31 jaar. Patiënten die 
methadonn gebruiken zijn over het algemeen iets ouder 
dann niet-behandelde verslaafden (NIH 1998). Uit een ver-
gelijkingg van de leeftijdsverdeling in 1988 met die van 
19911 blijkt een veroudering van de methadonpatiënten. 

Vrouwelijkee verslaafden maken in 1991 23% uit van 
dee methadonpatiënten buiten de vier grote steden. Deze 
verhoudingg tussen mannelijke en vrouwelijke verslaafden 
iss een constante. Welp e.a. (2002) vonden in een onder 
anderee door nominatie samengestelde steekproef jonge 
druggebruikerss (< 30 jaar) in Amsterdam 22% vrouwen. 

Opvallendd is dat er veel meer jonge dan oude vrou-
welijkee methadonpatiënten zijn. Er is sprake van een 
stabiell  patroon, dat zich rond 1980 ook voordeed (Dries-
senn 1987a). Mino e.a. (1998) en Martin e.a. (1998) mel-
denn dat verslaafde vrouwen de behandeling vaker staken 
dann mannen. Deze bevindingen kunnen er op wijzen dat 
vrouwenn er vaker in slagen de verslaving onder de knie 
tee krijgen dan mannen. 

Allochtonenn en buitenlanders blijken onder de metha-
donpatiëntenn oververtegenwoordigd te zijn. Buiten de 
vierr grote steden is de oververtegenwoordiging van al-
lochtonenn minder extreem dan in Amsterdam. Oververte-
genwoordigingg onder verslaafden van allochtonen kan be-
schouwdd worden als een gevolg van assimilatieproble-
men.. Molukkers en Surinamers, de twee groepen alloch-
tonenn die al langer in Nederland verblijven en die de 
Nederlandsee taal goed spreken, blijken in 1991 minder 
sterkk oververtegenwoordigd onder jonge verslaafden dan 
beginn jaren 1980 het geval was. Kennelijk zijn voor deze 
tweee groepen de assimilatieproblemen inmiddels op de 
achtergrondd geraakt. 

Dee situatie van allochtone patiënten is niet slechter dan 
diee van autochtone patiënten, integendeel. Allochtone 
patiëntenn blijken gezonder en hebben minder psychische 
klachten.. Ze plegen minder criminaliteit en ze werken 
vakerr dan Nederlanders (uitgezonderd Marokkanen), on-
dankss het feit dat hun opleidingsniveau lager is. De situa-
tiee van buitenlanders, met name West-Europese, verslaaf-
denn is slechter dan die van de allochtonen, maar over het 
geheell  genomen iets beter dan die van Nederlanders. 

Methadongebruik Methadongebruik 

Dee methadonpatiënten blijken in 1991 al sinds jaren me-
thadonn te gebruiken. Gemiddeld gebruikt men 8 jaar me-
thadon,, een kwart van de patiënten 12 jaar of langer. 
Hulpverlenerss onderschatten deze lange duur van de me-
thadonverstrekking.. Zij denken dat de methadongebrui-
kerss gedurende 5.6 jaar methadon gebruiken (gemid-
deld).. Deze lange duur van de methadonverstrekking in 
Nederlandd is uitzonderlijk. Volgens een overzichtsstudie 
vann Bertschy (1995) gebruikt slechts een minderheid (5-
20%)) meer dan 10 jaar methadon. 

Vann de 8 jaar die de patiënten gemiddeld methadon 
gebruikten,, hebben ze 5 jaar regelmatig methadon ge-
bruikt.. Het jaar voor het interview heeft 56% van de 
patiëntenn het hele jaar regelmatig methadon gebruikt. De 
meerderheidd van de patiënten bestaat derhalve uit regel-
matigee gebruikers van methadon. In Denemarken blijkt in 
diee tijd het percentage regelmatige gebruikers slechts op 
11%% te liggen (Segest e.a. 1990). Onregelmatig gebruik 
vann methadon kan overigens een opstap zijn naar absti-
nentie.. Maddux en Desmond (1992) vergeleken een 
groepp die tenminste een jaar methadon had gehad met 
eenn groep die minder dan een jaar methadon had ontvan-
genn na een periode van 10 jaar. De tenminste-een-jaar-
methadonn groep werkte meer, maar de weinig methadon 
groepp was langduriger abstinent geweest (36 maanden 
tegenn 12 maanden). Na 10 jaar was 7% van de tenmin-
ste-een-jaar-methadonn groep 3 jaar of langer abstinent, 
tegenn 26% van de weinig methadon groep. 

Hett merendeel van de patiënten heeft sinds het begin 
vann het heroïnegebruik een cleane periode doorgemaakt 
(79%).. Bij 21% van alle patiënten duurde de laatste 
cleanee periode een jaar of langer en 23% van alle pati-
ëntenn is het jaar voor het interview tenminste een maand 
cleann geweest. Dat cleane perioden op deze schaal voor-
komenn was nog niet bekend. De aanleiding voor een 
cleanee periode blijkt vaak incidenteel of praktisch van 
aardd te zijn (vakantie, geldgebrek, 'had er genoeg van'). 

Noblee e.a. (2002) rapporteren vergelijkbare bevindin-
gen.. Zij beschrijven de afkickpogingen van 114 metha-
donpatiëntenn in Londen. 58% had ooit zo'n poging on-
dernomenn zonder hulp van een arts of andere hulpver-
lener.. Gemiddeld werden 3.6 pogingen ondernomen 
(doorr degenen die tenminste 1 poging ondernamen). 61% 
vann hen gebruikte benzodiazepinen, cannabis of alcohol 
omm de detoxificatie in goede banen te leiden. De belang-
rijkstee reden om er mee te stoppen was dat men genoeg 
vann het leven van een verslaafde had (61%). Noble e.a. 
stellenn dat dergelijke zelf-detoxificatie de weg naar absti-
nentiee kan zijn voor een aantal verslaafden. Termorshui-
zenn e.a. (2005) rapporteren binnenkort 60% patiënten 
mett een gedeeltelijk cleane periode (wel methadon en wel 
incidenteell  heroïnegebruik) van 4 maanden gedurende 
eenn periode van 5 jaar in Amsterdam. 

Doorr de instellingen wordt in 1991 bij een substantieel 
deell  van de patiënten aangedrongen op afbouw van de 
methadondosiss (bij 36% van de patiënten het jaar voor 
hett interview). Op de waarde van dergelijk aandrang op 
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afbouww is hierboven al ingegaan. 
Dee gemiddelde methadondosis is in 1991 laag, name-

lij kk 32 mg. Doses boven de 100 mg komen in deze steek-
proeff  niet voor. Regelmatig wordt de methadon voor 
langeree perioden meegegeven. Voor een week aan 28% 
vann de patiënten, maar voor twee weken aan praktisch 
niemand.. Het meegeven van methadon is wel met succes 
aangewendd als een beloning voor het volgen van therapie 
(Kidorff  e.a. 1994). In Nederland is dit nooit systematisch 
geprobeerd. geprobeerd. 

Betrekkelijkk veel patiënten verkopen de methadon wel 
eenss door op de zwarte markt (24%), maar dubbelver-
strekkingg komt niet veel voor. Slechts 3% van de pati-
ëntenn heeft het jaar voor het interview dubbel verstrekt 
gekregen. . 

Gemiddeldd genomen blijken de patiënten redelijk te 
sprekenn over de wijze waarop er methadon verstrekt 
wordt.. Als rapportcijfer geeft men de methadonverstrek-
kingg een 6V2. Dit gemiddelde cijfer verbergt een verschil 
vann mening tussen de patiënten onderling. Veel patiënten 
gevenn of een zeer laag cijfer (1, 2) of een zeer hoog 
cijferr (9, 10). 

Specifiekk klachten betreffen op de eerste plaats prakti-
schee punten, zoals de verstrekkingstijden en de bereik-
baarheidd van de methadonpost. Daarnaast richt de kritiek 
zichh op het feit dat de methadon niet wordt meegegeven 
voorr langere perioden en op de lage dosering. Ook op de 
hulpverlenerss is er kritiek. Men vindt ze soms te gemak-
kelijkk ('geloven alles'). Tenslotte klagen sommige pati-
ëntenn er over dat ze bij de verstrekking in contact komen 
mett de scene. 

Uitt de specifieke klachten die de patiënten noemen 
blijktt verder dat sommigen van hen geen reële verwach-
tingenn hebben ten aanzien van de hulpverlening. Men wil 
geenn hulp op professionele basis, maar 100% persoon-
lijk ee inzet van de hulpverleners. Het is mogelijk dat deze 
houdingg in de hand wordt gewerkt doordat de hulpver-
lenerss de patiënten soms als onvolwassenen behandelen. 
7%% van de patiënten klaagt daarover. 

Begeleiding Begeleiding 

Begeleidingg van de patiënten is naast de methadonver-
strelckingg de belangrijkste taak van de instellingen. Een 
deell  van de patiënten blijkt in 1991 echter niet of nauwe-
lijk ss aan de begeleiding deel te nemen. 32% van de pati-
ëntenn kreeg het jaar voor het interview geen enkele bege-
leidingg en 23% slechts 1 tot 5 keer. Daar staat tegenover 
datt begeleiding voor degenen die er wel aan deelnemen 
eenn intensieve aangelegenheid is. Per patiënt die deel-
neemtt aan de begeleiding zijn er 37 begeleidingscontacten 
perr jaar. 

Hett meest wordt gebruik gemaakt van het maatschap-
pelijkk werk en van de medische begeleiding. Een kleine 
minderheidd van de patiënten gebruikt reclassering en 
individuelee begeleiding, terwijl begeleidingsvormen als 
psychiatrischee begeleiding, psychotherapie, gezinsthe-
rapie,, activiteitenbegeleiding, creatieve therapie en derge-

lijk ee nauwelijks worden gebruikt. In 1998 bleek dat nog 
steedss zo te zijn (Van der Lelij en Driessen 1998). 

Hett blijkt niet zo te zijn dat regelmatige methadon-
gebruikerss vaker deelnemen aan de begeleiding. Ook de 
patiëntenn die het jaar voor het interview gedurende een 
aantall  maanden geen of onregelmatig methadon hebben 
gebruiktt (terwijl ze niet clean waren) maken op dezelfde 
schaall  gebruik van begeleiding. Het idee dat via regelma-
tigg methadongebruik begeleiding mogelijk wordt, wordt 
derhalvee niet bevestigd. 

Druggebruik Druggebruik 

Methadonverstrekkingg is er op gericht met name het 
heroïnegebruikk terug te dringen en dit effect van me-
thadonverstrekkingg is uitvoerig gedocumenteerd (zie 
hoofdstukk 1). Tegen die achtergrond kan het druggebruik 
vann de Nederlandse methadonpatiënten in 1991 fors ge-
noemdd worden. Bijna alle patiënten gebruiken heroïne 
(95%% afgelopen jaar, 78% afgelopen 2 weken), een grote 
groepp bijna dagelijks (37%). Regelmatige methadonge-
bruikerss gebruiken minder heroïne, maar zij compense-
renn dit door een hoger gebruik van andere middelen, 
zoalss slaapmiddelen en amfetaminen. Volgens Best e.a. 
(1999)) wordt dagelijks gebruik van heroïne door metha-
donpatiëntenn vaak in verband gebracht met onthoudings-
verschijnselen,, terwijl incidenteel gebruik meestal samen-
hangtt met de toevallige beschikbaarheid van heroïne. 

Vergelekenn met het buitenland blijkt het bijgebruik van 
heroïnee in Nederland niet lager te liggen. In London 
gebruiktt 71% van een groep methadonpatiënten heroïne 
naastt de methadon en 31% gebruikt de heroïne dagelijks 
(Bestt e.a. 1999). Best e.a. (1997) rapporteren wekelijks 
heroïnegebruikk voor 47% van een groep methadonpa-
tiëntenn in Londen. Op grond van een overzichtsstudie 
concludeertt Bertschy (1995) echter dat slechts 20-50% 
vann de deelnemers aan methadononderhoudsprogramma's 
heroïnee bijgebruikt en Borg e.a. (1999) melden een 
dalingg van het heroïnegebruik tot 10% na 18 maanden 
methadonbehandelingg (67 mg gemiddeld). Vooral gezien 
hett feit dat de Nederlandse patiënten al jarenlang metha-
donn gebruiken, ligt het heroïnegebruik hoog. Langduriger 
gebruikk van methadon gaat immers samen met steeds 
minderr opiaatgebruik (Gottheil e.a. 1993). Bij dergelijke 
vergelijkingenn moet men overigens in het oog houden dat 
bijvoorbeeldd in de VS slechts 20% van de verslaafde 
populatiee methadon ontvangt, versus circa 75% in 1991 
inn Nederland. 

Hett effect van methadonverstrekking op het gebruik 
vann cocaïne is onduidelijk. Borg e.a. (1999) melden een 
effectt van methadon op het cocaïnegebruik (69% staakte 
hett gebruik van cocaïne na 18 maanden methadonbehan-
delingg (67 mg gemiddeld) en ook Magura e.a. (1991) 
rapporterenn een afname van het cocaïnegebruik een jaar 
nadatt met de methadonbehandeling begonnen is. Andere 
auteurss melden daarentegen geen effect van methadonver-
strekkingg op cocaïnegebruik (Petitjean e.a. 2001; Fischer 
e.a.. 1999; Gottheil e.a. 1993). Volgens Gottheil e.a. 
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(1993)) neemt het cocaïnegebruik zelfs niet af bij langdu-
rigee behandeling met methadon. Volgens Stine e.a. 
(1992)) leidt alleen verhoging van de dosis methadon als 
beloningg voor cocaïne-vrij e urines tot een afname van het 
cocaïnegebruik.. Cocaïnegebruik blijkt samen te gaan met 
meerr heroïnegebruik en deze relatie is onafhankelijk van 
dee methadondosis (Hartel e.a. 1995). 

Cocaïnee wordt in 1991 door veel van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn gebruikt (75% afgelopen jaar, 46% 
afgelopenn 2 weken), maar slechts een minderheid ge-
bruiktt cocaïne op een dagelijkse basis. Een hoge preva-
lentiee van cocaïnegebruik onder methadonpatiënten is 
gangbaarr (Hser e.a. 1998). Strug e.a. (1985) melden hal-
verwegee de jaren 1980 nog dat slechts 20% van een 
groepp methadonpatiënten cocaïne bijgebruikt, maar in 
19988 gebruikte een derde van een groep New Yorkse 
methadonpatiëntenn veel cocaïne (Magura e.a. 1998) en 
Josephh e.a (2000) melden dat in 1999 40% van alle 
41.0000 methadonpatiënten in New York cocaïne of crack 
gebruikt. . 

Slaapmiddelenn en tranquillizers worden door circa een 
kwartt van de Nederlandse methadonpatiënten gebruikt. 
Iguchii  e.a. (1993) vonden in Philadelphia 66% benzodia-
zepinegebruikk onder methadonpatiënten. In Israël ge-
bruiktt 51% van de methadonpatiënten benzodiazepinen. 
Gelkopff  e.a. (1999) melden dat na een jaar methadon-
behandelingg 45% van de benzodiazepinegebruikers stopte 
mett het gebruik, terwijl 27% van de niet-gebruikers 
benzodiazepinenn ging gebruiken. Ook Bleich e.a. (2002) 
rapporterenn een (vrij geringe) teruggang van het benzo-
diazepinegebruikk tijdens de methadonbehandeling. De 
problematiekk van benzodiazepinegebruikers is ernstiger 
dann die van andere methadonpatiënten (meer psycho-
pathologie,, criminaliteit, polydruggebruik, hepatitis C; 
Bleichh e.a 1999, 2002; Rooney e.a. 1999). De benzodi-
azepinenn zouden vooral worden aangewend als zelfmedi-
catiee voor emotionele problemen. 

Amfetaminenn worden door 15% van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn gebruikt, halucinogenen, xtc en snuif-
middelenn worden daarentegen nauwelijks gebruikt. 

Polydruggebruikk komt zeer veel voor onder de Neder-
landsee methadonpatiënten. 56% heeft de 14 dagen voor 
hett interview tenminste eenmaal op één dag meer dan één 
drugg gebruikt, 26% gebruikte de 14 dagen voor het inter-
vieww op 6 dagen meer dan één drug. De meest gebruikte 
combinatiee is heroïne plus cocaïne. Het is overigens niet 
zoo dat deze combinatie bijzondere nieuwe of extra effec-
tenn geeft (Leri e.a. 2003). 

Naastt deze illegale drugs gebruiken de patiënten nog 
vrijj  vaak middelen op medisch voorschrift, vooral benzo-
diazepinen.. Deze middelen worden door huisartsen voor-
geschrevenn en de hulpverleners in de verslavingszorg zijn 
doorgaanss niet op de hoogte van deze medicatie. Huisart-
senn schrijven deze middelen vooral voor aan grote ge-
bruikerss van andere drugs dan heroïne en cocaïne, zo 
blijk tt uit de gegevens. Over deze in Nederland niet onge-
bruikelijkee medicatie naast de methadon is in de litera-
tuurr niets te vinden. Het vermoeden bestaat dat deze ben-
zodiazepinenn voorschrijvende huisartsen zwichten voor 

dreigingg met geweld. Uit onderzoek blijkt immers dat 
huisartsenn veel vaker zwichten voor dreiging met geweld 
dann andere beroepsgroepen (44% van alle huisartsen; 
gemiddeldee voor 8 beroepsgroepen 29%; zie Middel-
hovenn en Driessen 2001; Driessen en Middelhoven 
2002). . 

MedischeMedische situatie 

Verschillendee indicatoren wijzen er op dat de morbiditeit 
onderr de Nederlandse methadonpatiënten circa tweemaal 
hogerr ligt dan onder een qua leeftijd vergelijkbare groep 
vann de algemene bevolking. Vooral infectieziekten die 
samenhangenn met de verslaving of de leefwijze van de 
patiëntenn komen veel voor, maar ook de prevalentie van 
anderee infectieziekten is fors. 

Alss tweede categorie komen aandoeningen ten gevolge 
vann ongelukken naar voren (afgelopen jaar 12%). De 
oorzaakk van deze ongelukken is meestal het feit dat men 
stonedd is of agressie. 

Bijna-overdosess vormen de derde categorie van aan-
doeningen.. Overdosis blijkt een belangrijk gezondheidsri-
sicoo voor de patiënten, 43% heeft ooit een overdosis 
gehad,, het afgelopen jaar 7%. In Sydney had 66% van 
eenn groep methadonpatiënten tenminste eenmaal een 
overdosiss gehad (Darke en Ross 2001) en overdosis bleek 
mett 64% de belangrijkste doodsoorzaak voor een cohort 
jeugdigee verslaafden dat 20 jaar gevolgd werd (Oyefeso 
e.a.. 1999b). Vooral na het verlaten van het methadon-
programmaa is er een sterk verhoogd risico op een fatale 
overdosiss (Zanis en Woody 1998), hoewel Buster e.a 
(2002)) na beëindiging van de methadonbehandeling geen 
verhoogdd risico op een overdosis vonden. Volgens hen 
looptt juist de eerste 2 weken van de behandeling met me-
thadonn de kans op een overdosis op tot 6.0 per 1000 
jaar.. Tijdens de methadonbehandeling ligt dit cijfer op 
2.3.. Darke en Zador (1996) zijn overigens van mening 
datt de term overdosis te weinig specifiek is en dat opia-
tenn bij overdoses een geringere rol spelen dan algemeen 
wordtt aangenomen. 

Hett merendeel van de morbiditeit onder deze groep 
blijk tt (indirect) gerelateerd aan de verslaving. Dit blijkt 
ookk uit het feit dat chronische aandoeningen, uitgezon-
derdd astma, onder deze patiënten opmerkelijk genoeg niet 
vakerr voorkomen dan onder een doorsnee populatie. 
Misschienn speelt de in 1991 nog vrij lage gemiddelde 
leeftijdd van de methadonpatiënten (31 jaar) hierbij een 
rol,, hoewel een vergelijking is gemaakt met 25-44 jari-
genn uit de algemene bevolking (zie pagina 75). 

Err is geen verband tussen ziekte en leeftijd bij deze 
patiënten.. Dit is opmerkelijk want normaal gesproken 
neemtt de gezondheid af met het stijgen van de leeftijd. 
Friedmannn e.a. (2003) rapporteren dan ook een met de 
leeftijdd afnemende gezondheid voor verslaafden. Waar-
schijnlijkk spelen selectieprocessen bij het hier achterwege 
blijvenn van een relatie tussen gezondheid en leeftijd een 
rol:: degenen die een ernstige kwaal opdoen verdwijnen 
naa verloop van tijd uit de scene of sterven. Hierdoor 
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blijvenn in de oudere leeftijdsgroepen relatief veel gezonde 
patiëntenn over. 

Well  blijkt er een geringe toename van ziekte met de 
duurr van de methadon verstrekking op te treden. Deze be-
vindingg wijst erop dat langdurige verslaving een achter-
uitgangg van de gezondheid meebrengt, die los staat van 
hett natuurlijke verouderingsproces. 

AIDSAIDS en preventie legen AIDS 

Methadonverstrekkingg kan een belangrijke rol spelen bij 
dee preventie van AIDS, met name door preventief gedrag 
vann de verslaafde te stimuleren. Charnaud en Griffiths 
(1998)) melden een afname van het spuitgedrag met 67% 
naa het begin van een methadonbehandeling. Ook Magura 
e.a.. (1991) rapporteren een sterke afname van het spuit-
gedragg een jaar nadat met de methadonbehandeling be-
gonnenn was (van 100% naar 39%) en druggebruikers die 
methadonn krijgen, delen hun spuiten minder vaak met 
anderenn dan druggebruikers die het zonder methadon 
stellenn (Longshore e.a. 1993). Hartgers e.a. (1992) ver-
gelekenn regelmatige methadongebruikers met onregel-
matigee en konden geen effect aantonen van de regelmaat 
vann methadongebruik op HIV-prevalentie en op preven-
tieff  gedrag. Hun bevinding is opmerkelijk, want uit een 
metastudiee van Marsch (1998) blijkt een systematisch 
effectt van methadonverstrekking op preventief gedrag in 
verbandd met HIV (vgl. ook Bertschy 1995). Van Ameij-
denn en Coutinho (2001) laten zien dat het spuitgedrag in 
eenn cohort Amsterdamse druggebruikers sterk afnam 
tussenn 1986 en 1988, 

Dee helft van de Nederlandse methadonpatiënten buiten 
dee vier grote steden blijkt in 1991 getest te zijn op HIV 
enn 6% van hen is seropositief. Voor spuitende patiënten 
ligtt dit op 7%, niet spuitende 4%. 

Hett hier gevonden verschil tussen spuitende en niet-
spuitendee patiënten is vrij gering (7% versus 4%), waar-
schijnlijkk doordat in 1991 buiten de vier grote steden 
HIVV nog maar kort in opmars was. Welp e.a. (2002) 
vondenn een veel groter verschil in HIV-prevalentie tussen 
spuiterss en niet-spuiters in een steekproef jonge drugge-
bruikerss (< 30 jaar) in Amsterdam: spuiters (ooit) 
16.2%,, niet-spuiters (nooit) 1.8% en Langendam e.a. 
(2000)) rapporteren een HIV-incidentie bij spuiters van 
3.22 per 100 jaar, bij niet spuiters is dit 0. 

Schonee naalden worden door 72% van de spuitende 
patiëntenn altijd gebruikt. De mogelijkheid om spuiten om 
tee ruilen blijkt geen invloed te hebben op het gebruik van 
schonee naalden. Condooms worden bij de vaste partner 
nauwelijkss gebruikt, maar bij sex met anderen dan de 
vastee partner door 44%. Prostituees gebruiken vaak een 
condoom,, 70% altijd. In dezelfde periode, eind jaren 
1980,, gebruikte 68% van een groep methadonpatiënten in 
Neww York nooit condooms en slechts 11% gebruikte 
altijdd condooms (Magura e.a. 1990). 

Seropositievenn gebruiken iets vaker schone naalden 
dann niet seropositieven, maar niet altijd. Zij gebruiken 
ookk vaker een condoom bij sex met anderen dan de vaste 

partner,, maar ook dat niet altijd. 
Hett is bekend dat sociale factoren bij preventief ge-

dragg een grote rol spelen. Als de peer-group geen schone 
spuitenn gebruikt, dan gebruikt de patiënt ze ook niet 
(Maguraa e.a. 1989). Mede op grond hiervan zou men 
verwachtenn dat er twee duidelijk onderscheiden groepen 
zijn:: patiënten die op beide gebieden preventieve maat-
regelenn nemen (naalden èn condooms) en patiënten die 
helemaall  geen preventieve maatregelen nemen. Het blijkt 
echterr dat er geen correlatie optreedt tussen het gebruik 
vann schone naalden en het gebruik van condooms. De 
veronderstellingg over de twee gescheiden groepen blijkt 
duss niet op te gaan. 

Nagegaann is hoeveel van de patiënten nauwelijks of 
geenn risico lopen op een HIV-besmetting. Dit zijn dege-
nenn die of altijd preventieve maatregelen nemen of ris-
kantt gedrag vermijden. 55% gebruikt èn altijd condooms 
bijj  niet-vaste partners (of heeft geen sex met anderen dan 
dee vaste partner) èn altijd schone naalden (of spuit niet). 
Aangenomenn kan worden dat deze 55% ook op de lange 
duurr betrekkelijk weinig risico loopt, tenminste als zij 
zichh zo blijven gedragen als ze tijdens het interview 
deden.. Voor de overige 45% is vooral de duur van de 
verslavingg bepalend voor het oplopen van een HIV-infec-
tie. . 

PsychischePsychische situatie 

Psychiatrischee co-morbiditeit is een veel voorkomend 
probleemm bij opiaatverslaafden. Brooner e.a. (1997) 
vondenn bij 47% van de verslaafden die met methadon-
behandelingg begonnen psychiatrische comorbiditeit. Het 
betroff  vooral antisociale persoonlijkheidsstoornissen en 
depressiess (DSM III) . Methadonpatiënten vertonen naast 
dergelijkee psychiatrische co-morbiditeit ook cognitieve 
defectenn ten aanzien van informatieverwerking, geheu-
genfunctiess en probleem-oplossend vermogen (Darke e.a. 
2000).. Deze cognitieve defecten zijn sterker bij alcohol-
afhankelijkheidd en bij een hogere frequentie van niet-
fatalee overdoses. 

Inn dit onderzoek is de omvang van de psychische 
problematiekk vastgesteld door te vragen naar een zevental 
psychischee klachten en door daarnaast te informeren naar 
zelfmoordpogingen.. De psychische problematiek van de 
methadonpatiëntenn blijkt in 1991, vergeleken met de 
algemenee bevolking, zeer omvangrijk. Methadonpatiënten 
hebbenn tot 700 keer vaker last van bepaalde psychische 
klachtenn dan een populatie huisartspatiënten. De meest 
voorkomendee psychische klachten zijn grote onrust/span-
ningg (65% afgelopen jaar) en depressieve klachten 
(58%).. Ook uit ander onderzoek blijkt dat dit de twee 
belangrijkstee psychische klachten van methadonpatiënten 
zijnn (Darke e.a. 1994). Geheugenverlies, oncontroleer-
baarr agressief gedrag, oncontroleerbare angsten en zelf-
moordneigingenn komen bij ongeveer een derde van de 
Nederlandsee patiënten voor. Hallucinaties komen vrij 
weinigg voor. Veel psychische problematiek dateert van 
vóórr de verslaving. Bij 55% van de ooit psychiatrisch be-
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handeldee methadonpatiënten blijkt de eerste psychiatri-
schee behandeling vóór de eerste behandeling met metha-
donn te vallen. 

Slechtss 18% van de patiënten heeft het jaar voor het 
intervieww geen enkele psychische klacht gehad, terwijl 
37%% drie klachten of meer heeft. 42% heeft de afgelopen 
22 weken meer dan 2 klachten. Dit is meer dan elders 
gerapporteerdd wordt. In Texas bleek bij intake 26% van 
dee methadonpatiënten twee of meer zelf gerapporteerde 
psychologischee problemen te hebben (Joe e.a. 1995). 

Veell  patiënten hebben ooit een zelfmoordpoging ge-
daann (27%). Het jaar voor het interview deed 4% een 
zelfmoordpogingg en 19% had in die periode zelfmoord-
neigingen.. Dergelijke cijfers zijn gebruikelijk voor me-
thadonpatiënten.. In Sydney bleek 40% van de methadon-
patiëntenn tenminste eenmaal een zelfmoordpoging onder-
nomenn te hebben (Darke en Ross 2001). Chatham e.a. 
(1995)) vonden 13% zelfmoordneigingen bij methadonpa-
tiënten.. Suïcide blijkt dan ook met 11 % de tweede doods-
oorzaakk voor een cohort jeugdige verslaafden dat 20 jaar 
gevolgdd werd (Oyefeso e.a. 1999b). 

Royy (2003) noemt als risicofactoren voor zelfmoord-
pogingenn sexe (vrouwen meer), leeftijd (jonger meer, dit 
kann overigens een artefact van de methode zijn: er zullen 
minderr oudere patiënten zijn die vaak zelfmoordpogingen 
ondernemen),, zelfmoorden in de familie, depressieve 
klachten,, trauma gedurende de jeugd, psychose en neuro-
ticisme.. Ook volgens Darke e.a. (2003) zijn gedrags-
stoornissenn tijdens de jeugd gerelateerd aan zelfmoordpo-
gingenn tijdens de verslaving en Darke en Ross (2001) 
rapporterenn een hoger percentage zelfmoordpogingen 
voorr vrouwen (50% versus 30% mannen; zie ook Roy 
2003).. Vrouwen doen op jongere leeftijd een poging en 
ookk vaker vóór het begin van het heroïnegebruik. In het 
onderzoekk van Darke en Ross waren de meest gebruikte 
methodenn voor de suïcidepoging: overdosis andere drug 
dann heroïne (21%), het doorsnijden van de polsen (20%) 
enn heroïne-overdosis (10%). 

Inn Nederland blijkt er geen relatie tussen leeftijd en 
zelfmoord(neigingen),, wel blijken ook hier vrouwen 
vakerr een zelfmoordpoging ondernomen te hebben dan 
mannenn (33 versus 25%). Ook de algemene psychische 
gezondheidd van vrouwen blijkt veel slechter dan die van 
mannen. . 

SocialeSociale situatie 

Inn onderzoek naar de effecten van methadon worden van 
oudsherr slechts twee aspecten van de sociale situatie van 
dee patiënten belicht. Er is vooral veel belangstelling voor 
hett criminele gedrag van de patiënten en daarnaast in 
minderee mate voor participatie op de arbeidsmarkt. Deze 
preoccupatiee van onderzoekers met enerzijds onaangepast 
sociaall  gedrag (criminaliteit) en anderzijds met aangepast 
sociaall  gedrag (werk) komt voort uit de wens een maat-
schappelijkk draagvlak voor methadonverstrekking te cre-
ëren.. Voor andere aspecten van de sociale situatie, zoals 
huisvesting,, opleiding en het sociale netwerk is er nauwe-

lijk ss aandacht. 
Hett effect van methadonverstrekking op de crimina-

liteitt is over het algemeen klein en dit effect treedt niet 
altijdd op (vgl. Bertschy 1995). Zo vonden Bates en Pem-
bertonn (1996) in Engeland alleen bij mannen een afname 
inn de criminaliteit ten gevolge van opname in een metha-
donprogramma,, maar niet bij vrouwen. En dit effect op 
criminaliteitt treedt soms alleen op bij zeer regelmatige 
verstrekking,, zo is tweemaal gevonden (Segest e.a. 1990; 
Bianchii  e.a. 1992). Uit een metastudie van Marsch 
(1998)) blijkt een systematisch effect van methadonver-
strekkingg op criminaliteit, maar dit betreft voornamelijk 
druggerelateerdee criminaliteit. Een recente studie laat een 
kleinn (maar significant) effect zien van voortdurende 
mefhadonbehandelingg op criminaliteit (Rothbard e.a. 
1999).. Kott e.a. (2001) vonden een vermindering van 
arrestatiess en veroordelingen in vijf verschillende cohor-
tenn langdurige methadongebruikers (1 tot 6 jaar). Ook in 
Zwedenn is een relatie gevonden tussen opname in een 
methadonprogrammaa en dalende criminaliteit (Stenbacka 
2003). . 

Inn dit onderzoek is de criminaliteit gemeten door te 
vragenn naar de frequentie van 7 delicten. De frequentie 
vann criminele activiteiten blijkt in 1991 hoog te liggen. 
Degenenn die toegeven crimineel actief te zijn (50%), zijn 
datt de 14 dagen voor het interview om de dag. Eenvou-
digee diefstal komt het meest voor (33%), gevolgd door 
dealenn (17%) en heling (13%). Inbraak, fraude en ge-
weldd komen vrij weinig voor (< 9%), tasjesroof prak-
tischh nooit. Gemiddeld worden door plegers 7 delicten 
perr twee weken gepleegd. Best e.a. (2003) vermelden 
eenn vijf maal hoger gemiddelde, namelijk voor de 60% 
crimineell  actieven onder opgenomen opiaatverslaafden 
eenn gemiddelde van 70 delicten per maand. 

Veell  van het criminele gedrag blijkt te dateren van 
vóórr het begin van de verslaving. Volgens Kaye e.a. 
(1998)) zijn patiënten die begonnen zijn met crimineel ge-
dragg vóórdat ze verslaafd raakten iets geweldadiger. Met 
hett klimmen der jaren blijkt het criminele gedrag af te 
nemen.. Regelmatige methadongebruikers zijn niet minder 
vaakk crimineel actief dan onregelmatige methadongebrui-
kers. . 

Hett opleidingsniveau van de patiënten is bijzonder 
laag.. Ondanks dit lage opleidingsniveau hebben bijna alle 
patiëntenn werkervaring. 69% heeft meer dan 2 jaar werk-
ervaringg en dit werk was bijna altijd wit. Het jaar voor 
hett interview heeft 47% van de patiënten gewerkt, meest-
all  incidenteel, want de 14 dagen voor het interview werkt 
maarr 20%. Onregelmatige methadongebruikers werken 
aanzienlijkk meer dan regelmatige methadongebruikers. 
Dee rol van methadon bij participatie op de arbeidsmarkt 
iss in Nederland derhalve onduidelijk. Magura en Rosen-
blumm (2001) vermelden onderzoek van Maddux en Mc-
Donaldd uit 1973, waaruit blijkt dat 81% van de patiënten 
inn een onderhoudsprogramma werkt, tegen 11% van de 
ontslagenn patiënten. Dore e.a. (1999) melden een verdub-
belingg van het aantal werkenden tot 40% gedurende de 
methadononderhoudsbehandelingg in Australië. Zoals al 
eerderr gesteld zijn dergelijke cijfers niet zonder meer 
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vergelijkbaarr met de Nederlandse cijfers door verschillen 
inn de methadonprogramrna's. Uit buitenlandse studies 
blijktt ook dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om 
dee verslaafden aan het werk te krijgen. Kidorf e.a. 
(1998)) gaven een combinatie van counseling en dreige-
mentenn de methadon af te bouwen voor het geval men 
geenn werk vond. Deze mix was in staat 75% van een 
geselecteerdee groep methadonpatiënten binnen twee 
maandenn aan het werk te krijgen. 

Dee patiënten blijken zeer veel contact te hebben met 
hunn familie. 71% van de patiënten heeft het jaar voor het 
intervieww 5 keer of vaker contact met familieleden gehad. 
Contactt met de familie kan een belangrijke rol spelen. 
Chathamm e.a. (1995) vonden dat steun van de familie van 
methadonpatiëntenn samengaat met minder zelfmoord-
neigingenn en deze steun gaat ook samen met minder 
druggebruik,, minder psychologische en minder sociale 
problemen,, zo blijkt uit ander onderzoek (Rutherford e.a. 
1994). . 

Watt betreft de sociale netwerken van de methadon-
patiëntenn blijkt er in Nederland dus intensief contact met 
dee familieleden te zijn. Daarnaast trekt het merendeel van 
dee patiënten vooral op met collega druggebruikers 
(58%),, maar er is een minderheid die nauwelijks met 
druggebruikerss optrekt (28%). Dit komt overeen met de 
bevindingg van Best e.a. (2003) die in een beschrijvend 
onderzoekk naar opiaatverslaafden vonden dat slechts 20% 
dee maand voor opname niet met andere druggebruikers 
opp was getrokken. 

Err is weinig aandacht voor de sociale netwerken van 
verslaafdenn in de literatuur. Volgens Ball (1996) zou dit 
komenn doordat biomedische georiënteerde onderzoekers 
dergelijkk onderzoek tegenhouden. Sociale netwerken 
spelenn een belangrijke rol bij tal van gedragingen, zoals 
hett vinden van een baan (Völker en Flap 1999), het 
kopenn van een huis (Dimaggio en Louch 1998), de keuze 
voorr een criminele carrière (Driessen e.a. 2002; Völker 
enn Driessen 2003) en de belangrijke rol die sociale net-
werkenn spelen bij het sterfterisico is al 25 jaar geleden 
gedocumenteerdd (Berkman en Syme 1979). Zodoende is 
hett niet verwonderlijk dat het wel beschikbare onderzoek 
naarr de sociale netwerken van verslaafden laat zien dat 
dezee netwerken van invloed zijn. Zo kan sociale steun 
eenn stimulans zijn om deel te gaan nemen aan een metha-
donprogrammaa (Rhoads 1983) en meer steun uit het 
socialee netwerk heeft een gunstig effect op terugvalpre-
ventiee na het bereiken van abstinentie (Havassy e.a. 
1991).. Een groter aantal druggebruikers in het sociale 
netwerkk van methadonpatiënten gaat samen met meer ge-
bruikk van cocaïne (maar er is geen effect op opiaten, 
Wassermann e.a. 2001), gaat samen met meer drugge-
bruikk (Goehl e.a. 1993; Gogineni e.a. 2001) en leidt tot 
meerr criminaliteit en dit des te meer naarmate de drugs 
gebruikendee interactiepartners ook zelf crimineel zijn 
(Bestt e.a. 2003). Hierboven is al vermeld dat ook het 
gebruikk van schone spuiten beïnvloed wordt door het ge-
dragg van de peer-group (Magura e.a. 1989). 

Methadonverstrekking,Methadonverstrekking, hulpverlening en 
dede situatie van de patiënten 

Onderzochtt is of de patiënten, die regelmatig methadon 
gebruikenn en/of frequent hulpverlening krijgen, verschil-
lenn van de patiënten die onregelmatig methadon gebrui-
kenn en/of geen gebruik maken van de hulpverlening. Of 
dee situatie van de patiënten ten gevolge van de methadon 
en/off  hulpverlening verbeterd of verslechterd is, kan met 
dezee gegevens niet worden nagegaan. De situatie van de 
patiëntenn vóórdat met regelmatig methadongebruik en/of 
hulpverleningg is begonnen, is immers niet bekend. 

Ondankss deze beperking zijn een aantal bevindingen 
opmerkelijk.. Regelmatig methadongebruik en intensieve 
hulpverleningg blijken niet samen te gaan met een afname 
vann twee typische verslavingsziekten, namelijk bijna-
overdosisoverdosis en ernstig letsel door ongeval en evenmin met 
eenn geringere betrokkenheid van de patiënt bij de scene. 
Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverlening 
gaann wel samen met een veel lagere participatie op de 
arbeidsmarkt. . 

Regelmatigg methadongebruik en intensieve hulpverle-
ningg gaan ook samen met minder gebruik van heroïne, 
maarr deze afname in het heroïnegebruik wordt gecom-
penseerdd door een toename van het gebruik van andere 
middelen.. Verder blijkt dat regelmatige methadongebrui-
kerss vaker spuiten dan onregelmatige gebruikers en dat 
regelmatigg methadongebruik niet significant samengaat 
mett minder crimineel gedrag. 

Dezee bevindingen wijzen er op dat vooral problemati-
schee verslaafden die zich moeilijk kunnen handhaven op 
dee methadonverstrekking en begeleiding af komen. De 
verslavingszorgg fungeert zo als vangnet voor verdere 
verloedering. . 

Conclusie Conclusie 

Ditt onderzoek geeft een beschrijving van de situatie van 
dee methadonpatiënten buiten de vier grote steden in 
1991.. Te venvachten was dat de situatie van deze metha-
donpatiëntenn niet rooskleurig zou zijn en uit de gedetail-
leerdee beschrijving van hun situatie blijkt dat het over de 
helee linie een problematische groep betreft met fors 
druggebruik,, veel polydruggebruik, veel morbiditeit, een 
groott risico op AIDS, een slechte psychische situatie, 
veell  criminaliteit, weinig participatie op de arbeidsmarkt, 
vaakk zonder huisvesting, veel prostitutie en met weinig 
bandenn met de maatschappij in hun dagelijkse contacten, 
uitgezonderdd het contact met familieleden. Kortom een 
groepp die voor een gedeelte buiten de maatschappij staat. 

Voorr zover een vergelijking kan worden gemaakt met 
buitenlandss onderzoek, is de situatie van de Nederlandse 
methadonpatiëntenn in 1991 niet beter dan die van hun 
buitenlandsee collega's. Bij een dergelijke vergelijking 
moett men overigens in het oog houden dat het bereik van 
dee methadonverstrekking in Nederland groter is dan het 
bereikk in het buitenland en ook de toelatingseisen voor 
opnamee in een methadonprogramma zijn in Nederland 
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lagerr dan in het buitenland. 
Inn 1993-1995 bleek deze problematische situatie in 

grotee lijnen niet veranderd te zijn en ook uit de eerste 
metingg van het vierde onderzoek (naar hoge doses metha-
don)) in 1997-1999 blijkt dat de situatie van methadonpa-
tiëntenn het afgelopen decennium nauwelijks veranderd is. 
Dee constatering dat de populatie methadonpatiënten chro-
nischh in een slechte situatie verkeert, laat overigens geen 
conclusiess toe over de waarde van methadonbehandeling, 
onderr andere omdat heroïneverslaving als een chronische 
aandoeningg beschouwd kan worden (Van den Brink en 
Vann Ree 2003). 

Uitt dit onderzoek blijkt daarnaast dat de patiënten die 
regelmatigg methadon gebruikten en/of veel gebruik ma-
kenn van de hulpverlening er niet beter aan toe zijn dan de 
patiëntenn die onregelmatig methadon gebruiken en die 
geenn gebruik maken van de hulpverlening. Methadonver-
strekkingg en hulpverlening blijken voor een belangrijk 
deell  gericht te zijn op het zwakste deel van de verslaafde 
populatie.. Patiënten die maatschappelijk reïntegreren 
makenn minder gebruik van methadon en hulpverlening. 
Ditt blijkt met name uit het feit dat degenen die werken 
minderr regelmatig methadon en minder hulpverlening 
gebruiken.. De verslaafden die het moeilijk hebben, die 
ziekk zijn, die grote psychische problemen hebben en 
dergelijke,, komen op de methadonverstrekking en hulp-
verleningg af. De methadonverstrekkende instellingen bie-
denn zo een vangnet voor verdere verloedering. 

Hett beperken van de gezondheidsrisico's blijkt een 
belangrijkee doelstelling van de instellingen. Uit deze 
gegevenss blijkt nu dat de drugshulpverlening ook een 
belangrijkee rol kan spelen bij het beperken van deze 
risico's.. Het merendeel van de ziekte is immers in princi-
pee toegankelijk voor preventie en behandeling. Ongeluk-
kenn en overdoses kunnen voorkomen worden, evenals 
infecties.. En niet-fatale ongelukken, overdoses of infec-
tiess zullen meestal geen blijvende schade opleveren. 

Naarr aanleiding van dit onderzoek werd de vraag 
opgeworpenn of de instellingen zich zouden moeten schik-
kenn in hun historisch gegroeide rol: het bieden van een 
vangnett voor problematische gevallen. De instellingen 
werdd in overweging gegeven, naast de vangnetfunctie, 
meerr aandacht te geven aan nazorg en aan sociale rehabi-
litatie. . 

Daarnaastt werd de instellingen aangeraden doelgericht 
opp de cleane perioden in te spelen die de patiënten zeer 
geregeldd blijken door te maken. Enerzijds door nazorg-
programma'ss in het leven te roepen en anderzijds door 
patiëntenn die plotseling weg blijven bij de methadonver-
strekkingg op te sporen en ondersteuning aan te bieden. 
Dee kans is immers groot dat de patiënt een cleane perio-
dee doormaakt. Deze aanbevelingen werden door de in-
stellingenn niet overgenomen. 

Evaluatie Evaluatie 

Inn dit tweede onderzoek is een beschrijving gegeven van 
dee situatie van de methadonpatiënten aan de hand van 

mondelingee interviews. De gekozen methode (interviews) 
blijk tt geschikt om deze situatie in den brede vast te stel-
len.. Voor een gedetailleerde beschrijving van aspecten 
vann deze situatie waren andere methoden, zoals lichame-
lij kk onderzoek of psychologische standaard instrumenten, 
ongetwijfeldd geschikter geweest, maar voor een algemeen 
overzichtt voldoet de ontwikkelde vragenlijst. Enige on-
derrapportagee van crimineel gedrag is aannemelijk, maar 
waarschijnlijkk beperkt van omvang. Uit analyses van 
urinemonsterss in het vierde onderzoek blijkt dat de on-
derrapportagee van het druggebruik gering is. Al vaker is 
aangetoondd dat antwoorden op interviewvragen goed 
corresponderenn met informatie uit andere bronnen, zoals 
dee familie van de respondent of de verslavingszorg. 
Secadess e.a. (2003) vonden meer dan 90% overeenstem-
mingg met betrekking tot informatie over drug- en alco-
holgebruik,, beroepsarbeid, opleiding, vrije tijdsbesteding 
enn familierelaties. Ook Langendam e.a. (1999) melden 
eenn redelijk tot goede correspondentie tussen interview-
vragenn en registratiegegevens. Maar Magura en Kang 
(1996)) vonden in een metastudie van 24 publikaties voor 
dee samenhang tussen interviewvragen en biologische 
bepalingenn (urine, haar) een mediane kappa van slechts 
.42.. Deze lage kappa kan echter niet zonder meer gewe-
tenn worden aan de onbetrouwbaarheid van interviewvra-
gen.. Zanis e.a. (1994) brachten met interviewvragen 
meerr opiaatgebruik aan het licht dan met urinetesten en 
ookk in het vierde onderzoek (experiment hoge doses) 
blijk tt dat een aanzienlijk deel van het gebruik (circa 30% 
bijj  heroïne en cocaïne) niet met urinetesten wordt opge-
spoord. . 

Tekortkomingenn van dit onderzoek betreffen de gerin-
gee respons (46%) en de beperking tot de methadonpa-
tiëntenn buiten de vier grote steden. Beide tekortkomingen 
kunnenn aan externe oorzaken worden toegeschreven, 
maarr die constatering maakt deze tekortkomingen er niet 
minderr om. De respons bleef achter door overdreven 
privacy-beschermingg door de instellingen. En het Minis-
teriee van VWS meende ten onrechte dat de grote steden 
buitenn beschouwing konden blijven, omdat daar enig 
onderzoekk op basis van administraties voorhanden was. 

Fig.. 24,1. Uitkomst van de methadon-
verstrekkingg na twee jaar. 
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OnderzoekOnderzoek 3. Methadonpatiënten na 
tweetwee a tweeënhalf jaar 

Inn 1993-1995 is 91% van de oorspronkelijke groep ge-
interviewdee methadonpatiënten opnieuw geïnterviewd 
voorr het derde onderzoek. Tijdens de interviews is de 
situatiee van de patiënten wederom geïnventariseerd, zodat 
inzichtelijkk wordt hoeveel patiënten er op vooruit of op 
achteruitt zijn gegaan. 

Vann de oorspronkelijke groep van 599 patiënten, 
blijkenn 9 patiënten te zijn overleden (1.5%). 49 patiënten 
zijnn langer dan drie maanden abstinent (8.4%). De derde 
enn grootste groep bestaat uit patiënten die nog steeds me-
thadonn en/of heroïne gebruiken (541, 90.1%). Enkele 
vann deze stabiele gebruikers zijn weliswaar abstinent, 
maarr korter dan drie maanden. 

Hett is duidelijk dat een Nederlandse methadongebrui-
kerr een zeer grote kans heeft om na twee a tweeënhalf 
jaarr nog steeds druggebruiker te zijn (90%). Er is een 
kleinee kans dat hij abstinent wordt (8%) en een zeer 
kleinee kans dat hij overlijdt (1.5%), maar vergeleken met 
zijnn leeftijdsgenoten is de kans op overlijden circa tien-
maall  groter. 

Alss niet naar 'abstinentie', 'overleden' en 'drugge-
bruik'' wordt gekeken, maar naar de verandering in de 
oorspronkelijkee situatie dan blijkt het volgende. Van de 
totalee groep methadonpatiënten is na twee a tweeënhalf 
jaarr 57% er niet op vooruit en niet op achteruit gegaan 
(ziee figuur 24.2 en 3). Meestal betreft dit redelijk proble-
matischee gevallen. 26% is er op vooruitgegaan en 17% is 
achteruitt gegaan. Per saldo is de totale winst dus 9%. 

Dee meeste vooruitgang en achteruitgang vindt plaats 
overr kleine afstanden. Degenen die aanvankelijk weinig 
problematiekk hebben, eindigen zelden als zeer proble-
matischh en degenen die aanvankelijk zeer problematisch 
zijn,, eindigen niet vaak als weinig problematisch. Toch is 
err hier een verschil. De kans om van zeer problematisch 
weinigg problematisch te worden is 19%. De kans om van 
weinigg problematisch zeer problematisch te worden is 
1.6%.. Er is dus een grotere kans op vooruitgang dan op 
achteruitgang. . 

Fig.24.2.. Situatieverandering van 
aliee methadoncliënten na twee jaar. 
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Fifl.. 24.3. Uitkomst van de methadon-
verstrekkingg na twee jaar. 
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Mortaliteit Mortaliteit 

Dee belangrijkste doodsoorzaak van de 9 overleden pati-
ëntenn is een chronische aandoening (n = 6, 67%). Over-
dosiss komt weinig voor als doodsoorzaak (n= l, 11%), 
evenalss suïcide (n= l, 11%). In de studie van Oyefeso 
e.a.. (1999a) bleek overdosis met 64% juist de belangrijk-
stee doodsoorzaak. Suïcide was, evenals in dit onderzoek, 
inn 11 % van de gevallen de oorzaak van het overlijden. 

Slechtss 1 van de 9 overleden patiënten overleed de 
eerstee 12 maanden na het eerste interview, 7 overleden 
tussenn 14 en 25 maanden en van 1 patiënt is de datum 
vann overlijden onbekend. Waarschijnlijk wijst de geringe 
sterftee gedurende het eerste jaar na het eerste interview 
r\T\r\T\ rtnrlpniprtpnr.T WOC C 
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belangrijkstee doodsoorzaak) in de oorspronkelijke steek-
proef.. De gevonden 1.5% overleden patiënten in een 
periodee van twee jaar kan derhalve als een onderschatting 
wordenn beschouwd. Daarmee rekening houdend komt het 
mortaliteitscijferr op 1.0% per jaar. In overzichtsstudies 
wordenn doorgaans hogere cijfers genoemd voor drugge-
bruikerss (1.2 a 2.2%, Swierstra 1990; 1 a 3%, Caple-
horn,, Dalton e.a 1996). Volgens de NIH (1998) geldt 
voorr opiaatverslaafden, dus inclusief niet behandelde 
patiënten,, 1.1 a 1.5%. Magura en Rosenblum (2001) 
vermeldenn ouder onderzoek van Joseph en Appel uit 
19811 met 1.5% voor methadonpatiënten in New York. 
Oyefesoo e.a. (1999b) volgden 15-19 jarige verslaafden 20 
jaarr en rapporteren een mortaliteit van slechts 0.5% in 
Engelandd en Wales. In Duitsland en Denemarken zijn 
hogeree cijfers gevonden voor opiaatverslaafden (respec-
tievelijkk 2.5%, Scherbaum e.a. 2002 en 3.3%, Segest 
e.a.. 1990). 

DeDe neg naar abstinentie 

Err blijken geen individuele kenmerken of omstandighe-
denn in de sociale situatie te zijn die een doorslaggevende 
roll  spelen bij het bereiken van abstinentie. De gevonden 
verschillenn zijn klein. Deze slechte verklaarbaarheid van 
hett succes van methadonbehandeling voor individuele 
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patiëntenn is gangbaar. Al uit vroeg onderzoek door Dole 
enn Joseph (1978, zie Joseph e.a. 2000) bleek dat de 
kenmerkenn van de patiënten geen voorspellende waarde 
hebbenn voor langdurige abstinentie. Ook Belding e.a. 
(1997)) vonden geen enkel verschil tussen patiënten die 
well  hun opiaatgebruik minderden en patiënten die dat 
niett deden en in een studie van Morral e.a. (1999) bleken 
achtergrondkenmerkenn nauwelijks iets van het succes van 
methadonbehandelingg te verklaren. Wasserman e.a. 
(1998)) vonden dat alleen de motivatie om abstinent te 
blijvenn een voorspellende waarde heeft voor abstinentie 
(idem:: Joe e.a. 1998). Ook na jaren methadonverstrek-
kingg behoort abstinentie overigens nog steeds tot de 
mogelijkhedenn (Salsitz e.a. 2000; 8% van een groep 
gereguleerdee patiënten na gemiddeld 18 jaar methadon, 
Novickk e.a. 1994). Het terugvalrisico na een periode van 
gedeeltelijkee abstinentie (van regelmatig heroïnegebruik, 
niett van methadon en niet van incidenteel heroïnegebruik) 
iss de eerste twee jaren het grootst en wordt pas na 5 a 6 
jaarr beduidend kleiner, zo blijkt uit een studie van Ter-
morshuizenn e.a. (2005). 

Uitt dit onderzoek blijkt het volgende. Patiënten die 
abstinentt zijn gebruikten twee jaar tevoren minder maan-
denn methadon en iets meer begeleiding dan anderen, had-
denn vaker een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (onaf-
hankelijkk van de emotionele betekenis: positieve en nega-
tievee emotionele gebeurtenissen hebben hetzelfde effect) 
enn zijn minder vaak Nederlander. 

Hett is niet zo dat abstinente patiënten al langere tijd 
vóórr de abstinentie minder heroïne of minder andere 
drugss zijn gaan gebruiken. Sommige abstinente patiënten 
gebruiktenn twee jaar tevoren zelfs meer heroïne dan de 
anderee patiënten. Ook gebruikt een aantal abstinente 
patiëntenn veel alcohol in de aanloop naar abstinentie. 
Abstinentenn plegen vóór de abstinentie niet minder crimi-
nelee delicten. Zij bereiden zich op de abstinentie soms 
voorr door een aantal pogingen tot afkicken te onderne-
menn (vgl. Noble e.a. 2002, zie hierboven). Deze pogin-
genn gaan samen met minder regelmatig methadongebruik 
enn meer gebruik van de hulpverlening en een ingrijpende 
gebeurteniss kan dan de doorslag geven. 

Datt Nederlanders een kleinere kans op abstinentie 
hebben,, ligt in lij n met de bevinding dat Nederlandse 
verslaafdenn problematischer zijn dan patiënten met een 
anderee achtergrond. Beroepsarbeid heeft, verrassender-
wijs,, nauwelijks invloed op abstinentie. Ook een (vaste) 
partnerrelatiee blijkt geen stimulans om af te kicken. De 
partnerr is meestal ook een druggebruiker en uit onder-
zoekk blijkt dat het druggebruik hoger is als de partner 
drugss gebruikt (Gogineni e.a. 2001). Een partner stabili-
seertt de situatie zoals ze is, terwijl een destabiliserende 
ingrijpendee gebeurtenis, zoals het verlies van de partner 
off  juist een nieuwe partner, tot abstinentie kan leiden. 
Heeftt men eenmaal abstinentie bereikt dan is de steun 
vann een partner overigens wel degelijk van belang 
(Havassyy e.a. 1991). De motivatie om af te kicken ten-
slotte,, blijkt hier geen rol te spelen. 

Interessantt detail is dat dealende verslaafden er vaker 
inn slagen om abstinent te raken. Wanneer dealers een-

maall  een poging wagen om clean te worden, dan is de 
kanss op succes groot. Zij vallen praktisch nooit terug in 
hunn oude gewoonten na een periode van drie maanden 
zonderr drugs. Dealers hebben kennelijk een grote contro-
lee over hun situatie. Deze controle hebben zij ook nodig 
omm hun beroep naar behoren uit te kunnen oefenen. 

Concluderend:: Er zijn geen duidelijke aanwijzingen 
datt abstinentie een gevolg is van een langere periode van 
eenn geleidelijk gewijzigd levenspatroon, bijvoorbeeld via 
beroepsarbeidd en het staken van bijgebruik naast de 
methadon.. Abstinente patiënten blijken voor hun cleane 
periodee niet minder heroïne te gebruiken of minder cri-
minelee delicten te plegen. Wel blijken ze, in aanloop op 
dee abstinentie, meer begeleiding en minder regelmatig 
methadonn te gebruiken. 

DeDe nieuwe situatie van 
dede langdurig abstinente patiënten 

Onderzochtt is in hoeverre de situatie van de 39 langdurig 
abstinentee patiënten (exclusief gevangenis) verbeterd is 
opp vier gebieden: druggebruik (inclusief alcohol) en de 
medische,, psychische en sociale situatie. Op al deze 
gebiedenn gaan de abstinente patiënten er fors op vooruit. 

Omdatt ze geen drugs meer gebruiken is de situatie van 
dee abstinente patiënten ten aanzien van druggebruik 
vanzelfsprekendd sterk verbeterd (67% vooruitgang, 28% 
stabiel,, 5% achteruitgang). Wel is het alcoholgebruik 
toegenomen,, als substituut voor drugs. De 5% die er qua 
druggebruikk op achter uit is gegaan bestaat uit zware 
alcoholgebruikers. . 

Ookk de lichamelijke gezondheid van de abstinente 
patiëntenn is verbeterd, 41% is vooruit gegaan, 8% is 
achteruitt gegaan en bij 51% is de gezondheidssituatie 
stabiel.. De eigen gezondheid wordt gunstiger beoordeeld, 
hoewell  er geen duidelijke afname van ziekte, ziekenhuis-
opnamee en letsel is. Dit komt doordat de gegevens be-
trekkingg hebben op het afgelopen jaar, zodat de meeste 
abstinentee patiënten niet de hele onderzochte periode 
abstinentt zijn geweest. 

Dee psychische klachten van de abstinente patiënten 
zijnn afgenomen. Bij bijna de helft is de geestelijke ge-
zondheidd vooruit gegaan (46%), maar er is ook een 
aantall  patiënten achteruit gegaan (13%). Bij hen staan de 
psychischee problemen los van het druggebruik of met het 
cleann worden zijn de psychische problemen nog niet 
opgelost. . 

Ookk in de sociale situatie blijkt er veel te zijn ver-
beterdd (51% vooruit, 10% achteruit). Door abstinente 
patiëntenn worden helemaal geen delicten meer gepleegd, 
menn wordt minder vaak opgepakt, de beroepsarbeid 
neemtt iets toe, het contact met de scene neemt sterk af 
enn de waardering voor het eigen maatschappelijk functio-
nerenn verbetert. 

Overr het geheel genomen heeft de grote meerderheid 
vann de abstinente patiënten nog maar weinig problemen 
(87%),, terwijl geen enkele abstinente patiënt een zeer 
problematischee situatie heeft. Maar abstinentie gaat niet 
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altijdd met vooruitgang samen. Enkele abstinente patiënten 
verkerenn nog steeds in een redelijk problematische situa-
tiee (13% van alle abstinenten). Meestal betreft dit zwaar 
alcoholgebruik,, gecombineerd met een slechte psychische 
situatie.. Slechts 1 patiënt (2.6%) is er na de abstinentie 
opp achteruit gegaan, van 31% is de situatie stabiel geble-
ven,, terwijl 67% er op vooruit is gegaan. Per saldo 
(vooruitgangg minus achteruitgang) blijkt er bij de absti-
nentee patiënten dus een winst te zijn opgetreden van 
64%. . 

Vergelijkbaree onderzoeksgegevens over de situatie van 
abstinentee patiënten zijn schaars. Meestal beperkt men 
zichh tot de mededeling 'abstinent'. Simpson e.a (1982) 
vormenn een uitzondering. Personen die een jaar abstinent 
blevenn van opiaten waren minder crimineel, gebruikten 
minderr andere drugs en minder alcohol en werkten vaker 
dann degenen die het opiaatgebruik continueerden. 

DeDe 'nieuwe' situatie van de terugvallen 

Terugvall  in druggebruik na het staken van de metha-
donbehandelingg wordt wereldwijd aangetroffen (Magura 
enn Rosenblum 2001), maar abstinentie hoeft niet altijd te 
eindigenn in terugval. De kans na 5 jaar abstinent te zijn 
iss aanzienlijk groter voor degenen die 5 jaar tevoren ook 
all  abstinent waren (Weisner e.a. 2003). Over de conse-
quentiess van een mislukte afkickpoging voor de verslaaf-
dee is niets bekend. Enerzijds wordt wel aangenomen dat 
misluktee afkickpogingen een achteruitgang van de situatie 
meebrengenn door teleurstelling en beschadiging van het 
zelfrespect,, anderzijds blijkt uit de studie van Noble e.a. 
(2002)) en uit de hierboven besproken analyse van de 
voorgeschiedeniss van abstinentie, dat mislukte afkick* 
pogingenn een opstap kunnen vormen naar een wel ge-
slaagdee afkickpoging. 

Dee consequenties van een mislukte afkickpoging zijn 
onderzochtt door de situatie van degenen die een lange 
periodee (drie maanden) clean waren, maar die vervolgens 
weerr drugs zijn gaan gebruiken, in kaart te brengen. Dit 
zijnn 31 patiënten. 

Watt het druggebruik betreft blijkt bij deze terugvallers 
dee situatie niet veel veranderd te zijn. Wel is het alcohol-
gebruikk in de loop der tijd toegenomen. Bij iets meer 
patiëntenn is de situatie met betrekking tot het druggebruik 
verslechterdd dan verbeterd, maar van betrekkelijk weinig 
terugvallerss is de situatie ten aanzien van het druggebruik 
tijdenss het tweede interview zeer problematisch. 

Dee lichamelijke gezondheid is er bij meer terugvallers 
opp vooruit dan op achteruit gegaan, maar ook hier geldt 
datt er geen prominente veranderingen naar voren komen. 
Hetzelfdee geldt voor de geestelijke gezondheid. 

Dee sociale situatie is wel veranderd en iets verslech-
terd.. Er blijkt een toename op te treden van het aantal 
lichtee delicten, het aantal uren dat men werkt daalt, het 
percentagee met een vast adres neemt af en de beoordeling 
vann het maatschappelijk functioneren wordt slechter. In 
zijnn geheel genomen blijkt de sociale situatie van meer 
terugvallerss achteruit dan vooruit te zijn gegaan (respec-

tievelijkk 32 en 19%). Het is overigens niet uitgesloten dat 
dezee achteruitgang in de sociale situatie in sommige 
gevallenn de oorzaak in plaats van een gevolg is van de 
terugval.. Doordat men bijvoorbeeld zijn baan of woning 
kwij tt raakte is men teruggevallen. Met de beschikbare 
gegevenss is de volgorde van dergelijke gebeurtenissen 
niett na te gaan. 

Dee situatie van de terugvallers in zijn geheel genomen 
blijktt al met al niet veel veranderd te zijn. Tijdens het 
tweedee interview hebben weinig terugvallers veel proble-
menn (6.5%), maar veel terugvallers hebben redelijk wat 
problemenn (68.5%) en evenveel terugvallers zijn vooruit 
alss achteruit gegaan (19%, 19%), zodat er per saldo 
(vooruitgangg minus achteruitgang) precies 0% op vooruit 
iss gegaan. 

DeDe 'nieuwe' situatie van de stabiele gebruikers 

Tenslottee is onderzocht in hoeverre de situatie van de 
patiëntenn die nog steeds gebruiken veranderd is op de 
vierr genoemde gebieden: druggebruik (inclusief alcohol), 
medische,, psychische en sociale situatie. 

Watt betreft het druggebruik blijkt de situatie van deze 
patiëntenn verbeterd te zijn (24% verbeterd, 15% vers-
lechterd).. Het percentage patiënten dat een bepaalde drug 
gebruiktt is voor alle drugs teruggelopen, uitgezonderd 
alcohol. . 

Dee gezondheidssituatie lijk t stabiel (21% vooruitgang, 
19%% achteruitgang), maar het aantal dagen dat men ziek 
iss geweest of in het ziekenhuis is opgenomen neemt fors 
toe.. Een lichte toename is er ook te zien bij letsel door 
ongevall  en het optreden van een bij na-overdosis, zodat er 
all  met al van enige achteruitgang in de gezondheid ge-
sprokenn kan worden. 

Dee prevalentie van seropositiviteit is constant geble-
ven.. Aidspreventie door het gebruik van schone naalden 
wordtt evenveel toegepast als twee jaar tevoren, maar het 
gebruikk van condooms is sterk verbeterd. 

Overr de hele lij n is de psychische gesteldheid van de 
stabielee gebruikers iets verbeterd (22% vooruit, 16% 
achteruit).. De meeste psychische klachten zijn teruggelo-
pen.. Alleen de frequentie van geheugenverlies en de nei-
gingg om er een eind aan te maken nemen iets toe. Ook 
hett aantal feitelijke zelfmoordpogingen is iets opgelopen. 

Err is sprake van een lichte vooruitgang wat betreft de 
socialee situatie (25% vooruit, 20% achteruit). Lichte 
criminaliteitt wordt door iets minder patiënten gepleegd, 
dee zwaardere delicten door iets meer. De frequentie van 
hett plegen van de delicten neemt iets af, evenals arres-
tatie,, detentie, prostitutie en het contact met andere drug-
gebruikers.. De arbeidsparticipatie is echter ook iets 
afgenomenn en de waardering van het eigen maatschappe-
lij kk functioneren is iets ongunstiger geworden. De huis-
vestingssituatiee en het contact met de familie blijven 
stabiel. . 

Tenn aanzien van methadongebruik blijkt dat de regel-
maatt van het gebruik is toegenomen. Deelname aan de 
begeleidingg verandert niet. 
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Beziett men de ontwikkeling van de situatie van de 
gebruikerss in zijn geheel dan valt met name het afne-
mendee druggebruik op. Ten aanzien van de andere on-
derdelenn blijkt de situatie redelijk stabiel. Hoewel wat 
minderr patiënten bepaalde drugs gebruiken, blijkt dit niet 
tee leiden tot verbeteringen ten aanzien van de lichamelij-
kee gezondheid, de psychische gesteldheid en de sociale 
situatie. . 

Dee vier gebieden samennemend blijkt er per saldo 
(achteruitgangg minus vooruitgang) slechts bij 5% van de 
patiëntenn sprake van een duidelijke vooruitgang. Bij de 
abstinentee patiënten gaat per saldo 64% er op vooruit. 

Veell  methadon lijk t samen te gaan met een stabilisatie 
vann de situatie. Daardoor is er bij regelmatig methadon-
gebruikk slechts zelden sprake van achteruitgang, maar er 
iss evenzeer maar zelden sprake van vooruitgang. Weinig 
methadonn gaat samen met destabilisatie en daardoor is er 
vakerr vooruitgang, maar ook vaker achteruitgang. Veel 
begeleidingg lijk t ook een destabilisatie teweeg te brengen, 
diee vaker ten goede afloopt dan ten kwade, maar het is 
ookk mogelijk dat de destabilisatie vooraf gaat aan meer 
gebruikk van de begeleiding. 

Conclusie Conclusie 

Afhankelijkk van het criterium dat men kiest is de geboek-
tee winst na twee a tweeënhalf jaar methadonverstrekking 
8%% (abstinentie) of 9% (vooruitgang minus achteruit-
gang).. Hoe men het ook wendt of keert, een indrukwek-
kendd resultaat voor de individuele gebruiker is dit niet, 
ookk niet als men in gedachten houdt dat heroïneversla-
vingg een chronische aandoening is en dat zonder metha-
donverstrekkingg de achteruitgang de vooruitgang onge-
twijfeldd had overtroffen. 

Dee grootste groep blijf t stabiel, zowel wat betreft het 
methadongebruik,, als wat betreft de problematiek. Per 
saldoo weet slechts 5% van deze stabiele gebruikers de 
eigenn situatie te verbeteren. 

Abstinentiee blijkt veruit de beste uitkomst van een 
verslavingscarrièree en abstinentie leidt bijna nooit tot 
achteruitgang,, terwijl geen enkele van de abstinente 
patiëntenn een zeer problematische situatie heeft. In dat 
lichtt bezien is het betreurenswaardig dat zo weinig pati-
ëntenn abstinent raken, vooral omdat door de stabiele ge-
bruikerss maar weinig vooruitgang wordt geboekt. 

Ditt inzicht, dat abstinentie de best mogelijke uitkomst 
voorr een verslaafde is, is met de ontwikkelingen in de 
jarenn tachtig en de verandering in doelstellingen (zie 
hierboven)) op de achtergrond geraakt. Toch wordt hier 
niett gepleit voor een terugkeer naar de abstinentie-doel-
stellingg als centraal thema voor de verslavingszorg. Het 
heeftt weinig zin bij verslaafden, die daar niet aan toe 
zijn,, aan te dringen op afbouw. Dat werkt demotiverend, 
voorr de verslaafden en ook voor de hulpverleners en het 
kann een obstakel vormen voor de realisatie van andere 
doelstellingen,, zoals stabilisatie of aids-preventie. 

Well  kan er gebruik gemaakt worden van het feit dat 
verslaafdenn regelmatig spontaan clean worden. Zij onder-

nemenn vaak afkickpogingen of raken door omstandighe-
denn clean. Deze mislukte pogingen zijn geen drama, zo 
blijk tt uit dit onderzoek. Een mislukte serieuze afkick-
pogingg heeft betrekkelijk weinig negatieve gevolgen. Het 
iss niet zo dat men uit teleurstelling over de mislukking in 
eenn diep gat terugvalt. 

Ditt onderzoek werd daarom afgesloten met min of 
meerr dezelfde aanbevelingen als het vorige onderzoek: 
stemm de zorg meer af op spontane afkickpogingen en 
onderneemm meer activiteiten die gericht zijn op de pre-
ventiee van terugval na een dergelijke spontane cleane 
periode.. De noodzaak meer aandacht te besteden aan 
terugval-preventiee wordt ook in Amerika onderkend 
(Weddingtonn 1990) en terugvalpreventie is terecht wel de 
sleutell  genoemd van iedere behandeling van verslaving 
(O'Brienn 1997). 

Evaluatie Evaluatie 

Bijj  de opzet van dit derde onderzoek was het de bedoe-
lingg de gevolgen van methadonverstrekking en begelei-
dingg vast te stellen. Hiertoe is het netto-resultaat van 
methadonverstrekkingg en begeleiding vastgesteld aan de 
handd van een beschrijving van de ontwikkeling van drie 
groepenn patiënten: abstinente patiënten, terugvallers en 
stabielee gebruikers. 

Inn dit derde onderzoek is zodoende voor het eerst (ook 
internationaal)) vastgesteld dat abstinentie de best denk-
baree optie voor verslaafden is. Daarnaast zijn de gevol-
genn van een mislukte afkickpoging in beeld gebracht. 
Zodoendee kan gesteld worden dat met dit onderzoek 
relevantee informatie verkregen is, mede doordat een hoge 
responss gerealiseerd werd. 

OnderzoekOnderzoek 4. Hoge doses methadon 

Mett het oog op de doorgaans lage methadondoseringen in 
Nederlandd en gezien de goede resultaten met hoge dose-
ringenn methadon in het buitenland, is in het vierde onder-
zoekk nagegaan of dergelijke hoge doseringen ook in de 
Nederlandsee laagdrempelige methadonprogramma's effec-
tieff  zijn. 

Hett effect van doses methadon van meer dan 84 mg 
perr dag is in een gerandomiseerd experiment op negen 
methadonpostenn vastgesteld. De deelnemers aan het 
experimentt zijn 22 maanden gevolgd. 247 deelnemers 
zijnn gerandomiseerd. Deze deelnemers zijn representatief 
voorr de meer problematische methadonpatiënten in Ne-
derland.. 121 deelnemers zijn door randomisatie toege-
wezenn aan de lage doses groep (< 85 mg). Deze groep 
ontvingg een dosis methadon, zoals gebruikelijk in Neder-
landsee methadonprogramma's. 126 deelnemers zijn toe-
gewezenn aan de hoge doses groep (> 85 mg). Deze 
groepp werd geleidelijk opgebouwd tot een dosis van meer 
dann 84 mg per dag. De uiteindelijke dosis is in overleg 
mett de patiënt vastgesteld, maar bleef onder de 160 mg 
perr dag. 
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Fig.. 24.4. Hoge doses.- toe- en afname 
percentagee zeer problematisch. 
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Inn veel gevallen is de uitslag van de randomisatie 
(hogee of gebruikelijke dosis) niet gedurende de volle 22 
maandenn gevolgd. 12% van de lage doses groep ontving 
naa 22 maanden een hoge doses methadon in plaats van 
eenn lage. Waarschijnlijk ging de arts in deze gevallen af 
opp zijn praktijkervaring met enkele patiënten in de hoge 
dosess groep. 28% van de hoge doses groep ontving na 22 
maandenn een lage in plaats van een hoge dosis methadon. 
Waarschijnlijkk speelde weerstand tegen hoge doses in 
dezee gevallen een rol. Daar wordt later op teruggeko-
men. . 

Daarnaastt bleek de bereidheid bij de verslavingszorg 
omm na 22 maanden nog gegevens te verzamelen en te 
rapporterenn in enkele gevallen afgenomen te zijn. Met 
beidee factoren, het niet volgen van de randomisatie en 
eenn incidenteel afnemende bereidheid °e°evens te verza-
melen,, is geen rekening gehouden bij de opzet van het 
experiment.. Door de eerstgenoemde factor vindt in dit 
experimentt een onderschatting plaats van de effecten van 
hogee doses methadon. 

Toetsing:Toetsing: Centrale Effectmaten 

Dee deelnemers in controle en experimentele groep zijn na 
222 maanden op vier gebieden vergeleken: druggebruik, 
lichamelijkee situatie, psychische situatie en sociale situa-
tie.. De situatie op deze vier gebieden is vervolgens sa-
mengenomenn tot één centrale effectmaat, die de totale 
situatiee van de deelnemers beschrijft. De deelnemers uit 
dee controlegroep die in afwijking van de randomisatie-
uitslagg inmiddels een hoge dosis methadon kregen en de 
deelnemerss uit de experimentele groep die inmiddels een 
lagee dosis methadon kregen, bleven ingedeeld bij hun 
groepp volgens randomisatie. Bij vergelijking van de twee 
groepengroepen zijn de volgende effecten vastgesteld. 

Hogee doses methadon hebben een gunstig effect op het 
druggebruik.. Het heroïnegebruik loopt terug en het ge-
bruikk van andere middelen stijgt niet. Het percentage 
zeerr problematisch druggebruik daalt in de experimentele 
groepp met 28 procentpunten, in de controlegroep daalt 
hett ook, maar minder sterk, namelijk met 16 procent-
punten. . 

Fig.. 24.5. Vooruitgang experimentele 
groepp minus vooruitgang controlegroep. 

DRUGGEBRUIK K 

SOCIAAL L 

PSYCHISCH H 

GEZONDHEID D 

TOTALEE SITUATIE 

100 20 
procentpunten n 

Dee lichamelijke situatie van de methadonpatiënten in 
dee experimentele groep is na 22 maanden beter dan die 
inn de controlegroep. Het percentage met een zeer proble-
matischee gezondheidssituatie daalt in de experimentele 
groepp met 5 procentpunten, in de controlegroep stijgt dit 
percentagee met 4 procentpunten. 

Ookk op het psychisch welbevinden van de methadon-
patiëntenn hebben hoge doses een gunstig effect. Het 
percentagee met een zeer problematische psychische situa-
tiee daalt in de experimentele groep met 7 procentpunten, 
inn de controlegroep stijgt dit percentage met 3 procent-
punten. . 

Eenn effect van hoge doses methadon op de sociale 
situatiee van de patiënten kan niet aangetoond worden. In 
dee experimentele groep daalt het percentage met een zeer 
proL/iematiscuCC sociaie situatie met 7 procentpunten, in de 
controlegroepcontrolegroep daalt dit percentage met 8 procentpunten. 

Dee metingen op deze vier gebieden (inclusief sociale 
situatie)) zijn samengenomen tot een centrale effectmaat 
enn het blijkt dat hoge doses methadon een positief effect 
hebbenn op de totale situatie van de methadonpatiënten. 
Ditt effect manifesteert zich het duidelijkst in het dalend 
aantall  patiënten met zware problematiek. Het percentage 
mett een zeer problematische algehele situatie daalt in de 
experimentelee groep met 22 procentpunten, in de contro-
legroepp daalt dit percentage met 3 procentpunten. 

MogelijkMogelijk verstorende factoren 

Onderzochtt is of er verstorende factoren aan te wijzen 
zijn,, die (mede) bovengenoemde resultaten zouden kun-
nenn hebben veroorzaakt. 

Alss de overleden patiënten en de niet-bereikte 
patiëntenn in de analyse worden opgenomen, blijf t het 
effectt op de centrale effectmaat bestaan. 

Verschillenn in behandeling op de verschillende me-
thadonpostenn leiden niet tot verschillen in uitkomsten. 

Hogee doses methadon hebben ook een positief effect 
alss rekening wordt gehouden met de uitgangssituatie bij 
dee start van het experiment. Het blijkt niet zo te zijn dat 
verschillenn in uitgangssituatie tussen controle en experi-
mentelee groep het effect van de experimentatie deels 
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doenn verdwijnen. 
Inn de experimentele groep is de overeenkomst tussen 

uitgangssituatiee en de situatie na 22 maanden minder 
groott dan in de controlegroep. Een geringere samenhang 
tussenn de situatie bij de start van het experiment en de 
situatiee na 22 maanden wijst er op dat hoge doses veran-
deringenn teweeg brengen, die bij de controlegroep uitblij -
ven. . 

Deelnemerss in de experimentele groep voelen zich 
prettiger.. Dat kan als een pluspunt van de hoge doses be-
schouwdd worden. Wanneer dit 'welbevinden' verwijderd 
wordtt uit de effectmaten, dan blijven de vastgestelde 
effectenn bestaan en bijna even groot. Het effect van hoge 
dosess is derhalve niet terug te voeren op een ongespecifi-
ceerdd gevoel van welbevinden. 

Dee centrale effectmaten blijken te corresponderen met 
hett oordeel van de verslavingsarts, met gestandaardi-
seerdee en gevalideerde meetinstrumenten (VOEG, GHQ) 
enn met urinecontroles. De effectmaten zijn volledig geba-
seerdd op interviewvragen in verband met de onvolledig-
heidd van de gegevens die via de verslavingszorg zijn 
verzameld.. Hierboven, bij de evaluatie van het tweede 
onderzoek,, is al aan de orde geweest dat antwoorden op 
interviewvragenn over het algemeen goed corresponderen 
mett informatie uit andere bronnen (Secades e.a. 2003; 
Langendamm e.a. 1999; Magura en Kang 1996; Zanis e.a. 
1994). . 

Dezee bevindingen met de centrale effectmaten zijn iets 
geprononceerderr als alleen de conform randomisatie 
behandeldee patiënten geanalyseerd worden. 

Dee verschillen tussen experimentele en controlegroep 
kunnenn derhalve niet toegeschreven worden aan uitval ten 
gevolgee van het niet bereiken van patiënten of ten gevol-
gee van overlijdensgevallen, aan verschillen in behande-
lingg op de negen methadonposten, aan verschillen in de 
uitgangssituatiee bij de start van het experiment, aan een 
ongespecificeerdd gevoel van welbevinden in de expe-
rimentelee groep door tevredenheid met de hoge doses, 
aann onbetrouwbare of niet valide metingen of aan nog 
anderee verschillen tussen beide groepen, anders dan de 
experimentelee factor. 

VergelijkingVergelijking met ander onderzoek 

Mett deze bevindingen wordt weinig nieuws toegevoegd 
aann de bestaande kennis op dit gebied. Stimmel (1999) 
noemtt de grotere effectiviteit van hoge doses methadon 
inmiddelss onomstreden. Recentelijk zijn een aantal stu-
diess verschenen waarin buprenorfine en/of LAAM (levo-
acetylmethadol)) wordt vergeleken met hoge en lage doses 
methadon.. Uit deze studies blijkt steevast dat hoge doses 
methadonn even goede of betere resultaten geven dan hoge 
dosess buprenorfine en LAAM , terwijl lage doses metha-
donn slechte resultaten te zien geven (Ling e.a. 1996; 
Schottenfeldd e.a. 1997; Petitjean e.a 2001; Johnson e.a. 
2000).. Ook uit meta-studies blijkt de superioriteit van 
hogee doses methadon. Farre e.a. (2002) bevelen op basis 
vann een meta-studie van 13 RCT's waarin LAAM , hoge 

enn lage doses buprenorfine en methadon vergeleken wer-
den,, hoge doses methadon aan als eerste keus voor de 
behandelingg van opiaatverslaving. Uit een andere meta-
studiee (Barnett e.a. 2001) blijkt dat buprenorfine (8-12 
mg)) iets minder effectief (retention-rate, positieve urines) 
iss dan hoge doses methadon (50-80 mg), maar effectiever 
dann lage doses methadon (20-35 mg). Uit een meta-studie 
vann Mattick e.a (13 studies, 2003) blijkt dat lage doses 
buprenorfinee (2-4 mg) niet beter voldoen dan lage doses 
methadonn (2-35 mg) en hoge doses methadon (60-80 mg) 
onderdrukkenn het heroïnegebruik beter dan hoge doses 
buprenorfinee (6-12 mg). Fagganio e.a. (2003) bevestigen 
opp grond van een meta-analyse van 21 RCT's en CPS's 
dee superioriteit van hoge doses (60-100 mg) boven lage 
dosess methadon. De retention-rate is hoger, heroïne en 
cocaïnee gebruik (urinetesten en zelfrapportage) is bij 
hogee doses lager en het relatieve risico op overlijden aan 
eenn overdosis na 6 jaar is bij hoge doses aanzienlijk 
geringer. . 

Inn beschrijvende studies, waarin de doses methadon 
wordenn geoptimaliseerd met het oog op de status van de 
patiënt,, wordt soms geen verschil in effectiviteit tussen 
hogee en lage doses aangetroffen (Blaney en Craig 1997; 
Minoo e.a. 1998; Maddux e.a. 1991). Dit komt door 
selectiee bias (vgl. Newman e.a. 1992). Artsen, ook in 
Nederlandd overigens, hebben de neiging goed functio-
nerendee patiënten lage doses en slecht functionerende 
patiëntenn hoge doses methadon voor te schrijven. Op de 
langee termijn heeft dit tot gevolg dat goed functionerende 
patiëntenn ten gevolge van de lage niet-adequate doses 
slechtt gaan functioneren. Dit voorschrijfbeleid houdt dus 
onbedoeldd de miserabele situatie van de verslaafde in 
stand. . 

VergelijkingVergelijking met andere vervangende middelen 

Terr vergelijking wordt hier beknopt op alternatieve ver-
vangendee middelen ingegaan. In voldoende hoge doserin-
genn is buprenorfine effectief (Mattick e.a. 2003, zie 
verderr hierboven). Barnett e.a. (2001) benadrukken 
overigenss dat de verschillen tussen methadon en bupre-
norfinee in het niet vallen bij de verschillen tussen metha-
donprogramma's.. Er zijn weliswaar aanwijzingen gevon-
denn dat buprenorfine het verlangen naar cocaïne dempt 
(Foltinn en Fischman 1996), maar in de latere literatuur 
komtt men dit effect van buprenorfine niet meer tegen. 
Bijj  buprenorfine kan een probleem zijn, dat dit als een 
aantrekkelijkee drug gezien wordt door verslaafden door 
dee deels agonistische werking van het middel. Met name 
inn Australië en Schotland zou dit spelen (Stimmel 2001). 
Methadonverstrekkingg zou ook een fractie kosteneffec-
tieverr zijn dan buprenorfmeverstrekking (Doran e.a. 
2003),, maar groot is dit verschil niet. Al met al lijk t er 
geenn grote rol weggelegd voor buprenorfine zolang het 
middell  niet effectiever blijkt dan methadon, uigezonderd 
alss alternatief voor patiënten die niet goed reageren op 
eenn methadonbehandeling (Van den Brink en Van Ree 
2003). . 
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Ookk injecteerbare methadon geeft geen betere resulta-
tenn dan orale methadon, wel zijn de patiënten iets tevre-
denerr met deze behandelwijze (Strang e.a. 2000). Palfi-
umm is in Amsterdam als vervangend middel gebruikt, 
maarr nooit fatsoenlijk onderzocht. De ervaringen schij-
nenn niet zodanig te zijn dat men tot systematisch onder-
zoekk wenst over te gaan. LAAM , indien voldoende hoog 
gedoseerdd (75-115 mg), is even effectief als methadon in 
adequatee dosering (Johnson e.a. 2000), maar LAAM 
geeftt een slechtere therapietrouw. Omdat patiënten die 
stoppenn met LAAM altijd overstappen op hoge doses 
methadon,, is dat niet zo'n relevant gegeven (Clark e.a. 
2002).. LAAM is in Europa niet toegelaten vanwege 
hartritmestoornissen. . 

Mett het voorschrijven van heroïne aan verslaafden die 
niett reageren op een methadonbehandeling zijn recent in 
Nederlandd veelbelovende resultaten behaald (Van den 
Brinkk e.a. 2003). Grosso modo zijn de effecten van 12 
maandenn heroïneverstrekking hetzelfde, maar sterker, als 
dee hier gerapporteerde effecten na 22 maanden hoge 
dosess methadon. De verschillen tussen beide experimen-
tenn zijn groter als een vergelijking wordt gemaakt tussen 
100 maanden hoge doses methadon (nauwelijks effect) en 
122 maanden heroïne (veel effect). Er is één belangrijk 
verschill  tussen beide experimenten. Van den Brink e.a. 
vondenn sterke effecten van heroïneverstrekking op de 
criminaliteit,, terwijl hoge doses methadon geen enkel 
effectt op criminaliteit laten zien. 

Criticii  van het heroïne-experiment wijzen op het feit 
datt de deelnemers aan het heroïne-experiment vooraf niet 
mett hoge doses methadon behandeld zijn en schrijven de 
geboektee resultaten met heroïne toe aan deze niet-adequa-
tee behandeling voorafgaand aan de heroïneverstrekking 
enn in de controlegroepen (Shinderman 2003; Rastegar 
2003).. Het inclusie criterium voor het heroïne-experi-
mentt was behandeld met tenminste 60 mg methadon 
gedurendee tenminste één maand. Aangenomen kan inder-
daadd worden dat de resultaten van het heroïne-experiment 
ietss minder overtuigend zouden zijn geweest, indien een 
vergelijkingg was gemaakt met hoge doses methadon, 
maarr het is niet zo dat dit de resultaten van het experi-
mentt ondergraaft. 

Ferrii  e.a. (2003) probeerden een meta-analyse uit te 
voerenn met betrekking tot heroïneverstrekking, maar 
vondenn slechts 4 studies, die aan hun criteria (RCT, kwa-
liteit)) voldeden en deze 4 studies achten ze te heterogeen 
voorr analyse. Totdat meer studies beschikbaar zijn kan 
dee behandeling met heroïne gezien worden als een optie 
voorr met hoge doses methadon onbehandelbare patiënten. 

Heroïneverstrekkingg moet niet beschouwd worden als 
eenn alternatief voor hoge doses methadon. Mogelijke 
hospitalisatiee van de patiënten, die drie maal daags hun 
heroïnee komen gebruiken, kan als een nadeel beschouwd 
worden.. Patiënten blijken dan ook niet altijd te kiezen 
voorr een behandeling met heroïne (38% bij Perneger e.a. 
1998;; 64% bij Metrebian e.a. 1998). 

ExplorerendeExplorerende analyses 

Naastt het toetsend onderzoek middels een experimenteel 
designn zijn een aantal explorerende analyses uitgevoerd. 
DaaruitDaaruit blijkt het volgende. 

HoogteHoogte van de dosis 
Betrekkelijkk hoge doses methadon (> 134 mg) blijken 
nogg steeds effectief te zijn en de verlaging van de dosis 
naarr een niveau onder de 85 mg bij 28% van de deelne-
merss aan de experimentele groep heeft geen gunstige uit-
werkingg gehad op het functioneren van deze patiënten. 
Dee situatie van deze patiënten is na 22 maanden veel pro-
blematischerr dan de situatie van de patiënten die een 
hogee dosis bleven ontvangen. 

Dee oorzaak van de grotere effectiviteit van hoge 
dosess methadon moet gezocht worden in het blokkeren 
vann het effect van heroïne (flash) en gaat niet terug op 
hett beter onderdrukken van onthoudingsverschijnselen, zo 
blijk tt uit dubbelblind onderzoek (Donny e.a. 2002). 
Individuelee variatie speelt hierbij een rol ten gevolge van 
verschillenn in metabolisme, maar ook blijkt dat patiënten 
mett psychiatrische co-morbiditeit veel hogere doses nodig 
hebbenn voordat stabilisatie (in dit geval geen bijgebruik) 
plaatss vindt, namelijk gemiddeld 154 mg versus 99 mg 
voorr patiënten zonder psychiatrische co-morbiditeit (Mar-
emmanii  e.a. 2000). 

Somss worden zeer hoge doses voorgeschreven op basis 
vann serumbepalingen (Keil en Techman 1996; Keil 1994) 
enn Dole (1994) pleit voor het vaststellen van het plasma-
niveauu van de methadon van de patiënten. 150 ng/ml tot 
2000 ng/ml wordt noodzakelijk geacht om onthoudingsver-
schijnselenn te dempen (Loimer e.a. 1992). 

Hett blijkt dat zeer hoge doses methadon zeer effectief 
kunnenn zijn. Maxwell en Shinderman (1999) verhoogden 
methadondosess naar een niveau boven de 100 mg (110-
7800 mg, gemiddeld 211 mg) op basis van anamnese en 
serumm bepalingen. Het gebruik van alle drugs liep terug 
vann 87 naar 3%. Ook Leavitt e.a. (2000) zijn van me-
ningg dat doses tot 700 mg adequaat kunnen zijn voor die 
patiëntenn die ondanks hoge doses methadon een laag 
SMLL (serum methadone level) hebben. 

Druggebruik Druggebruik 
Watt betreft het dalend heroïnegebruik bij hoge doses 
methadonn sluit het hier gevonden effect aan op tal van 
anderee onderzoeken (Bell e.a. 1995; Ling e.a. 1996; na 3 
jaar:: Maxwell en Shinderman 2002; Hartel e.a. 1995). 
Termorshuizenn e.a (2005) vonden met hogere doses 
methadonn ook minder terugval naar regelmatig heroïne-
gebruikk na perioden van gedeeltelijke abstinente. 

Inn dit experiment daalde het cocaïnegebruik in de 
experimentelee groep, maar ook in de controlegroep daal-
dee dit gebruik, zij het iets minder sterk. Hoewel afne-
mendd heroïnegebruik samengaat met afnemend cocaïne-
gebruikk (Silverman e.a. 1998; Hartel e.a. 1995), is het 
effectt van hoge doses methadon op het cocaïnegebruik 
niett eenduidig. Sommige onderzoekers vonden geen 
effectt van hoge doses methadon (Schottenfeld e.a. 1997; 
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Petitjeann e.a. 2001; Fischer e.a. 1999), maar Fagganio 
e.a.. (2003) rapporteren op grond van een meta-analyse 
vann 21 onderzoeken een positief effect van hoge doses 
(60-1000 mg) op het cocaïnegebruik. 

Inn dit experiment is geen effect van hoge doses metha-
donn opgetreden op het gebruik van benzodiazepinen en 
amfetaminenn en op zwaar alcoholgebruik. Vergelijkbare 
studiess ontbreken. 

Hett spuitgedrag blijkt sterk af te nemen tijdens de 
experimentelee periode. In de experimentele groep is deze 
afnamee echter niet sterker dan in de controlegroep. Lan-
gendamm e.a (2000) vonden geen verband tussen de hoog-
tee van de methadondosis en spuitgedrag. Maar een jaar-
lijksee verhoging van de dosis met 5 mg ging wel samen 
mett minder spuitgedrag. 

Gezondheid Gezondheid 
Deelnemerss aan de experimentele groep hebben minder 
gezondheidsproblemenn dan de deelnemers aan de contro-
legroepp (VOEG). Het effect bereikt borderline significan-
cee in de conform randomisatie behandelde groepen. 

Bijj  de (beperkte) groep patiënten waarvoor gegevens 
beschikbaarr zijn, wordt door de arts geen verschil gecon-
stateerdd tussen experimentele en controlegroep wat be-
treftt aspecten van de gezondheid. Het oordeel van de arts 
overr de gezondheidssituatie komt overeen met de in de 
effectmaatt vastgestelde situatie wat betreft de gezond-
heid,, maar deze samenhang is vrij zwak. Dit blijkt te ko-
menn doordat artsen bij de beoordeling sterk letten op de 
situatiee van het gebit en op de hygiëne van de patiënt. 
Dezee twee aspecten spelen bij de beoordeling van de ge-
zondheidd door de patiënt zelf geen rol. 

Doorr de artsen worden voor de deelnemers aan de 
experimentelee groep vaker bijzonderheden genoteerd. Dat 
wass te verwachten gezien de grotere alertheid van de 
artsenn op eventuele complicaties in verband met hoge 
dosess methadon. 

Studiess naar het effect van hoge doses methadon op de 
algemenee gezondheid ontbreken. Dit is merkwaardig, 
omdatt methadonverstrekking nu juist gezien wordt als het 
antwoordantwoord van de medische professie op de versla-
vingsproblematiek. . 

PsychischePsychische situatie 
Deelnemerss aan de experimentele groep ervaren minder 
psychischee problemen dan de deelnemers aan de contro-
legroepp (gemeten via GHQ). Het effect bereikt borderline 
significancee in de conform randomisatie behandelde groe-
pen.. Verslavingsartsen beoordelen het psychisch functio-
nerenn van de patiënten met een hoge dosis minder vaak 
onvoldoende. . 

Datt methadonpatiënten veel aan depressies en angst-
stoornissenn lijden (Darke e.a. 1994; Joe e.a. 1995) is al 
aann de orde geweest. Studies naar het effect van hoge 
dosess methadon op deze psychische problemen zijn niet 
gevonden. . 

SocialeSociale situatie 
Eenn effect van hoge doses methadon op de sociale situa-
tiee blijf t uit. Het uitblijven van dit effect is een gevolg 
vann een combinatie van positieve, niet-optredende en 
negatievee effecten. 

Opp de eerste plaats is er een positief effect op het 
socialee netwerk: patiënten uit de experimentele groep zijn 
veell  minder met mede-druggebruikers op gaan trekken. 
Dezee bevinding is in lij n met de hierboven besproken 
studiess naar het sociale netwerk van verslaafden, maar 
diee studies gaan in op de invloed van de interactiepart-
nerss op bepaalde vormen van individueel gedrag, zoals 
druggebruikk (Wasserman e.a. 2001; Gogineni e.a. 2001) 
off  criminaliteit (Best e.a. 2003). In dit experiment is ech-
terr aangetoond dat hoge doses methadon een effect heb-
benn op de samenstelling van de sociale omgeving van de 
patiënt.. Het betreft met andere woorden een effect van 
eenn door een individu ingenomen stof op de samenstel-
lingg van een sociale groep, men zou kunnen zeggen een 
sociofarmacologischh effect (vgl. Bellarosa e.a. 1980). De 
termm sociofarmacologie of sociale farmacologie wordt 
overigenss meestal in een andere betekenis gebruikt, 
namelijkk om de sociale setting van het verslavingsvraag-
stukk (Von Ferber 1989; Nencini 2002) of het interactie-
process tussen patiënt en arts te beschrijven (Lilj a en Lar-
sonn 1994). 

Opp de tweede plaats doet zich geen enkel effect op 
crimineell  gedrag voor. Op de niet altijd even duidelijke 
relatiee tussen methadon en criminaliteit is hiervoor al 
ingegaann (Marsch 1998; Bianchi e.a. 1992; Bates en 
Pembertonn 1996; Rothbard e.a. 1999; Segest e.a. 1989). 
Ookk op de huisvestingssituatie is er geen effect van de 
hogee doses. 

Opp de derde plaats is er een negatief effect op de ar-
beidsparticipatie:: patiënten met hoge doses werken min-
der.. Gerra e.a (2003) rapporteren op basis van een be-
schrijvendee studie wel een samenhang tussen hoge doses 
(>> 80 mg) en beroepsarbeid. Dat in dit experiment een 
positieff  effect op de arbeidsparticipatie uitblijft , kan 
samenhangenn met onvoldoende vertrouwdheid van de 
hulpverleningg met hoge doses methadon en met een vóór 
randomisatiee al bestaand verschil tussen controle en 
experimentelee groep. 

Naastt de in de effectmaten opgenomen variabelen met 
betrekkingg tot het sociale functioneren is ook de tijdsbe-
stedingg van de patiënten in beeld gebracht. Over tijdsbe-
stedingg van verslaafden is weinig bekend. Schottenfeld 
e.a.. (2000) rapporteren dat bij het bereiken van abstinen-
tiee het aantal uren dat besteed wordt aan aan drugs gere-
lateerdee activiteiten afneemt, wat niet zo verwonderlijk 
is.. In dit experiment treedt een kleine verschuiving op in 
hett tijdsbestedingspatroon van patiënten met een hoge 
dosiss methadon. Hoge dosis patiënten hebben vaker een 
actieff  tijdsbestedingspatroon gericht op therapie en sport 
enn minder vaak een tijdsbestedingspatroon dat zich con-
centreertt rond de oude vrienden en familie. Ook een 
uitgesprokenn passieve tijdsbesteding, die vooral bestaat 
uitt in bed liggen en thuis zitten, komt onder deelnemers 
mett een hoge dosis minder vaak voor. 
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Tijdenss deze periode van 22 maanden lijk t er bij de 
hogee doses groep enige sociale isolatie op te treden. Men 
trektt minder op met vrienden, familie en mede-drug-
gebruikers,, maar aan het opbouwen van nieuwe contacten 
iss men kennelijk nog niet toegekomen. Het is derhalve 
niett uitgesloten dat hoge doses methadon op de lange 
duurr wel samen gaan met sociale veranderingen ten goe-
de. . 

OntwikkelingOntwikkeling door de lijd 
Voorr geen van de effectmaten wordt een groot verschil 
tussenn de experimentele en de controlegroep aangetroffen 
naa 10 maanden. 

Geconcludeerdd kan worden dat het effect van hoge 
dosess methadon tijd nodig heeft om tot expressie te ko-
men.. De analyse laat zien dat in de tweede periode tus-
senn 10 en 22 maanden substantiële verbeteringen optre-
den.. Nergens blijkt dat het effect van methadon na ver-
loopp van tijd begint uit te doven. 

Cacciolaa e.a. (1998) vonden daarentegen in een fol-
low-upp studie onder beginnende methadongebruikers na 7 
maandenn geen verbetering meer ten opzichte van de 
verbeteringenn na 2 maanden. Uit ander onderzoek blijkt 
echterr dat het effect van een andere interventie, namelijk 
extraa sociale ondersteuning (case-manager, huisvesting, 
arbeidsbemiddeling),, na drie jaar veel sterker is dan na 
éénn jaar (minder druggebruik, minder psychische en 
socialee problematiek; McLellan e.a. 1998). 

Hulpverlening Hulpverlening 
Hett gebruik van de hulpverlening wordt slechts in gerin-
gee mate beïnvloed door hoge doses methadon. Hoge 
dosess gaan samen met iets meer gebruik van op verande-
ringg gerichte hulpverlening. De deelname aan op opvang 
gerichtee hulpverlening loopt een fractie terug bij de hoge 
dosess groep, terwijl deze deelname bij patiënten met een 
lagee dosis op hetzelfde niveau blijft . De hulpverlening 
speeltt geen enkele intermediërende rol bij het positieve 
effectt van hoge doses methadon. 

Uitt ander onderzoek blijkt dat begeleiding van belang 
kann zijn, maar intensieve dagelijkse begeleiding (25 uur 
perr week) blijkt even effectief te zijn (en ergo minder 
kosteneffectief)) als begeleiding gedurende twee uur per 
weekk (Avants e.a. 1999). Contingency management, het 
beredeneerdd koppelen van beloningen (of bestraffingen) 
volgenss de principes van de klassieke leertheorie is goed 
onderzochtt en blijkt effectief in het terugdringen van 
bijgebruikk (meta-studie van Griffith e.a. 2000, zie ook 
Voccii  2000). Herhaalde urinetesten en een zo kort moge-
lijk ee tijdspanne tussen het te belonen gedrag en de belo-
ningg vergroten het effect. Gewerkt wordt met beloningen 
alss het meenemen van de methadon of met vouchers. 
Ookk de hoogte van de methadondosis wordt als reinfor-
cerr ingezet, met resultaat overigens, maar in het licht van 
dee onderhavige studie lijk t dat bijzonder onverstandig. 

OngewensteOngewenste voorvallen en bijwerkingen 
Vann vijf deelnemers is een ernstig ongewenst voorval 
gemeld,, zoals een suïcidepoging of een ziekenhuisopna-

me.. Eén van deze deelnemers behoort tot de controle-
groep,, vier tot de experimentele groep. Dit verschil is 
niett significant. 

Zevenn patiënten overleden tijdens het experiment. Op 
basiss van het derde onderzoek kon verwacht worden dat 
vij ff  patiënten zouden overlijden gedurende de looptijd 
vann het experiment. Als er rekening mee wordt gehouden 
datt het problematische deel van de methadonpopulatie 
geselecteerdd is voor het experiment, dan is dit geen op-
merkelijkee afwijking. 

Tweee overledenen behoorden tot de controlegroep, vijf 
tott de experimentele groep. Dit verschil is niet signifi-
cant.. Het verschil is ook niet significant als overledenen 
enn ongewenste voorvallen worden samengenomen. Wat 
niett wegneemt dat het geconstateerde verschil blijvende 
alertheidd rechtvaardigt. 

Dee literatuur wijst niet op grotere risico's voor hoge 
dosess methadon. De grote veiligheid van methadon wordt 
algemeenn beschouwd als een vaststaand feit (NIH 1998) 
enn ook hoge doses kunnen veilig worden voorgeschreven 
(Leavittt e.a. 2000). Ook de bijwerkingen zijn mild (over-
zichtt in Joseph e.a. 2000). In een drie jarige follow-up 
wass de mortaliteit voor hoge en lage doses methadon (> 
100,, < 100 mg) dezelfde, namelijk 0.5% per jaar (Max-
welll  en Shinderman 2002). Novick e.a. (1993) volgden 
methadonpatiëntenn gedurende 11 tot 18 jaar en vonden 
geenn aanwijzingen voor ernstige ongewenste effecten. Er 
zijnn daarentegen indicaties dat hoge doses methadon 
tegenn overdoses beschermen (Van Ameijden e.a. 1999). 

Well  is er onderzoek gepubliceerd met aanwijzingen 
datt methadon, evenals morfine, een negatief effect heeft 
opp de afweer tegen HIV (Suzuki e.a. 2002). Vervolg-
onderzoekk is niet gepubliceerd en evenmin een studie 
waarinn de effecten van heroïne enerzijds en methadon 
anderzijdss op de lymfocyten vergeleken worden. Aan een 
studiee waarin ook de effecten van dalend heroïnegebruik 
tenn gevolge van methadongebruik verdisconteerd worden, 
iss men zodoende nog niet toe. Vooralsnog kan deze 
bevindingg buiten de beschouwing blijven. Hetzelfde geldt 
voorr de zeer globale indicaties die gevonden zijn dat 
hogee doses methadon (114 tot 670 mg) hartritmiek stoor-
nissenn zouden kunnen veroorzaken (Krantz e.a. 2002). 

Dee overlijdensgevallen in de experimentele groep 
vondenn nooit tijdens de opbouw van de hoge doses plaats 
enn ook niet in de twee maanden daarna. De opbouw van 
(hoge)) doses methadon kan een 2 tot 3 keer verhoogd 
risicoo op overlijden geven (Buster e.a 2002) en in een 
inventariserendd onderzoek naar overleden methadonpati-
ëntenn vonden Zador en Sunjic (2000) dat 21% van de 
overlijdensgevallenn in de eerste week van de methadon-
verstrekkingg plaats vond (zie ook Drummer e.a. 1992). 

Ookk het verlaten van een methadonprogramma geldt 
alss een risico. Langendam e.a. (2001) constateerden een 
toenamee van de sterfte (exclusief ten gevolge van overdo-
ses)) na het verlaten van het methadonprogramma in 
Amsterdam.. Het risico op een overdosis na het verlaten 
vann het programma nam alleen toe bij spuiters. Maar 
Busterr e.a. (2002) vonden geen effect van het verlaten 
vann een programma. Ook Magura en Rosenblum (2001) 
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rapporterenn meer mortaliteit na het verlaten van een 
methadonprogramma.. Caplehom en Drummer (1999) 
vondenn een 7 x verhoogd risico op overlijden na het 
verlatenn van een methadonprogramma. In het onderhavi-
gee experiment had één van de twee overleden patiënten 
inn de controlegroep het methadonprogramma verlaten en 
ookk één van de 5 overleden patiënten in de experimentele 
groep. . 

30%% van de deelnemers aan dit experiment rapporteert 
bijwerkingen.. Dit percentage ligt in beide groepen pre-
ciess even hoog. Ook een analyse van de notities van de 
artss duidt niet op het voorkomen van meer bijwerkingen 
inn de hoge doses groep. Uit een analyse van de vrije 
tijdsactiviteitenn blijkt geen sederend effect van hoge 
doses.. Hoge doses gaan juist samen met een meer actieve 
tijdsbesteding.. Ook de analyse van de ervaren gezondheid 
(VOEG)) laat nauwelijks bijwerkingen zien. Patiënten met 
eenn hoge dosis methadon hebben in geringe mate meer 
obstipatie,, terwijl bekende bijwerkingen van methadon 
zoalss lusteloosheid, moeheid en sterk zweten door hen 
juistt minder ervaren worden. Deze bijwerkingen zijn in 
iederr geval milder dan elders gerapporteerd (Dyer en 
Whitee 1997). 

Conclusie Conclusie 

Geconcludeerdd kan worden dat hoge doses methadon ook 
inn de Nederlandse laagdrempelige verslavingszorg een 
positieff  effect hebben op de situatie van de verslaafden. 

Opp basis van dit experiment en de literatuur wordt het 
voorschrijvenn van hoge doses methadon als eerste keus 
bijj  de behandeling van heroïneverslaving dringend aanbe-
volen.. Ook in Amerika wordt methadononderhoudsbe-
handelingg met adequate doses als eerste keus beschouwd 
voorr de behandeling van opiaatverslaving (NIH 1998) en 
all  in 1990 werd door regeringsinstanties in de VS gesteld 
datt doses onder de 60 mg niet effectief zijn (Joseph e.a. 
2000).. De voor te schrijven dosis dient in ieder geval 
voldoendee te zijn om niet alleen de onthoudingsverschijn-
selen,, maar ook de craving weg te nemen (Fielin en 
O'Connorr 2002) en een behandeling met hoge doses 
methadonn dient niet voortijdig afgebroken te worden 
wegenss onvoldoende resultaat. 

Alternatievee interventies dienen pas aan de orde te 
komenn indien een behandeling met hoge doses methadon 
gedurendee lange tijd geen effect sorteert. Een eerste 
argumentt om aan behandeling met hoge doses methadon 
dee voorkeur te geven is dat andere interventies, zoals 
anderee vervangende middelen, detoxificatie, geleidelijke 
afbouww of behandeling in een therapeutische gemeen-
schap,, ten hoogste even effectief zijn als methadonbe-
handelingg met hoge doses. Een tweede argument is dat 
methadonbehandelingg veel beter onderzocht is dan midde-
lenn als buprenorfine, LAAM , heroïne of injecteerbare 
methadon. . 

Well  is het mogelijk dat de kans op ongewenste voor-
vallenn (bijna-overdosis, zelfmoordpoging, ziekenhuis-
opname)) bij hoge doses methadon een fractie groter is 

dann bij de gebruikelijke doses. Deze voorvallen treden 
overigenss niet op tijdens het ophogen van de dosis metha-
don,, maar maanden later. Mogelijk hangt het optreden 
vann deze voorvallen samen met een teruglopende alert-
heidd van de hulpverlening na verloop van tijd. Het feit 
datt dergelijke voorvallen slechts zeer sporadisch voorko-
menn kan een rol spelen bij deze veronderstelde afname 
vann de alertheid. 

Bijj  toepassing van hoge doses methadon dienen de 
patiëntenn derhalve blijvend kritisch gevolgd worden. De 
aandachtt dient vooral uit te gaan naar dreigende suïcide-
pogingenn en overmatig gebruik van sedativa. 

Opmerkelijkk is dat ook in de controlegroep de situatie 
vann de patiënten verbeterd is. De geringe extra aandacht 
voorr de patiënten die het onderzoek meebracht, heeft 
klaarblijkelijkk een zelfstandig en gunstig effect gehad. Dit 
doett de vraag rijzen of met bepaalde veranderingen op de 
Nederlandsee methadonposten de effectiviteit van de me-
thadonverstrekkingg niet beduidend verhoogd zou kunnen 
worden. . 

KennisKennis over en weerstand tegen hoge doses methadon 

Inn dit experiment is aangetoond dat hoge doses methadon 
tott een relevante verbetering in de totale situatie van de 
verslaafdee leiden. Het blijkt dat deze vooruitgang pas na 
222 maanden aantoonbaar is. Na 10 maanden is de voor-
uitgangg hiervoor nog te gering. Het effect van hoge doses 
methadonn ten opzichte van lage doses is ook na 22 maan-
denn niet bijzonder groot, per saldo 19 procentpunten 
meerr vooruitgang in de experimentele groep. 

Ditt relevante verschil is met andere woorden niet 
spectaculairr in die zin dat op korte termijn grote voor-
uitgangg op alle gebieden wordt geboekt. Individuele 
artsenn zouden zodoende geneigd kunnen zijn terughou-
dendd te blijven met het voorschrijven van hoge doses 
methadon,, omdat voor hen de resultaten moeilijk zicht-
baarr zijn. Ook Liechti e.a. (2002) stellen dat de onderbe-
nuttingg van hoge doses methadon door artsen waarschijn-
lij kk is terug te voeren op het feit dat het effect in de 
medischee praktijk moeilijk waarneembaar is. 

Verderee professionalisering van het beroep versla-
vingsartss zal moeten voorkomen dat verslavingsartsen 
zichh laten leiden door hun praktijkervaringen op korte 
termijnn in plaats van door de uitkomsten van systematisch 
onderzoekk op lange termijn. Ook in Amerika wordt het 
overigenss anno 1998 nog steeds nodig geacht veel ener-
giee te steken in training van de staf (NIH 1998). Maar 
hett is de vraag of een verdere professionalisering van de 
verslavingsartsenn op korte termijn een afdoende oplossing 
kann bieden voor dit probleem. 

Caplehornn e.a. (1996a, 1996b) stellen immers dat 
kennisachterstandd het probleem niet is. Naast de geringe 
zichtbaarheidd van het resultaat speelt ook weerstand tegen 
hogee doses methadon een rol. Dat bleek ook tijdens de 
uitvoeringg van dit experiment. Enkele verslavingsartsen 
warenn slechts moeizaam bereid hoge doses methadon 
voorr te schrijven (in een onderzoekssituatie) en het blijkt 
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ookk uit het hoge percentage patiënten (28%) dat na ver-
loopp van tijd in afwijking van de randomisatie geen hoge 
maarr een lage dosis methadon ontving. Verder is er na 
publicatiee van de eerste resultaten van dit experiment, 
beginn 2002, voor zover bekend nauwelijks een verschui-
vingg opgetreden in het voorschrijfbeleid van Nederlandse 
verslavingsartsen.. Van 1995 tot 2002 is de gemiddelde 
voorgeschrevenn dosering opgelopen van 46 tot 54 mg 
(Rigterr e.a. 2004), maar in 2002 kreeg nog steeds 67% 
vann de methadongebruikers een dosis onder de 60 mg 
(LADI SS 2004). 

Hett is zodoende niet denkbeeldig dat de hier gepre-
senteerdee onderzoeksbevindingen weinig weerklank zul-
lenn vinden in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse 
methadonverstrekking.. Om die reden wordt hier expliciet 
ingegaann op deze professionele weerstand. Deze weer-
standd bij hulpverleners is geen specifiek Nederlands 
verschijnsel.. Ook in Amerika is weerstand tegen hoge 
dosess gangbaar (Leavitt e.a. 2000) en vaak worden te 
lagee niet-adequate doses methadon verstrekt (D'Aunno en 
Vaughh 1992; Stimmel 1999). In Engeland blijkt 35% van 
dee verslavingszorginstellingen methadon niet acceptabel 
tee vinden (Rosenberg 2002). Ook Forman e.a. (2002) 
rapporterenn over de hardnekkigheid van ingesleten opvat-
tingenn onder stafleden van de verslavingszorg. Stimmel 
(1999)) wijst op de discrepantie tussen de grote maat-
schappelijkee tolerantie voor eeuwigdurende medicatie 
zoalss insuline, anti-hypertensiemiddelen, anti-convulsiva 
enn anti-depressiva enerzijds en de gote intolerantie voor 
opiatenn anderzijds. Hij spreekt van 'opiophobia' en merkt 
opp dat deze vooringenomenheid dermate algemeen is dat 

handeldd worden. Deze weerstand van artsen tegen hoge 
dosess lijk t op de aanvankelijke weerstand tegen metha-
dononderhoudsprogramma'ss in het algemeen, die er toe 
leiddee dat veel patiënten niet aan de behandeling bleven 
deelnemenn (Caplehorn e.a. 1996b). 

Zolangg dergelijke weerstanden weerklank vinden in de 
maatschappijj  en in het bijzonder bij de collega's uit 
anderee medische specialisaties, zullen verslavingsartsen, 
ondankss bijscholing en professionalisering, terughoudend 
blijvenn met het voorschrijven van hoge doses. De weer-
standd tegen hoge doses methadon bij verslavingsartsen 
moett immers niet alleen gezien worden als kennisachter-
standd (of een morele opvatting) van een aantal individuele 
artsen,, maar ook als een sociaal fenomeen. De sociale 
positiee van de verslavingsartsen als beroepsgroep is 
zwak,, deze beroepsgroep bezet een lage plaats in de 
socialee rangorde van artsen. Deze lage sociale positie van 
dee verslavingsarts heeft tot gevolg dat jonge artsen, die 
gekenmerktt worden door bijzondere intellectuele of 
praktischee vaardigheden, zelden verslavingsarts worden. 
Hierdoorr blijf t de sociale positie van de beroepsgroep 
verslavingsartsenn zwak en daardoor zijn maatschappelijke 
enn professionele weerstanden bij collega's moeilijk te 
doorbreken.. Verdere professionalisering van de versla-
vingsartsenn zal dit probleem misschien op lange termijn 
kunnenn oplossen, maar een alternatief voor de korte 
termijnn is niet voorhanden. 

Ookk bij de patiënten bestaat er overigens soms weer-
standd tegen hoge doses, zoals blijkt uit het feit dat de 
deelnamee aan dit experiment in het begin tegen viel. 
Patiëntenn zien methadon wel als een drug voor losers en 
zijnn benauwd voor bijwerkingen en lange termijn effecten 
(Huntt e.a. 1985; Rosenblum e.a. 1991). In dit verband is 
well  opgemerkt dat patiënten soms heroïnegebruik ver-
zwijgen,, omdat zij bang zijn dat zij anders een hoge 
dosiss methadon voorgeschreven krijgen. Volgens Liechti 
e.a.. (2002) weerspiegelt deze angst van de verslaafde 
voorr hoge doses methadon echter vooral de angst van de 
behandelendd arts voor hoge doses. 

Evaluatie Evaluatie 

Inn dit vierde onderzoek is een krachtiger design gekozen 
dann in de andere drie onderzoeken. Dit brengt mee dat 
slechtss één aspect van de methadonverstrekking, de 
hoogtee van de dosis, aan de orde kon komen. De keuze 
voorr een zeer lange follow-up periode blijkt achteraf een 
gelukkige,, want de effecten kunnen na een kortere perio-
dee niet eenduidig vastgesteld worden. Ook op een ander 
essentieell  punt, namelijk het percentage patiënten dat 
teruggevondenn werd voor de laatste meting, verliep dit 
onderzoekk voorspoedig. 

Minpuntt is de onvolledigheid van de via de versla-
vingszorgg verzamelde gegevens. Omdat de effectmeting 
gebaseerdd is op interviewgegevens is dit bezwaar minder 
ernstig.. Ondanks het feit dat de uitvoering van dit experi-
mentt langdurig en soms door gebrekkige medewerking 
irustrerendd was, kan gesproken worden van een geslaagd 
experiment. experiment. 

Watt betreft het feit dat dit geen dubbelblind experi-
mentt is, kan gewezen worden op dubbelblinde experi-
mentenn waarin is aangetoond dat hoge doses methadon 
effectieverr zijn in het terugdringen van opiaatgebruik dan 
lagee doses (Strain e.a. 1999; Preston e.a. 2000). Verder 
blijk tt uit een geblindeerd experiment dat de patiënten zelf 
kiezenn voor de hogere doses, zonder dat ze weten dat ze 
hogee doses kiezen, en ze rapporteren ook de subjectieve 
ervaringenn die bij hogere doses horen, zoals minder 
onthoudingsverschijnselenn (50 vs 100 mg; Bickel e.a. 
1986). . 

Inn de VS kunnen dubbelblinde experimenten met 
methadonn gemakkelijker worden uitgevoerd dan in Ne-
derland,, omdat 'blind dosing', het niet vertellen van de 
dosiss methadon aan de patiënt, veel voorkomt. Men wil 
hierdoorr voorkomen dat er getouwtrek ontstaat tussen 
artss en patiënt over de hoogte van de dosis en dat de 
patiëntenn hun doseringen onderling gaan vergelijken. 
Zoalss verwacht kon worden, blijkt uit onderzoek dat deze 
bevoogdendee behandelstrategie zinloos is (Bleich e.a. 
2001). . 

Tenslottee kan opgemerkt worden dat in dit experiment 
eenn kosten-effectiviteitsanalyse achterwege is gebleven. 
Omdatt verslavingszorg diverse gewenste uitkomsten 
heeft,, zoals abstinentie, afnemend druggebruik, afname 
criminaliteitt of overlast, zijn kosteneffectiviteitsanalyses 

223 3 



verree van eenvoudig (Sindelar e.a. 2004). Een dergelijke 
analysee is hier overigens niet om die reden achterwege 
gebleven.. Het volgende kan immers gesteld worden. De 
extraa kosten van behandeling met hoge doses methadon, 
inn vergelijking met lage doses methadon, komen neer op 
eenn grotere alertheid van het medisch personeel. De extra 
personeelskostenn zijn derhalve zeer beperkt en het is be-
kendd dat de personeelskosten veruit het grootste deel van 
dee kosten van de verslavingszorg uitmaken (Salome e.a. 
2003).. Daarbij komen de extra kosten voor de medicatie. 
Circaa 500 euro extra kosten per patiënt per jaar is een 
redelijkee schatting. Bij dergelijke extra kosten zijn kos-
ten-effectiviteitsanalysess futiel. Zoals Barnett en Hui 
(2000)) stellen vallen de kosten van de extra methadon in 
hett niet bij de opbrengsten van een adequate dosis. 

Inn een aansluitend vervolgonderzoek zou nagegaan 
kunnenn worden in hoeverre de effecten van hoge doses 
overr een periode van vijfjaar stand houden. Een belang-
rijkee vraag is met name of de verandering in het sociale 
netwerkk duurzaam is en of deze verandering sociale 
vooruitgangg kan bewerkstelligen. 

Meerr algemeen is experimentatie met programma's 
voorr terugvalpreventie na een spontane cleane periode en 
experimenteell  onderzoek naar de kosteneffectiviteit van 
psycho-socialee interventies gewenst. De heterogeniteit 

vann het aanbod aan psycho-sociale interventies en de 
daarbijj  soms zeer grote tijdsinvesteringen per patiënt 
(Driessenn en Van der Lelij 1999) suggereren dat op dat 
gebiedd veel winst te behalen is. 

Afsluiting:Afsluiting: drie prioriteiten voor de 
verslavingszorg verslavingszorg 

Terr afsluiting worden hier de drie meest dringende prio-
riteitenn opgesomd, die naar aanleiding van deze studie 
geformuleerdd kunnen worden: 

-- Protocollisering van de behandeling met hoge doses 
methadon,, invoering en sanctionering van deze proto-
collen.. (Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar 
overr sanctionering is nog niet nagedacht.) 

-- Uitbreiding van de nazorg faciliteiten (de huidige na-
zorgg is summier, vgl. Rigter e.a. 2004) en incorpora-
tiee van terugvalpreventie in de verslavingszorg. 

-- Experimentatie met programma's om in te spelen op 
dee frequente cleane perioden van de verslaafden. 
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