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Samenvatting 
 
 
In Nederland wordt methadon al meer dan 30 jaren aan heroïneverslaafden verstrekt. De 
methadonverstrekking krijgt in de loop der jaren een dubbele doelstelling; hulpverlening en 
het verminderen van overlast, het schisma in de praktijk van de verstrekking.  
Het merendeel van de heroïneverslaafde patiënten heeft meervoudige, sterk verweven 
problemen op diverse leefgebieden en verkeert hierdoor in een maatschappelijk isolement. 
Naast verslaving kampt een aanzienlijk deel van hen met angststoornissen, depressies, 
geheugenverlies, ongecontroleerde agressie, psychosen of een persoonlijkheidsstoornis. 
In de loop van de jaren lieten verpleegkundigen in de ambulante verslavingszorg vanuit een 
soort slachtofferrol de professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hun 
gegeven zorg uit hun handen glippen. Het verschil in praktijkvoering tussen de dagelijkse 
praktijk en dat wat verpleegkundigen leerden tijdens hun opleiding was groot. Om de praktijk 
te verbeteren besloot de directie van een van de instellingen om een praktijkgestuurd 
onderzoek uit te (laten) voeren. In hoofdstuk 1 schetsen we deze problematiek en de vragen 
die we ons bij het onderzoek stelden:  
 

4. Is het mogelijk om met behulp van actieonderzoek de professionele kennis van 
verpleegkundigen, werkzaam op methadonposten, te verhogen door kritische reflectie 
op het eigen handelen en te komen tot zelf ontwikkelde innovaties in de zorgpraktijk? 

5. Leidt de invoering van innovaties in de methadonverstrekking tot veranderingen in de 
zorgpraktijk door verpleegkundigen op methadonposten? 

6. Is er na en naar aanleiding van het locale actieonderzoek sprake van verbetering van 
de klinische praktijk in de methadonverstrekking elders in Nederland? 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de teloorgang van de methadonverstrekking in Nederland aan het eind 
van de vorige eeuw. Die werd veroorzaakt door de genoemde dubbele doelstelling en de wijze 
van financiering van de methadonverstrekking. Zoals uit de berekeningsmanier blijkt werden 
de meeste verpleegkundige werkzaamheden niet herkend en dus niet erkend. De 
verpleegkundige zorg bestaat daarin uitsluitend uit methadonverstrekken en het afnemen van 
urinemonsters. Hoewel inspectierapporten erop wezen dat het voorschrijven en uitdelen van 
methadon een medische taak is, was de verpleegkundige zorg die hierbij hoort tot twee taken 
beperkt.  
Dit heeft geleid tot ‘propzorg’ aan het uitgifteloket (zorg die niet fatsoenlijk kan worden 
opgestart, uitgevoerd en afgemaakt). Dat terwijl de gezondheidsproblemen van 
drugsverslaafden alleen maar toenemen.  
Die wijze van financiering heeft er daarnaast toe geleid dat de kwaliteit van de gebouwen en 
de inrichting daarvan ernstig zijn achtergebleven in vergelijking met andere 
gezondheidsvoorzieningen in en buiten de verslavingszorg. We concluderen dat 
overlastbestrijding als doel zou moeten worden losgelaten en verbetering van de 
gezondheidstoestand van drugsverslaafden de centrale doelstelling moet gaan worden van de 
methadonverstrekking zodat artsen en verpleegkundigen hun beroep fatsoenlijk kunnen 
uitoefenen en de toestand van de patiënten kan gaan verbeteren. 
 
In hoofdstuk 3 schetsen we de methodologie die we bij het onderzoek hebben gehanteerd.  
Praktijkgestuurd onderzoek is onderzoek dat vragen tracht te beantwoorden die zich in de 
dagelijkse praktijk voordoen en die in die praktijk om een oplossing vragen. In die praktijk 
moeten antwoorden worden gevonden op vaak complexe vragen die verschillende 
invalshoeken hebben. Het onderzoek werd opgezet als een participerend actieonderzoek, met 
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in een later stadium een cooperative inquiry design. De opzet was om de verpleegkundigen 
een actieve rol te geven in het onderzoek, zodat zij stap voor stap hun professionele rol weer 
op zich zouden kunnen nemen door een participerende rol te spelen in zowel de analyse van de 
knelpunten als in de zoektocht naar innovaties en oplossingen. Participerend onderzoek stelt 
eisen aan de onderzoeker. Deze heeft een zekere affiniteit nodig met het praktijkveld, zoals 
kennis van de cultuur en structuur van de instelling waar het onderzoek plaats vindt en kennis 
van en vaardigheid in het omgaan met de betrokkenen. De onderzoeker moet het een uitdaging 
vinden om eigen ervaringen en kennis in te brengen en moet een eigen leerproces aan willen 
gaan. De benodigde informatie in dit onderzoek werd verkregen uit diverse bronnen. 
Resultaten vanuit kwalitatief onderzoek moeten in de context van alledag worden verklaard. In 
het actieonderzoek werd dit op de volgende manier gedaan: een gestructureerde analyse in 
twee stappen (in de eerste stap wordt de data door de onderzoeker geanalyseerd en 
gecategoriseerd, in de tweede stap worden de uitkomsten daarvan voorgelegd aan de in dit 
geval de verpleegkundigen ter bekritisering en aanvulling). Zowel de onderzoeker als de 
verpleegkundigen uit de twee projecten wilden de resultaten verder exploreren zodat een 
breder perspectief ontstond.  
De eerste uitkomsten werden gepresenteerd, bediscussieerd en goedgekeurd in beide 
projecten. Zo werden een aantal thema’s aangewezen die typerend waren voor de verloedering 
van de praktijk. Deze waren; onvoldoende inzicht in de perspectieven van patiënten en 
onvoldoende bewustzijn van aard en omvang van de gegeven zorg. 
Voorts hebben we een aantal veranderingen kwantitatief vastgesteld. Een belangrijke 
voorwaarde voor een experimenteel design kon niet worden gerealiseerd namelijk 
randomisatie. Om toch relaties en effecten aan te tonen kozen we voor een naturalistische 
follow-up studie. Innovaties waren: training en scholing (gewenste effect: verbetering van de 
professionele inbreng in de patiëntenbesprekingen, onbekende ad-hoc zorg in kaart brengen 
(gewenste effect: bewust wording van deze zorgactiviteiten), uitbreiding van de openingsuren 
(gewenste effect: afname van de agressie), maandelijkse refereerbijeenkomsten (gewenste 
effect: toename arbeidssatisfactie en ervaren autonomie). 
Het onderzoek vond plaats op twee methadonposten. In project 1 kregen ongeveer 150 
heroïnegebruikers dagelijks hun methadon, door vijf parttime werkende verpleegkundigen. In 
project 2 kregen ongeveer 100 heroïnegebruikers hun methadon, drie verpleegkundigen 
werkten daar parttime. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft het proces van onderzoek en verandering dat zich heeft voorgedaan op 
beide methadonposten. Actieonderzoek verloopt in fases omdat veranderingen in de dagelijkse 
praktijk vaak gecompliceerd in elkaar zitten en stap voor stap geanalyseerd worden. In het 
onderzoek werd daarvoor gebruik gemaakt van de fases van Heron binnen het cooperative 
inquiry onderzoeksontwerp, waarbij onderscheiden worden 
 

5. eerste reflectie: formulering van een beginselverklaring en het eerste actieplan, 
inclusief innovaties en dataverzamelingsmethoden, 

6. eerste actie: innovaties worden verkend en getest, gegevens worden verzameld en 
geanalyseerd, 

7. leren en ervaren: de eerste innovaties worden geëvalueerd en zonodig aangepast,  
8. tweede reflectie: de handelingsruimte van de medewerkers is vergroot en innovaties 

worden in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd. 
 
Doordat de veranderingen stap voor stap tot stand kwamen en gelijk opgingen met een steeds 
grotere wordende kennis nam ook de mate van verantwoordelijkheid toe. Deze toename werd 
inzichtelijk gemaakt door het kennisontwikkelingsmodel van Johns te gebruiken: 
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5. 'stilte´ : medewerkers hebben weinig kennis en ideeën, de stem van machtiger 
groepen is dominant, 

6.  ´ontvangen stem´: medewerkers herhalen de ideeën en meningen van anderen; ze 
zijn nog niet in staat om hun eigen ideeën en meningen te verwoorden,  

7.  ´subjectieve stem´: medewerkers zijn nu in staat hun eigen mening naar voren te 
brengen, maar deze zijn nog niet weloverwogen en doordacht, 

8.  ´procedurele stem´: kritische reflectie is mogelijk. 
 
In de eerste fase werd het actieplan geïmplementeerd. Als startthema werd gekozen:: ´Gebrek 
aan professionele autonomie betekent ontevredenheid en afkalvende professionele 
verantwoordelijkheid´. Data werden verzameld over situaties aan de balie door middel van 
interviews en participerende observaties. De uitkomsten van een literatuurstudie hielp de 
teams om de resultaten in een context te plaatsen, hetgeen leidde tot een volledige diagnose 
van de problemen op de beide methadonposten. Kennisontwikkeling vond plaats omdat de 
verpleegkundigen als medeonderzoekers feedback leverden op de analyse van de data. Beide 
teams werkten aan het formuleren en ontwikkelen van verklaringen over zorg, zorg voor ver-
slaafden en de organisatie van deze zorg. De professionele kennis van de verpleegkundigen 
was nog steeds gebaseerd op aannames en had geen theoretische basis. Voor de verpleegkun-
digen was er een enorme discrepantie tussen de ideale situatie en de werkelijkheid wat betreft 
hun vakbekwaamheid. Ze hadden geen eigen duidelijke mening. 
In de tweede fase kwam als thema bovendrijven: ´Toenemende vakbekwaamheid betekent 
eerst zwoegen en dan pas het plukken van de eerste vruchten´. Veranderingen in de organisatie 
van het dagelijkse werk waren nodig om meer ruimte of tijd voor patiëntenzorg te creëren. 
Bijvoorbeeld de openingstijden werden verruimd. Kennisontwikkeling vond plaats omdat de 
verpleegkundigen in bijeenkomsten reflecteerden over het verleggen van hun focus naar een 
meer gestructureerde en kritische manier van denken. Na analyse van de opgenomen 
interviews werd het duidelijk dat ze nu naar elkaar luisterden en vaak met elkaar in discussie 
gingen.  
De derde fase is volgens Heron cruciaal als toetssteen en basis. De verpleegkundigen moesten 
het hoofd bieden aan twee belangrijke processen: ´inzicht krijgen en positieve effecten ervaren 
van de voortschrijdende groei´ en ´de stap terug´. Uit analyse van de groepsdynamica bleek 
dat de twee teams uit elkaar waren gegroeid. De eerste signalen van het zich terugtrekken van 
project 1 waren een afnemende dataverzameling en toenemende afwezigheid in de 
groepsbijeenkomsten. Kennisontwikkeling ontstond uit discussies over alle ethische 
overwegingen en onzekere beleidsbepalingen vanwege de nieuwe interventies; de 
verpleegkundigen spraken er met emotie en weinig afstand over. Onzekerheid ontstond over 
de ingevoerde nieuwe zorgstrategieën omdat er onvoldoende praktische ervaring aanwezig 
was, maar hun kennis ontwikkelde zich van theorie zonder praktische ervaring naar praktische 
ervaring ingebed in toegepaste theorie. Het verpleegkundige team van project 1 trok zich terug 
uit het onderzoek. Het team was in staat om het hoofd te bieden aan de organisatorische 
innovaties, maar slaagde er niet in om meer patiëntgerichte zorg te ontwikkelen. Het werd 
duidelijk dat disfunctionele relaties een van de oorzaken van de uitputtingsfase was. In de 
vierde fase ten slotte werd het het thema voor project twee : ´Tevredenheid en kritische, 
reflectieve beroepsbeoefenaren worden´. Het team ontwikkelde kennis omdat men ontdekte 
men aanvankelijk twee verschillende ´stemmen´ en percepties had over de communicatie 
tussen verpleegkundige en patiënt. In de reflectiebijeenkomsten slaagden de teamleden erin 
echt naar elkaar te luisteren en na discussie besloten ze als team om meer te reflecteren over 
de uitvoering van hun professionele benadering van drugsgebruikers. 
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Slechts één van de twee methadonposten slaagde erin de vier fases af te ronden en hun profes-
sionele autonomie te versterken. De vier reflectiefases van Johns waren niet alleen nuttig om 
de ontwikkeling van beide teams te bepalen, maar voor de onderzoeker ook om verschillende 
manieren van praktisch handelen te analyseren en voor de verpleegkundigen om hun vooruit-
gang en toenemende gevoelens van trots in te zien. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de inhoudelijke ontwikkelingen aan de hand van een aantal 
vragen. Welke aspecten in de zorg zijn van belang vanuit het perspectief van patiënten? 
Is het patiëntenperspectief over te brengen op het verpleegkundige team van een 
methadonpost zodat zij hun bejegening en mening over de patiënt hierop kunnen afstemmen? 
In de diagnostische fase van het onderzoek werd een aantal patiënten geïnterviewd over hun 
mening omtrent de methadonverstrekking. Verderop in het onderzoek werden twee 
focusgroepinterviews gehouden. De patiënten waren in het algemeen ontevreden over de gang 
van zaken tijdens de methadonverstrekking. Men schaamt zich om naar de methadonpost te 
komen en heeft graag een snelle afhaalsituatie waarin hij/zij niet wordt geconfronteerd met het 
vroegere leven. De meeste van hen wilden graag uitbreiding van de openingsuren. De 
verpleegkundigen kozen ervoor om niet aanwezig te zijn bij beide interviews omdat men bang 
was dat de patiënten zich hierdoor niet veilig genoeg zouden voelen en zich daardoor niet 
volledig zouden durven te uiten. Zij beschouwden echter meer patiënteninbreng niet als van 
zelfsprekend. Uiteindelijk werd in lijn met de wensen van patiënten een groepsdiscussie 
gepland met beide partijen om een vakantieregeling vast te stellen. 
 
Is het mogelijk om de onderlinge professionele communicatie van verpleegkundigen werkzaam 
in de ambulante methadonverstrekking te verbeteren door op vaste momenten 
groepsbijeenkomsten te plannen? Zijn verpleegkundigen werkzaam in de ambulante 
methadonverstrekking, in staat om een gedegen en aan anderen over te dragen analyse te 
maken van hun dagelijkse zorgpraktijk en vervolgens haalbare oplossingen aan te bieden? 
In totaal hebben 24 maandelijkse bijeenkomsten plaatsgevonden. De onderzoeker, eerst in 
overleg met de aanwezige verpleegkundige en later in overleg met de externe gespreksleider, 
stelde de voorlopige agendapunten vast. Op de bijeenkomst zelf werden deze definitief 
vastgesteld. Het reflecteren in de dagelijkse praktijk heeft in de eerste fase van het onderzoek 
de verhalende wijze van meningsvorming als invalshoek gehad. De tweede ronde van 
reflectiebijeenkomsten bezat nog wel een losse structuur maar een agenda bracht rust, het 
theoretische model voor het onderzoek groeide in deze fase en gaf ook de nodige structuur. De 
derde en vierde ronde van bijeenkomsten werden gekenmerkt door een strakke structuur door 
middel van een agenda en de vaste onderwerpen die hier telkens op stonden vermeld en 
waarvan niet zo makkelijk kon worden afgeweken.  
 
Wat is de aard en omvang van de onbekende, ad-hoc, zorg die tijdens de verstrekking van 
methadon aan het uitgifteloket wordt verleend? 
Ad-hoc zorg is zorg die onverwachts en ongepland is en in korte contactmomenten moet 
worden uitgevoerd. Om deze zorg inzichtelijk te maken voor het team en voor derden is 
besloten om de zorg vast te leggen met behulp van een formulier. De werkzaamheden werden 
onderverdeeld in: GVO activiteiten, verpleegtechnische activiteiten, psychosociale 
begeleiding en organisatieactiviteiten. De registratie vond plaats over 260 openingsdagen (12 
maanden). Beide projecten waren vijf dagen per week geopend van maandag t/m vrijdag.  
De zo op het oog bestaande verschillen tussen de beide projecten zijn allemaal significant en 
berusten niet op toeval. De oorzaken die ten grondslag liggen aan deze verschillen zijn echter 
van uiteenlopende aard en niet met zekerheid aan één of meerdere van hen te relateren. 
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Is er een verandering te zien in de arbeidstevredenheid van de verpleegkundigen werkzaam in 
de ambulante methadonverstrekking nadat zij actief betrokken zijn geweest bij veranderingen 
in hun eigen praktijk? Is er een verandering te zien in de ervaren autonomie in en over het 
werk van de verpleegkundigen werkzaam in de ambulante methadonverstrekking nadat zij 
actief betrokken zijn geweest bij veranderingen in hun eigen praktijk? 
De Maastrichtse Arbeidssatisfactie Schaal voor de Gezondheidszorg (MAS-GZ) werd gebruikt 
om de arbeidstevredenheid in kaart te brengen. De Maastrichtse Autonomielijst (MAL) werd 
gebruikt om de autonomiebeleving in kaart te brengen. De verpleegkundigen uit ons 
onderzoek scoorden de eerste keer 3,2 en de tweede keer 3,4, dat is beide keren neutraal. Het 
meest tevreden waren verpleegkundigen bij beide projecten over de contacten met collega’s en 
met patiënten. Het minst tevreden bij de eerste meting is men over de duidelijkheid, de 
promotiemogelijkheden en het afdelingshoofd.  
 
De in hoofdstuk 5 beschreven veranderingen kwamen voort uit innovaties die zijn opgezet en 
uitgevoerd na en naar aanleiding van de samen met de verpleegkundigen gemaakte 
inventarisatie van knelpunten. De algemene vraagstelling in hoofdstuk 6 luidde: Leidt de 
invoering van innovaties in de methadonverstrekking tot veranderingen in de geleverde zorg 
door verpleegkundigen vanuit methadonposten? 
 
Verpleegkundige inbreng in de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen 
Van twintig bijeenkomsten in project 1 in de observatieperiode zijn notulen geanalyseerd. 
Daaronder waren negen bijeenkomsten die geen voorbereiding vanuit de verpleegkundige 
discipline en geen inbreng van hen hadden. Negen bijeenkomsten hadden wel een 
voorbereiding (waarvan drie door een verpleegkundige) maar geen actieve inbreng van hen. 
Slechts twee vergaderingen kenden zowel een schriftelijke als een werkelijke inbreng van de 
verpleegkundige. Uit de notulen van de patiëntenbesprekingen van project 1 kon niet worden 
nagegaan of de bespreking op tijd begon. Veel patiënten worden geagendeerd en vervolgens 
op de vergadering zelf doorgeschoven, omdat de beloofde schriftelijke inbreng niet is 
aangeleverd. Het op de agenda plaatsen heeft niet steeds tot gevolg dat de patiënt besproken 
wordt. Van de 15 bijeenkomsten in project 2 waren er negen met een voorbereide en feitelijke 
inbreng van de verpleegkundigen. Vijf vergaderingen hadden geen voorbereide inbreng maar 
wel een actieve patiëntgerelateerde verpleegkundige inbreng. En één bijeenkomst had zowel 
geen voorbereide als geen actieve inbreng vanuit het verpleegkundige team. Het op tijd 
beginnen en de duur van de bespreking zijn niet goed vast te stellen vanuit de notulen. Bij elke 
bespreking is een lid van het verpleegkundige team (totaal drie verpleegkundigen) aanwezig 
geweest. Er is één bespreking geweest met één verpleegkundige, bij alle andere besprekingen 
waren minstens twee verpleegkundigen aanwezig. Alle besprekingen zijn genotuleerd, er was 
een vaste notulist. 
Uit de vergelijking blijkt dat de verpleegkundigen van project 2 erin zijn geslaagd om hun 
actieve professionele en patiëntgerelateerde inbreng in de patiëntenbespreking te verhogen. 
Project 1 daarentegen heeft slechts een kleine verbetering in hun actieve verpleegkundige 
inbreng tot stand gebracht die te weinig gestructureerd bleef. De van tevoren geselecteerde 
patiënten kregen nauwelijks tot geen bespreking in de patiëntenvergaderingen.  
In project 1 bleken de at random geselecteerde patiëntendossiers weinig tot geen 
aantekeningen te bevatten. Waren deze er wel dan ging het over het optreden van ad-hoc 
problemen die een snelle oplossing nodig hadden. Opvallend hierbij was dat verschillende 
aantekeningen geen naam van een hulpverlener hadden en als anoniem beschouwd moesten 
worden. Wat verder opvalt is dat de aantallen aantekeningen stegen bij de zorgpatiënten. Het 
verpleegkundige team slaagde er echter nog niet in om dit bij alle geselecteerde patiënten tot 
stand te brengen (van de 12 patiënten kregen er zes, 50%, een plan). 
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In project 2 nam bij alle geselecteerde patiënten, in vergelijking met hun oude situatie, het 
aantal zorgcontacten en het aantal gespreksaantekeningen toe. Project 2 heeft na de 
scholing/interventie van alle geselecteerde patiënten (100%) begeleidingsplannen 
geformuleerd en hierop begeleidingsgesprekken gepland en gerapporteerd.  
Het trainen van verpleegkundigen in het formuleren van begeleidingsplannen en het 
vastleggen hiervan in het individuele patiëntendossier is geslaagd. Wel moeten we de 
kanttekening maken dat in de loop van het onderzoek project 1 uitviel. De vooruitgang van 
project 2 lijkt hierdoor extra positief uit te vallen. 
 
Ad-hoc zorg 
Het bleekt dat er alleen in project 2 sprake was van een significante toename. De ‘ervaren’ 
toename/afname van druk aan het loket wordt niet onderbouwd door een werkelijke toename.  
Beide teams ervoeren desondanks dat zij hun doel hadden bereikt. 
 
Agressie-incidenten 
De aard van de incidenten loopt op in ernst van onbeleefd/onhandig gedrag via verbale 
beledigingen naar agressief bedreigend gedrag dat door de instelling met sancties wordt 
beantwoord. De afname van aantallen agressie-incidenten in project 1 is alleen significant in 
de zwaarste categorie, de fysieke en bedreigende incidenten. Deze incidenten namen af van 17 
naar 5. Daarbij is extra relevant dat het totaal aantal patiënten in het project in beide periodes 
waarin werd gemeten toenam, speciaal de categorie patiënten die vaker dan eens per week de 
methadon kwam ophalen omdat zij een slechte gezondheid hadden en slecht tot zeer slecht 
zijn geïntegreerd en onbetrouwbaar met hun meegenomen medicatie omgaan. In project 2 
namen de incidenten niet significant af. Hoewel de relatie tussen verruiming van de 
openingsuren en afname van het aantal of verandering van de aard van de agressie-incidenten 
in deze onderzoeksopzet niet direct te bewijzen is kan er sprake zijn van een trend, namelijk 
verschuiving van ernstige naar minder ernstige incidenten, van fysiek bedreigend gedrag naar 
onbeleefd en onhandig gedrag.  
 
Arbeidstevredenheid en ervaren autonomie 
Het verpleegkundige team (verpleegkundigen van zowel project 1 als project 2) scoorde op de 
totale arbeidssatisfactie een gemiddelde van 3,2 bij de eerste metingen en 3,4 bij de tweede. 
Deze verandering is significant, maar de scoring blijft neutraal. Niet echt ontevreden en niet 
echt tevreden. Ook de verandering in tevredenheid met de kwaliteit van zorg (van 2,8 naar 3,3) 
en met het afdelingshoofd (van 2,8 naar 3,3) geeft een significante maar wel kleine 
verbetering. De autonomiebeleving is bij deze populatie verpleegkundigen niet veranderd 
nadat innovaties waren ingevoerd.  
 
Met de gekozen naturalistische onderzoeksmethode bleek het onmogelijk om innovaties 
voldoende op hun effect te onderzoeken. De beide patiëntenpopulaties konden op voorhand 
niet zo maar met elkaar worden vergeleken. De kans dat de verschillen tussen beide projecten 
verdwijnen indien project 1 door was gegaan met het actieonderzoek is groot. Daarmee kan 
worden gesteld dat de innovaties, indien van begin tot het einde uitgevoerd en geëvalueerd 
met daarbij een actieve inbreng van in dit geval verpleegkundigen, leiden tot een betere 
kwaliteit van de geboden zorg en begeleiding. De kleinschalige innovaties geven verbetering 
die overgezet kan worden naar andere ambulante methadonverstrekkingpunten. 
 
Hoofdstuk 7 behandelt de vraag : Is er na en naar aanleiding van het locale actieonderzoek 
sprake van verbetering van de klinische praktijk in de methadonverstrekking elders in 
Nederland? Het lokale actieonderzoek had niet alleen verbetering van de plaatselijke situatie 
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als doel, maar wilde ook een inhoudelijke aanzet geven tot verbetering van de ambulante 
opiaatonderhoudsbehandeling in het gehele land. De door ons beschreven verloedering van de 
opiaatonderhoudsbehandeling kreeg veel aandacht en werd breed gedeeld. De twee lokale 
methadonposten hadden te maken met problemen die ook elders speelden. Een aantal 
beroepsverenigingen van professionals in de verslavingszorg concludeerde dat een landelijke 
richtlijn voor de methadonverstrekking tot meer eenheid in voorschrijven van de medicatie en 
het uitvoeren van de zorg zou moeten zorgen. De richtlijn is ontwikkeld vanuit de drie 
perspectieven die nationaal en internationaal gezien belangrijk zijn bij richtlijnontwikkeling: 
systematisch onderzoek, klinische expertise en patiëntenvoorkeuren. Bij het samenstellen van 
de richtlijn werd gebruik gemaakt van het ´Masterprotocol´ van Resultaten Scoren. Dit is een 
stappenplan met een eerste fase waarin literatuurstudie wordt verricht en een eerste concept 
richtlijn wordt ontworpen.  
 
Vervolgens een tweede fase waarin de concept richtlijn kleinschalig werd geïmplementeerd, 
geëvalueerd en bijgesteld. Een aantal lokale uitkomsten zijn overgenomen in de landelijke 
richtlijn. Nederland telt dertien instellingen voor verslavingszorg en één GGD die ambulante 
methadonverstrekking in hun voorzieningenpakket hebben. Hiervan hebben er uiteindelijk 
zeven deelgenomen aan het implementatietraject en/of de visitatie. Van de zes instellingen die 
niet mee wilden doen met het ondersteunende RIOB project deed één instelling dit vanwege 
de inhoud/werkwijze van de RIOB. De uitkomsten van het lokale veranderonderzoek werden 
door andere instellingen herkend en erkend. De landelijke richtlijn, RIOB, wordt erkend in de 
Nederlandse verslavingszorg. De implementatie wordt in bijna 50% van de instellingen voor 
verslavingszorg opgestart en de verwachting is dat dit aantal zal toenemen. De verloedering 
werd doorbroken. 
 
Hoofdstuk 8 geeft een afsluitende beschouwing. Uit de evaluatie van de maandelijkse 
refereerbijeenkomsten bleek dat de verpleegkundigen zich stap voor stap ontwikkelden in de 
manier waarop zij kijken naar hun eigen werk. In het begin nog heel chaotisch, zonder afstand 
en kritische blik vanuit de ‘slachtofferrol’. Maar aan het einde van het lokale onderzoek met 
veel meer distantie en met een duidelijk onderscheid tussen wat zij wel konden beïnvloeden en 
wat niet. In alle stappen die werden gezet waren de verpleegkundigen actief betrokken als co-
onderzoeker van hun eigen praktijk.  
 
Stap voor stap werd hun reflectie op het eigen werk professioneler en beter onderbouwd. Door 
de cultuur en structuur van een instelling worden veranderingen mede vorm gegeven. Deze 
mix van ervaringen heeft de onderzoeker willen aanboren om zo de verloederde situatie te 
kunnen doorbreken met innovaties die waren geënt op gedegen en doorleefde kennis, in 
samenhang met de evidence-based interventies uit de wetenschap. De mix van deze 
kennisbronnen heeft een gedegen knelpuntenanalyse opgeleverd die leidend is geweest voor 
de aanpak van diverse problemen en het ontwerpen van diverse innovaties. De invoering van 
innovaties in de methadonverstrekking leidt op kleine schaal tot verbeteringen. Maar met een 
kritische blik naar het eigen onderzoek gericht moet wel worden gesteld dat er natuurlijk 
betere onderzoeksmethoden bestaan om deze innovaties te meten op effect. De uitkomsten van 
het lokale onderzoek, met name de constatering dat de ambulante methadonverstrekking nogal 
was verloederd werden herkend en ook via de Inspectie Volksgezondheid elders in het land 
geconstateerd. Vervolgens werd de lokale analyse gemaakt van deze verloedering en lokaal 
werden innovaties ontwikkeld en getoetst.  
 
Er zijn diverse uitkomsten van het lokale project overgenomen in de landelijke richtlijn en het 
proces van kennisontwikkeling is gedeeltelijk op eenzelfde wijze tot stand gekomen. De 
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uitkomsten werden daarnaast ook door andere werkers in andere methadonposten herkend en 
erkend. Het lokale project heeft (via de RIOB) wel voorwaarden weten te scheppen voor 
verbeteringen.  
Het tegelijkertijd onderzoeken en veranderen heeft ook een minder sterke kant. De precieze rol 
van het veranderen en het effect hiervan blijven moeilijk te bepalen. De interactie tussen actief 
veranderen en onderzoeken en het directe effect van het één op het ander blijft diffuus, dat is 
een zwakke plek van praktijkgestuurde onderzoek. 
In het onderzoek stond centraal dat de deelnemers een actief eigen aandeel zouden leveren in 
en aan het onderzoek. Zij verzamelden zelf veel data en gaven directe kritiek op de analyses. 
Nadien gaven zij diverse presentaties in het land om de resultaten te verspreiden. Maar dit 
alles neemt niet weg dat in deze vorm van praktijkgestuurd onderzoek de beïnvloeding, 
hoewel deze is gewenst, moeilijk heel precies kan worden beschreven naar haar aard en 
precieze effecten hiervan op het denken en handelen van de deelnemende verpleegkundigen.  
De vier fases van Heron hebben geholpen bij het in kaart brengen van het verander- en 
leerproces van de verpleegkundigen, en maakte het ook mogelijk om productuitkomsten te 
beschrijven. Een nadeel van de vier opeenvolgende stadia zijn de vage grenzen tussen de ene 
fase en de andere fase. De actieonderzoeker zelf moet op zoek gaan naar duidelijk van elkaar 
te onderscheiden proceselementen of producten die deze grenzen markeren. Het is de vraag of 
indien het onderzoek in die zelfde tijd ook op andere plaatsen had plaatsgevonden de 
resultaten dan vergelijkbaar zouden zijn geweest. 
 
De totstandkoming van de nationale Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) is een 
goede zaak geweest voor de ambulante verslavingszorg. Deze richtlijn wordt de komende tijd 
in de diverse instellingen voor verslavingszorg geïmplementeerd. Iedere instelling zal daarin 
een eigen route doorlopen afhankelijk van hoever men daar al is met de implementatie van de 
werkwijze. Voorafgaande aan de implementatie moet een stand van zaken wat betreft de 
RIOB werkwijze gemaakt worden. Vervolgens is het met behulp van een nationale 
procesevaluatie van de implementatie van belang prestatie-indicatoren voor de 
opiaatonderhoudsbehandeling op landelijk niveau te formuleren. Het aandeel van 
verplegingswetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse verslavingszorg moet door de 
verpleegkundige beroepsgroep zelf worden opgepakt en ontwikkeld. De verpleegkundige 
begeleiding verdient het om beter te worden geëvalueerd op effect voor de patiëntenzorg. 


