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DANKWOORD D 

Fierr prijkt op de kaft van dit proefschrift mijn naam, 
maarr men hoeft toch werkelijk geen socioloog te zijn om 
tee weten dat de daardoor gewekte suggestie van een 
individuelee prestatie grotendeels illusie is. De meeste 
productenproducten ontstaan in een sociale context, zonder welke 
zee niet tot stand kunnen komen en proefschriften vormen 
geenn uitzondering op die regel. Deze sociale context, de 
professionelee en sociale steun die men ondervindt, is een 
noodzakelijkk voorwaarde voor zo'n onderneming en men 
zouu zodoende kunnen zeggen dat de sociale context even-
veell  aanspraak kan maken op het auteurschap als de 
auteurr zelf. 

Hett is dan ook gebruikelijk een proefschrift af te 
sluitenn met een dankwoord, waarin degenen die deze 
noodzakelijkee sociale en professionele steun geleverd 
hebbenn ieder afzonderlijk genoemd worden. Ik wijk hier 
aff  van deze gebruikelijke vorm, omdat de onderzoeken 
uitgevoerdd zijn over een lange periode en de lijst met te 
bedankenn personen zodoende bijna eindeloos zou worden. 
Inn plaats van alle individuele personen noem ik de ver-
schillendee kringen of sociale netwerken die een rol ge-
speeldd hebben bij de totstandkoming van dit proefschrift 
enn per netwerk noem ik één persoon wiens rol exempla-
rischh is voor de uit die kring ondervonden steun. Met 
hemm of haar wil ik evenzeer al die anderen uit dat net-
werkk bedanken die hier kortheidshalve ongenoemd blij -
ven. . 

Omdatt dit een proefschrift is, ligt het voor de hand te 
beginnenn met de wetenschappelijke wereld. De universi-
tairee wereld heeft mij opgeleid en daarna verder gevormd 
inn de periode dat ik aan de universiteit verbonden was. 
Ookk daarna heb ik zeer regelmatig een beroep kunnen 
doenn op universitaire wetenschappers en het universitaire 
onderzoekk geldt in mijn onderzoeksbureau in veel opzich-
ten,, maar niet in alle kan ik niet nalaten daaraan toe te 
voegen,, als een belangrijke maatstaf voor ons werk. Dit 
proefschriftt is ook in die zin een proeve, dat het aantoont 
datt wij ons behoorlijk aan die maatstaf hebben weten te 
houden.. De universitaire wetenschappers bij wie ik nooit 
vergeefss om advies aanklopte dank ik in de persoon van 
prof.. dr. W. van den Brink, mijn eerste promotor. Beste 
Wimm bijzonder bedankt voor je grote expertise en stimu-
lans,, maar ook voor je geduld als de hele onderneming 

weerr eens doorschoof door interessant of dringend ander 
onderzoek.. Zonder jou was het er niet van gekomen. 

Binnenn mijn bureau heeft een groot aantal mensen 
meegewerktt aan de vier onderzoeken die de basis vormen 
vann dit proefschrift: interviewers, data-invoerders, stagi-
airs,, onderzoekers en adviseurs. Drs. B. van der Lelij is 
degenee van hen die ik hier expliciet wil noemen, omdat 
zijnn interesse, intelligentie en betrokkenheid exemplarisch 
zijnn voor de grote inzet van al deze medewerkers. Beste 
Bram,, vijfjaar lang hebben wij bijzonder prettig samen-
gewerkt. . 

Dee onderzoeken zijn gefinancierd door een ministerie 
enn ministeries worden, zoals bekend, bevolkt door amb-
tenaren.. Enkele van deze ambtenaren zijn minder ambte-
lij kk dan men zou vermoeden, zij zijn namelijk bereid 
enigg risico te nemen en ze vertonen dus trekjes van een 
ondernemer.. Een groot onderzoek uitbesteden aan een 
kleinn bureau geldt immers in de ambtelijke wereld als 
niett helemaal zonder risico, geheel ten onrechte overi-
gens,, haast ik mij er aan toe te voegen. Op deze ambte-
narenn drijft mijn bureau, ik dank hen allen derhalve van 
hartee en ik ben blij dat zij met dit proefschrift bevestigd 
wordenn in hun keuze. Op deze plaats noem ik van hen 
uiteraardd drs. J. de Vink van VWS. Beste Jacques, be-
dankt,, door jouw inspanningen is er financiering gevon-
denn voor deze vier onderzoeken. 

Inn dit proefschrift wordt gesteld dat verslavingsartsen 
inn de pikorde van medici een lage plaats innemen. Dat is 
voorr de betrokkenen niet prettig en die positie doet geen 
rechtt aan het belang van hun werk, maar de sociale 
statuss van een beroep loopt nu eenmaal niet altijd in de 
pass met meer rationele ordeningsprincipes als 'maat-
schappelijkk nut'. Ondanks dat nemen veel verslavingsart-
senn hun werk meer dan serieus en vooral in het laatste 
onderzoekk was hun rol groot. R. ter Haar, sociaal ge-
neeskundige,, is degene van hen die ik hier met name 
noem.. Beste Rob van het begin af aan is je krachtige 
steunn voor het hoge doses experiment van groot belang 
geweest. geweest. 

Voorr de medewerkers van de methadonposten geldt 
hetzelfdee als voor de verslavingsartsen: de maatschappe-
lijk ee waardering voor hun werk is te gering. De verstrek-
kingg van methadon is immers de basis voor het Neder-
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landsee systeem van zorgverlening aan opiaatverslaafden. 
Zeerr veel heb ik te danken aan deze medewerkers, die 
eenn gedeelte van de uitvoering van het experiment hoge 
dosess voor hun rekening namen. Van deze hulpverleners 
noemm ik als voorbeeld graag R. Klaassen. Beste Rien het 
wass altijd een genoegen om naar Rotterdam te komen, 
niett het minst door je bijzondere gevoel voor humor. 

Ditt proefschrift in de geneeskunde is geschreven door 
eenn socioloog. Het sociologische aspect van de opiaatver-
slavingg blijf t in deze onderzoeken overigens enigszins 
onderbelicht,, door toevallige factoren. Ik maak dat mo-
menteell  weer goed door zuiver sociologisch onderzoek 
uitt te voeren, weliswaar op andere gebieden, namelijk de 
criminologiee en de minderhedenproblematiek. Mijn pro-
fessiee blijf ik zodoende trouw en op deze plaats wil ik al 
mijnn vakbroeders dan ook graag bedanken voor hun pro-
fessionelee en sociale steun. Van hen noem ik een vakzus-

ter,, namelijk dr. B.G.M. Völker. Beste Beate, we wer-
kenn nu al weer jaren heel plezierig samen en ik schiet er 
altijdd veel mee op. 

Mett de gekozen opzet van dit dankwoord is een groot 
aantall  mensen geheel ten onrechte overgeslagen. Ik hoop 
datt zij zichzelf herkennen in de wel genoemde personen. 

All  deze kringen van wetenschappers, medewerkers, 
ambtenaren,, verslavingsartsen, hulpverleners en sociolo-
genn vormen de professionele netwerken waaruit ik geput 
heb.. Daarnaast, maar ook daartussen, zijn er de niet-pro-
fessionelee netwerken van familie en vrienden. Hun rol is 
zoo groot, maar ook zo vanzelfsprekend, dat ik er moei-
lij kk dieper op in kan gaan zonder in clichés te vervallen. 
Datt laat ik liever na, maar ik hoop dat ik voldoende recht 
doee aan hun grote invloed door van hen allen er niet één, 
maarr vijf te noemen, namelijk mijn kinderen: Eduard, 
Emma,, Rosalie, Sara en Isabel. 

Franss Driessen, Utrecht 12 oktober 2004 
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