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Casus ‘Ellis’
Mijn leven vóór de Medische Heroïne Behandeling
Dat kan ik je wel vertellen, toen was ik nog echt heel erg aan het gebruiken, echt
verschrikkelijk. In Nijmegen was het goed fout gegaan. Ik had een afkicktraject gevolgd.
Door daarna toch weer te gebruiken en door de overlast was ik binnen elf maanden mijn
flatje kwijt. En uiteindelijk kon ik in deze woonvorm terecht. Maar het eerste jaar ging
het hier ook nog niet goed hoor. Ik had goede contacten met de dealer. En toen kwam
het, of ik ook voor hun dope wilde regelen. Als ik belde kon ik gelijk komen: ‘kom je een
bakkie doen’ was 50 euro, ‘kom je een bakkie doen met gebak ‘was 100 euro, ‘kom je
een bakkie doen met gebak en slagroom’ was 150 euro én meer. Ik hoefde nooit te
wachten op een dealer, maar kocht voor de hele groep. En daar kreeg ik ook mijn deel
van.
Hoe gaat het nu met me?
Mijn gebruik is nou wel gestabiliseerd. Dope hoef ik niet meer bij te kopen, want ik krijg
het van de heroïne unit. Dus voor mij geeft het heel veel rust. Ik ben stukken
vooruitgegaan, vind ik, toch?
De MHU is nu mijn dingetje. Ik moet er om 12 uur zijn en ik sta al om 9.30 op. Ik moet
eerste mijn medicijnen innemen, dat ze kunnen inwerken. Ik ben al wel eerder wakker
hoor, dan ga ik even koffie halen en even zappen en dan val ik weer in slaap. Dan neem
ik mijn methadon in en mijn puffers. Langzaam, rustig en naar de bus.
Verder ga ik zo koken voor de groep, je moet een keer per week koken. Je bent zelf de
kok, dus je bepaalt zelf wat je klaarmaakt. En verder hou ik me heel rustig, ik heb
redelijk wat gezondheidsklachten: hepatitis C, COPD en HIV. Dus ik kan eigenlijk weinig,
ik heb niet veel energie zeg maar.
Maar ik verveel me niet hoor, ik lees hier de krant en ik kan altijd bij de jongens langs
gaan. En een keer een jointje roken tussendoor.
Ik heb nu besef dat ik de week door moet komen. Eerder was het: gewoon alles
gebruiken wat ik had. En de dag erop was ik ziek en hoe! En dan weer hosselen en kijken
waar ik mijn geld vandaan moest halen. Maar nou niet meer, daar ben ik slimmer in
geworden. En ook wat ouder.
En als ik vroeger een doktersafspraak had, ging ik vaak niet. Nu zou ik zelfs al de dokter
bellen voor mezelf als er wat is. Vroeger moest de begeleiding lullen als Brugman om mij
naar de dokter te krijgen en dan ging ik nog niet! De structuur zal er wel mee te maken
hebben…ieder keer dat ik mijn uitkering had kon ik het gelijk opnemen en dan had ik het
eigenlijk al uitgegeven, want ik had een dealer die krediet gaf. En dat is echt geen doen,
dan blijf je maar in de cirkel zitten.
Het heeft lang geduurd, met kleine stapjes, maar ik ben zover dat ik nou al een heel
lange tijd precies weet wat ik kan opnemen. Wat ik nodig heb voor mijn spul, mijn
cocaïne, mijn eten en drinken. Wat er dan nog over is, mijn rekeningen gaan er dan af.
Wat er dan nog over is wordt verdeeld over zoveel uitkeringsbeheer dagen, dat kan ik
dan opnemen. Daar hoef ik me niet aan te houden, maar voor mij is het een richtlijn en
het geeft me ook rust.
MHU dicht? Dat zou ellende betekenen. Ik moet er nou al niet aan denken, ik word al niet
blij van die vraag. Man, ik moet er niet aan denken.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
De gemeente Nijmegen verzocht het Trimbos-instituut een onderzoeksplan op te stellen
dat de pro’s en contra’s van de Medische Heroïne Behandeling in de huidige opzet voor
nu en voor de toekomst tegen elkaar afzet.
Achtergrond
Sinds 2011 kent de gemeente Nijmegen een unit voor Medische Heroïne Behandeling
(MHB), dit in navolging van effectief gebleken experimenten elders in het land. Uit eerder
landelijk onderzoek blijkt dat de effecten van deelname aan het programma in het
algemeen positief zijn (Van der Stel, 2010; Hendriks, et al., 2003). In 2018 zijn er landelijk
zeventien units voor Medische Heroïne Behandeling in zestien steden. In totaal zijn er 642
behandelplaatsen, zo blijkt uit de Regeling heroïnebehandeling (Ministerie van VWS, 2017).
Het is onbekend hoeveel van deze behandelcapaciteit daadwerkelijk wordt bezet.
Overall neemt het aantal chronisch opiaatverslaafden in Nederland al jaren gestaag af: de
gemiddelde leeftijd neemt toe, er is nauwelijks nieuwe aanwas en ook weinig uitstroom
(Van Laar, et al., 2013; 2018). Behandeling met medische heroïne is beperkt tot een zeer
kleine deelgroep van langdurig chronisch verslaafden met multiple problemen bij wie
andere behandelmethoden zijn geprobeerd, maar niet aanslaan. De heroïnebehandeling
wordt ingezet als ‘laatste therapeutische optie’.
Voor de regio’s Nijmegen en Arnhem wordt de heroïnebehandeling uitgevoerd door
IrisZorg. Er is in Nijmegen capaciteit voor twintig behandelplaatsen, gemiddeld zijn deze
allen bezet. Het aantal kandidaten dat in Nijmegen deelneemt aan de behandeling is al
jaren min of meer stabiel.
In het nieuwe college rezen vragen over de toekomstbestendigheid van de
heroïnebehandeling. Dit past in de ontwikkeling waarbij de gemeente zoekt naar
mogelijkheden om het zorg- en ondersteuningsaanbod in de stad efficiënter in te richten,
in reactie op oplopende tekorten in het Sociaal Domein. De gemeente Nijmegen verzocht
het Trimbos instituut de effectiviteit en toekomstbestendigheid van de Medische Heroïne
Behandeling te onderzoeken: welke scenario’s zijn opportuun? Aan welke
randvoorwaarden moet daarbij voldaan worden? Wat zijn de pro’s en de contra’s, de
mogelijkheden en onmogelijkheden? Zijn er wellicht alternatieven die een (ten minste)
even gunstig effect kunnen hebben op het welzijn van de doelgroep (participatie,
gezondheid, dagbesteding en sociale binding) en op leefbaarheid van de stad (veiligheid
en overlast)? Zijn er scenario’s denkbaar waarbij een kostenbesparing behaald kan
worden, zonder op de effectiviteit van de behandeling in te boeten?

1.2 Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek
Doel van het onderzoek is:
•

•

Het in beeld brengen van de voors en tegens van de behandeling (zowel voor de
gebruikers in sociaal, fysiek, maatschappelijk en mentaal opzicht als voor de
leefbaarheid van de stad);
Het onderzoeken van alternatieven voor de huidige populatie van de behandelunit;
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•

Het hieruit destilleren van scenario’s voor de toekomst vanuit de randvoorwaarden
‘zorgvuldige afbouw’ en ‘goed alternatief’;

Dit moet de gemeente Nijmegen handvaten bieden bij het nemen van een gefundeerde
beslissing over de huidige en toekomstige zorg en ondersteuning voor de (cliëntgroep
van de) heroïnebehandeling.
Vraagstelling
De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:
1. In hoeverre is aannemelijk te maken dat door de heroïnebehandeling in
Nijmegen:
a. gebruik van heroïne afneemt,
b. levenskwaliteit toeneemt en;
c. kosten van handhaving en criminaliteitsbestrijding afnemen (als gevolg
van minder overlast)?
2. In hoeverre is de heroïnebehandeling doelmatig 1, gezien vanuit verschillende
perspectieven?
3. In hoeverre speelt de discussie rondom afbouw ook in andere heroïne-units in
Nederland (of heeft recent gespeeld), welke eventuele alternatieven voor de
doelgroep zijn er daarbij overwogen, toegepast, verkend en/of onderzocht en
welke leerpunten levert dit voor Nijmegen op?
4. Welke alternatieven en welke besparingsmogelijkheden voor de
heroïnebehandeling worden gezien door de gebruikers?
5. Welke alternatieven en welke besparingsmogelijkheden voor de
heroïnebehandeling worden gezien door stakeholders en behandelstaf?
6. Welke mogelijke toekomstscenario’s vloeien hieruit voort voor de Nijmeegse
situatie?
0F

1.3 Onderzoeksactiviteiten
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen ondernamen we de volgende
onderzoeksactiviteiten (zie bijlage 1):
1. Beknopte literatuurstudie.
2. Analyse beschikbare feiten en cijfers van de Nijmeegse heroïnebehandeling en haar
deelnemers.
3. Landelijke consultatieronde onder heroïne-units.
4. Interviews met deelnemers Nijmeegse heroïnebehandeling.
5. Interviews met behandelstaf van de Nijmeegse heroïnebehandeling en externe
stakeholders.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft enkele kerncijfers over de Nijmeegse heroïnebehandeling en beschrijft
de deelnemerspopulatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de (ervaren) pro’s en contra’s van de
behandeling. In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe betrokkenen denken over de toekomst en
Een handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven
daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan
tot de opbrengsten.

1
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gaan we nader in op enkele mogelijke alternatieven voor de heroïnebehandeling. In het
afsluitende hoofdstuk 5 geven we antwoord op de onderzoeksvragen en formuleren we
aantal adviezen voor de richting waarin de heroïnebehandeling zich mogelijk kan
ontwikkelen.
In elk hoofdstuk komt het perspectief van de deelnemers en de stakeholders aan de orde.
Ook benoemen we gezichtspunten die vanuit de landelijke consultatieronde naar voren zijn
gekomen.
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2. De Nijmeegse heroïnebehandeling
2.1 Capaciteit en aantal deelnemers
Bij de start van de heroïnebehandeling in Nijmegen in 2011, was het maximum aantal
mogelijke behandelplaatsen 25. In 2015 daalde het aantal behandelplaatsen naar 22. Sinds
2017 zijn er 20 behandelplaatsen beschikbaar (Ministerie van VWS, 2011;2017). Sinds
2017 is de bezetting van de Nijmeegse medische heroïnebehandeling nagenoeg maximaal.
Instroom en uitstroom 2011-2018
Volgens registratiecijfers van Iriszorg, namen sinds de start in 2011 in totaal 38 unieke
personen deel aan de medische heroïne behandeling (MHB). Vier daarvan zijn uitgestroomd
en op een later moment opnieuw ingestroomd.
Jaar

Aantal gestarte deelnemers

Uitstroom

2011

12

0

2012

3

0

2013

2

0

2014

3

0

2015

6 (1 herinschrijving binnen maand)

4

2016

4 (2 herinschrijvingen, 1 binnen jaar)

11

2017

6

2

2018

6 (1 herinschrijving na 3 jaar)

4

Totaal

42

21

Bron: Aangeleverde registratiedata Iriszorg.

Landelijk nam het totaal aantal behandelplaatsen af van 740 in 2013 naar 642 in 2018,
een daling van 13%. Ook is er sprake van een gemiddeld langzaam afnemende instroom
van nieuwe deelnemers aan de medische heroïnebehandeling. Dit geldt echter met name
voor de grotere medische heroïne units. De kleinere units, waaronder Nijmegen, kenden
de afgelopen jaren een stabiele instroom.
Hoe verloop de instroom van deelnemers?
Wanneer de verslavingsarts signaleert dat cliënten van de methadonverstrekking
desondanks structureel en langdurig heroïne blijven gebruiken en de cliënten aangeven
dat ze hierin interesse hebben, meldt zij ze aan voor de heroïnebehandeling. Om te kunnen
deelnemen aan de behandeling, moet worden voldaan aan een aantal criteria (bijlage 2).
Soms geven cliënten zelf al aan dat ze in het programma willen. Veelgenoemde
aanleidingen zijn een verergering van gezondheidsklachten (met name longontstekingen),
ernstige financiële problemen en/of dreigend verlies van huisvesting, vaak in combinatie
met stijgende leeftijd waardoor het gebruikersleven steeds lastiger vol te houden wordt.
Niet elke cliënt is direct enthousiast over de behandeling:
“Ik wou er eerst niet in, later wel maar toen kon het weer niet. Uiteindelijk kon het toch.
Ik wou niet omdat ik bang was dat het te gemakkelijk zou zijn, als je het zomaar krijgt,
hoe kom je er dan ooit nog vanaf? Kick dan nog maar eens af. Dit spul is ook keisterk, je
wordt er lui van. Het gaat niet om de high maar om niet ziek te worden.” (Deelnemer)

8

Ook slaat de behandeling niet meteen aan bij iedere deelnemer. Een deelnemer die voor
de derde keer is gestart zegt daarover:
“De vorige keer ben ik er uit gevallen. Maar toen kreeg ik COPD enzo en toen ben ik er
toch weer ingekomen. Toen vond ik het niet zo prettig. Omdat ik daar in de stad woonde,
midden in de scene, ging ik vaak niet. Ging ik steeds afbellen.” (deelnemer)
Redenen waarom deelnemers de heroïnebehandeling staken
We hebben gezien dat de cliëntpopulatie van de Nijmeegse MHU (Medische Heroïne Unit)
door de jaren heen redelijk stabiel is: veel mensen nemen al vanaf de start deel. De meeste
uitstroom heeft een natuurlijke oorzaak 2, maar soms kan iemand het regime niet
volhouden en moet afhaken. Genoemde redenen om te stoppen zijn dan de eisen die
worden gesteld aan de verstrekking, het verplichte gebruik van methadon en de angst om
voorgoed aan gebruik vast te zitten. Na stopzetting vallen de cliënten dan snel terug in het
oude gebruikspatroon. Maar soms lukt het cliënten ook om een stabiel bestaan zonder de
MHU op te bouwen.
1F

“Op een bepaalde manier zit je toch aan regels vast, twee keer per dag ben je verplicht te
komen. En dat breekt mensen ook op. Sommigen kunnen dat gewoon niet. Methadon kun
je zo krijgen wat je wil, dat begrijp ik al helemaal niet, want daar zit je zo aan vast en is
de moeilijkste afkick ooit.” (Deelnemer)
“En soms zeggen mensen, ik heb alles weer op de rit, ik wil een andere structuur in mijn
leven, ik stap eruit. Dat zijn mensen die dan stabiel op methadon komen te staan, we
bouwen wel af hier. Dan kijken we in welk deel van de opiaatbehandeling ze nu wel passen
en hoe werken we daar dan stabiel naar toe.” (Verslavingsarts)

2.2 Kenmerken van de deelnemers
De gemiddelde leeftijd van de Nijmeegse deelnemers is de afgelopen jaren langzaam
gestegen. In 2013 was de gemiddelde leeftijd 50,4, de huidige gemiddelde leeftijd is 53
jaar; de jongste deelnemer is 37 jaar en de oudste 72 jaar. Ook landelijk is een stijgende
gemiddelde leeftijd zichtbaar. Ten tijde van het onderzoek bestond de deelnemersgroep
uit 20 mannen en 2 vrouwen.
Deelname aan heroïnebehandeling is alleen mogelijk wanneer aan een aantal criteria wordt
voldaan (zie bijlage 2). Bij aanvang van het onderzoek hoopten we met hulp van de
beschikbare registratiegegevens van Iriszorg inzichtelijk te kunnen maken welke
(veranderingen in) cliëntkenmerken er zichtbaar zijn sinds de start van behandeling in
2011. Om cliëntkenmerken gedurende de behandeling te kunnen volgen, gebruikt Iriszorg
onder meer het beoordelingsinstrument MATE 3. De MATE blijkt weliswaar standaard te
worden afgenomen bij instroom van deelnemers, maar gedurende het vervolgtraject vindt
afname niet structureel en regelmatig plaats. De kwaliteit van de (beperkt) beschikbare
2F

2
De exacte redenen voor uitstroom/onderbreking konden niet worden verkregen. Uit de interviews bij Iris Zorg
en de rondgang bij de andere MHU’s blijkt dat veel uitstroom te verklaren is uit overlijden.
3
MATE: Meten van Addicities voor Triage en Evaluatie. Met de MATE wordt o.a. informatie verzameld over de
volgende cliëntkenmerken: middelengebruik; indicaties voor psychiatrisch of medisch consult; lichamelijke
klachten; persoonlijkheid; activiteiten en participatie/ zorg en ondersteuning, en; externe factoren van invloed
op het herstelproces.
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registratiegegevens is daarom niet voldoende om gefundeerde uitspraken te kunnen doen
over veranderingen. We beschrijven een aantal cliëntkenmerken op basis van de interviews
met de deelnemers en de stakeholders, waar mogelijk aangevuld met registratiecijfers uit
de MATE.
Voorgeschiedenis deelnemers
De geïnterviewde medewerkers van Iriszorg beschrijven de deelnemers als ‘zeer kwetsbare
mensen’. Op het moment dat deelnemers instromen in de behandeling hebben de meesten
een zeer beperkt of geen sociaal netwerk, als gevolg van drugsgebruik en schulden,
manipulatief en crimineel gedrag. De externe stakeholders typeren de doelgroep als “een
select gezelschap”, “echte gebruikers” en “langdurig verslaafde mensen.”
Op basis van de interviews ontstaat het beeld dat vrijwel alle deelnemers al op jonge
leeftijd zijn begonnen met het gebruik van drugs. De meesten hebben een leven achter de
rug met veel perioden van detentie, verblijf in verslavings- en/of GGZ-instellingen,
abstinente perioden en veel terugval in gebruik. Het drugsgebruik heeft geleid tot
criminaliteit, overlast, persoonlijke problemen en gezinsproblemen. De meeste deelnemers
maken (vaak langdurig) gebruik van de methadonverstrekking.
Gezondheid
Omdat deelnemers aan de heroïnebehandeling continue worden gemonitord, worden
eventuele gezondheidsklachten vroegtijdig gesignaleerd en behandeld. De fysieke conditie
van de deelnemers ligt zo’n 10 tot 20 jaar boven wat gemiddeld normaal is voor hun
kalenderleeftijd, aldus de verslavingsarts. Met het ouder worden van de deelnemers
worden ook de bijkomende (geestelijke) gezondheidsklachten ernstiger. Dat vraagt meer
specialistische expertise van de medewerkers van de heroïne-unit en betrokken artsen.
Deelnemers hebben in toenemende mate last van lichamelijke comorbiditeit en somatische
problemen. Het aantal deelnemers met ernstige COPD is hoog, waardoor er problemen
optreden bij het roken van de medische heroïne.
Uit de MATE-metingen blijkt dat deelnemers na instroom (de eerste meting; N=33) het
meest last hebben van kortademigheid/ benauwdheid (45%), pijnlijke gewrichten/ stijfheid
(30%) en vermoeidheid/ gebrek aan energie (48%). Deze klachten zijn bij de tweede
meting (N=27) afgenomen: respectievelijk 37%, 14% en 11% van de cliënten zegt daar
vaak of voortdurend last van te hebben. Er is wel een klein toename in het aantal cliënten
die meldt nu voortdurend kortademigheid te zijn. In de vervolgmetingen lijken de
lichamelijke klachten verder af te nemen, maar het aantal respondenten is te klein om hier
betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.
Middelengebruik
De Nijmeegse deelnemers gebruiken naast de heroïne ook nog andere middelen. Alle
deelnemers roken tabak, soms via een ‘vaporizer’ (verdamper). Daarnaast gebruiken alle
deelnemers methadon, vaak in een hoge dosering. De instelling op methadon is een
voorwaarde voor deelname aan de heroïnebehandeling maar het stuit op nogal wat verzet
bij een aantal deelnemers.
“Maar ik wil liever helemaal geen methadon en als ik kans heb om te roken, dan wil ik dat
liever. Methadon is ook niet goed voor mijn hart, dat wil ik eigenlijk niet. Maar ze zeggen:
het is preventief, als je een keer in het ziekenhuis komt dan moet je het ook gebruiken. Ik
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denk dan: dan ga ik het dan wel gebruiken als het nodig is. Ja, ik ben gewoon omgekocht:
als je dat niet doet, krijg je ook de heroïne niet.” (deelnemer)
“Het heeft me heel veel strijd gekost om ze te laten zien dat ik anders ben dan de anderen.
Ik moest verplicht 60 mg methadon drinken nadat ik hier had gerookt, dat is veel te veel
voor mij en dat zei ik ook. Ik zei: ik wil gewoon thuis gaan koken ‘s avonds, maar dan
kwam ik thuis en dan viel ik gewoon in slaap. Ik wilde niet dubbelop nemen.” (deelnemer)
Naast de verstrekte heroïne, gebruiken deelnemers in wisselende hoeveelheden cocaïne,
cannabis en/of alcohol en ook heroïne. Twee deelnemers merken op dat ze soms een kleine
hoeveelheid illegale heroïne bijgebruiken, vooral omdat ze de specifieke werking ervan
missen. De synthetische heroïne die wordt verstrekt in de behandeling, is een andersoortig
middel. Volgens sommige gebruikers heeft een werking die zij als ‘niet lekker’ omschrijven.
Cocaïne wordt vaker bijgebruikt, het gaat dan om basecoke. Het lijkt niet om grote
hoeveelheden te gaan, de meeste deelnemers kunnen zich dat ook niet veroorloven.
“Ik heb eigenlijk geen zucht op de andere dagen. Af en toe neem ik wel wat cocaïne bij.
En wat wiet roken ook wel. Niet veel. 1 soms 2 keer in de week een balletje coke. Dat is
te financieren.” (deelnemer)
“Er bestaat soms wel drang om een kleintje coke erbij te doen, maar de kwaliteit is slecht
en mijn hart vindt het niet meer leuk. Sporadisch doe ik dus nog wel coke roken.”
(deelnemer)
Ook alcohol en cannabis wordt bijgebruikt. Twee deelnemers geven aan een
alcoholverslaving te hebben. Hiervoor ondergaan ze behandeling in samenspraak met de
verslavingsarts.
Ook landelijk wordt gesignaleerd dat er sprake is van polydruggebruik onder de deelnemers
aan de heroïnebehandeling. Het gaat voornamelijk om cocaïne (basecoke). Het
heroïnegebruik van deelnemers is over het algemeen stabiel. Het komt bij uitzondering
voor dat deelnemers naast de verstrekte dosis ook nog illegale heroïne bij gebruiken. Dit
laatste lijkt zich vooral voor te doen bij de heroïne-units die geen avondverstrekking (meer)
bieden.
Zelfzorg en sociale contacten
Een groot deel van de deelnemers geeft bij de start van de behandeling aan behoorlijke
problemen te ervaren rond zelfzorg en sociale contacten. Bij de vervolgmeting zijn die
problemen aanzienlijk afgenomen, maar niet verdwenen. De ernst van deze problemen
lijkt wel af te nemen.

3. Kosten en baten van de heroïnebehandeling
Een opiaatonderhoudsbehandeling behoort tot de meest effectieve interventies voor
mensen met een opiaatverslaving, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Door middel
van opiaatonderhoudsbehandeling is stabilisatie over langere termijn te bereiken (Van den
Brink et al., 2013). Verslavingsinstellingen bieden allen verantwoorde zorg als het gaat om
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ambulante heroïne- en methadonbehandeling, zo bleek uit recent onderzoek van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, 2017).

3.1 Effectiviteit en doelmatigheid
Uit verschillende landelijke studies blijkt dat de effecten van deelname aan de medische
heroïnebehandeling in het algemeen positief zijn (Van der Stel, 2010; Hendriks, et al.,
2003;2005). Er is sprake van een aanzienlijke gezondheidswinst bij de deelnemers. Het
programma scoort daarin beter dan een behandeling met alleen methadon. De
verbeteringen in maatschappelijk functioneren en participatie leiden er bovendien toe dat
ze minder met de politie in aanraking komen en voor minder overlast zorgen. Beëindiging
van de heroïnebehandeling na 12 maanden bleek te resulteren in aanzienlijke
verslechtering van de toestand bij 83-84% van de patiënten die gunstig hadden
gereageerd op heroïne op medisch voorschrift. Onder deelnemers die na een jaar worden
doorbehandeld met heroïne vindt een verdere stabilisatie plaats van de reeds bereikte
gezondheidswinst op lichamelijk en psychisch gebied. In het tweede jaar van deelname
aan de heroïnebehandeling blijft de betrokkenheid bij illegale activiteiten stabiel laag,
nemen de persoonlijke contacten met niet-druggebruikers verder toe, is er nog nauwelijks
sprake meer van illegaal heroïnegebruik en is het cocaïnegebruik gehalveerd. Ook bleek
dat de behandeling met heroïne op medisch voorschrift niet leidt tot meer ernstige
medische incidenten. Het veroorzaakt slechts een beperkt aantal, beheersbare, openbare
orde problemen (Hendriks, et al., 2003; 2005).
Uit doelmatigheidsonderzoek van het AMC/UvA bleek dat de heroïnebehandeling zeer
doelmatig is (Dijkgraaf, et al., 2005): de onderzoekers berekenden de bereikte
gezondheidswinst bij de deelnemers, de (extra) kosten van de zorgverlening, maar ook de
(lagere) kosten in verband met illegale activiteiten én de netto besparingen. Bij elkaar
genomen stelden de onderzoekers vast dat de heroïnebehandeling leidde tot een toename
van gezondheidswinst (uitgedrukt in Quality Adjusted Life Years) plus een besparing van
bijna €13.000 euro per patiënt per jaar. Ze concludeerden dat de behandeling met heroïne
kon worden aangemerkt als een ‘uiterst doelmatige’ interventie en ze voegden daar aan
toe dat het voordeel, in vergelijking met een behandeling alleen met methadon, er na
verloop van jaren waarschijnlijk nog gunstiger uit zou zien. Heroïne op medisch voorschrift
bleek dus kosteneffectief. Ook al moesten extra kosten worden gemaakt opdat de
behandeling strikt volgens de richtlijnen plaats zou vinden, dan nog wogen de openbare
orde en gezondheidsbaten op tegen de kosten (Van der Stel, 2010).
Meer recente studies naar effectiviteit en doelmatigheid van de heroïnebehandeling zijn
niet voorhanden.

3.2 Opbrengsten van de Nijmeegse heroïnebehandeling volgens
deelnemers en stakeholders
We vroegen deelnemers en stakeholders naar de belangrijkste opbrengsten van de
heroïnebehandeling.

3.2.1 Rust en structuur
Het gebruikersleven is chaotisch en onvoorspelbaar. Volgens de geïnterviewde deelnemers
biedt de heroïnebehandeling structuur en draagt het bij aan een meer gereguleerd bestaan.
De dagelijkse zorgen, over het ‘regelen’ van geld en het vinden van een dealer om aan
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heroïne te komen, verdwijnen. Dat brengt heel veel rust. De verstrekking dwingt mensen
in een zeker dag- en nachtritme. Mensen moeten tijdig opstaan, naar de unit reizen. Bij
de unit zien en spreken ze andere mensen.
“Dit geeft zo veel rust, je hoeft geen criminaliteit meer te doen. Je hoeft niet meer te
hosselen, je hoeft niet meer te rennen, je lichaam kan meer tot rust komen want je bent
altijd maar gejaagd.” (Deelnemer)
(over hoe het was vóór deelname aan de MHB) “Heel veel gebruiken, veel gehossel op
straat, een zwaar leven, overleven. Kort en bondig kan ik daar over zijn. Het leven hiervoor
was heftig, veel meer gebruik en het was ook de straat waar ik het moest halen. En nu
niet meer: ik kom thuis, heb lekker mijn dakje boven mijn koppie.” (Deelnemer)
Volgens de geïnterviewde stakeholders, zorgt de heroïnebehandeling ervoor dat
deelnemers hun dagelijks leven langzaam weer oppakken en dat er weer tijd vrij komt
voor andere dingen. Ook signaleren zij dat deelnemers weer sociale contacten kunnen
aangaan, weer op een acceptabele manier meedoen aan de maatschappij, dagbesteding
hebben en weer plezier kunnen hebben. Hoewel deze positieve ontwikkelingen zich zeker
voordoen, lijkt het voor veel deelnemers ook nog een wat te optimistische schets van de
werkelijkheid. Er zijn inderdaad deelnemers met dagbesteding en een enkeling heeft zelfs
af en toe betaald werk, maar dat betreft een minderheid. Ook het aangaan van sociale
contacten blijkt in de praktijk vaak moeizaam te verlopen.

Hoe ziet de dag van een deelnemer eruit?
In het verleden was de heroïneverslaving bepalend voor het leven en de daginvulling van de
deelnemers. Voor sommigen is dat nu niet anders:
“Ik ben verslaafd aan heroïne. En daar ben ik de hele dag mee bezig, eigenlijk.”
Toch is er door de heroïnebehandeling erg veel veranderd in de levenswijze van deelnemers.
Allen hebben een regulier dag- en nachtritme en leiden een rustig en gereguleerd leven. Ze
staan over het algemeen op tijd op, zeker als ze in de eerste ronde van 8.45 uur willen roken.
Maar ook degenen die in de latere rondes starten, staan tussen 8 en 9 uur op. Er wordt
gedoucht, ontbeten, honden worden uitgelaten en medicatie ingenomen.
Rondom de bezoeken aan de heroïne-unit doen deelnemers hun boodschappen, huishoudelijke
taken en/of wordt er gekookt. De avonden zijn veelal gevuld met tv-kijken, een enkeling
knutselt of klust.
De verstrekkingsmomenten geven structuur en regelmaat aan de dag, maar zijn ook zo
bepalend dat er weinig ruimte is voor andere activiteiten. Voor sommige van de oudere of
lichamelijk zwakke deelnemers is dat prima, zij geven aan vooral moe te zijn en graag rust te
willen.
“Ik sta op om een uur of 8, dan ga ik koffiedrinken. Dan ga ik een uurtje televisie kijken,
journaal kijken enzo. Om kwart voor 10 ga ik hierheen (MHU), ga ik wat roken. Ik woon hier aan
de overkant, dat geluk heb ik, dat ik niet hoef te reizen. Ik ben een van de weinigen die het
geluk heeft dat alles zo dichtbij zit, dat is gewoon het ideale. En daarna ga ik weer terug, weer
een uurtje weer rustig zitten, beetje lezen of zo en dan ’s middags ga ik werken. En dan in de
middag ga ik weer een keer roken. Twee keer roken brengt voldoening voor de hele dag. ’s
Avonds ben ik dan gewoon thuis, rust, televisie kijken, slapen. Heb ik toch gewoon een normaal
dagritme tegenwoordig. Dat is belangrijk voor me, ik ben wel toe aan wat rust(…). Ik heb
eigenlijk mijn hele leven onder gebruikers doorgebracht. En nu eindelijk eens normale rust, ik
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zeg wel eens: ik ben bijna 360 graden gedraaid naar een normaal levensritme. Ik heb er baat
bij!”
Voor anderen betekent de vaste structuur ook dat er geen ruimte is voor een andere
daginvulling. Eén deelnemer wil binnenkort een opleiding starten die reëel uitzicht biedt op werk,
maar maakt zich wel zorgen over hoe dit dan straks te combineren met de verstrekking. De
inrichting van de behandeling is daarmee soms belemmerend voor herstel op andere
leefgebieden.
“Vandaag ben ik gewoon wakker geworden, ik heb nog niet veel gedaan vandaag. Rond 8 uur
sta ik op. Ja, ik ben klokvast, dat moet wel. Dan ga ik met de fiets hiernaartoe. Ik ontbijt tussen
de rondes door. 8:45 eerste ronde, 11.15 uur tweede ronde. Er moet 1 ronde tussen zitten. Ik
heb het expres dicht op elkaar gepland, zodat ik daarna nog de dag voor mezelf heb. Veel meer
dan heen en weer fietsen en roken kan ik ’s ochtends niet doen. Het vervelende is die tijd dat je
moet wachten, dat is verdane tijd, eigenlijk.”
Twee deelnemers maken slechts drie keer per week gebruik van de heroïneverstrekking,
waardoor er tijd overblijft voor andere zaken. Hun daginvulling lijkt dan ook meer gevarieerd.
“Ik woon al tien jaar in een woning van de RIBW, met een aantal andere mensen. Daarvoor heb
ik altijd op kamers gewoon of bij vrienden of kennissen, maar nu ben ik op mijn plek. Het is
groot met een grote tuin voor en achter we hebben katten, een hond. Ik ben veel buiten in de
tuin en in de polder, wandelen. Ik werk ook in de tuin, klein onderhoud. Het grote werk wordt
paar keer per jaar gedaan door beheer. En muziek is een grote hobby van me: de Stones, Rock
and Roll. Verder heb ik een laptop sinds een paar jaar. Ik was vroeger helemaal wars van dat
soort dingen. Maar nu: ik verveel me nooit, kan ik zeggen: er is zoveel dat je kunt opzoeken en
doen. Verder drum ik af en toe een beetje, niet dat ik het kan hoor, maar om tot rust te komen.”

3.2.2 Verbetering gezondheid
Volgens de geïnterviewde verslavingsarts is soms al een week na instroom zichtbaar dat
er bij deelnemers meer rust optreedt. De gezondheid verbetert direct omdat deelnemers
geen ontwenningsverschijnselen meer hebben. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de
voeding en de zelfzorg. Er is meer aandacht voor eten en drinken (onder andere omdat de
verpleging daarop wijst). En er blijft letterlijk meer geld over om voedsel te kopen; er hoeft
immers geen heroïne meer gekocht te worden. Deelnemers zijn in beeld bij de
verslavingsarts, er is ruimte voor medisch onderzoek, voor doorverwijzing en voor het
monitoren van klachten en aandoeningen.
“Ik word een beetje in de gaten gehouden. Het is gebleken dat dat goed was. Ik liep
voorheen zo wekenlang met een longontsteking rond, ze zeggen hier eerder; even laten
kijken.” (Deelnemer)
Ook psychisch knappen deelnemers op, al dan niet met hulp van medicatie. Dit verschaft
meer rust en dat biedt de ruimte om te bekijken worden wat er verder aan ondersteuning
nodig is. De arts merkt op dat ze deelnemers ziet opleven door de aandacht die ze krijgen,
doordat ze ‘worden gezien’, al duurt het soms een tijd voordat er een vertrouwensband is.
“Het is bijzonder om te zien hoe trouw mensen soms drie keer per dag daar naar toe komen
om die heroïne te krijgen en gebruiken. Dat is zo’n beperking van je vrijheid, dat zegt ook
iets over hoe hard je het nodig hebt. En dus is het een enorme meerwaarde voor een heel
kleine chronisch verslaafde groep.” (Hoofd zorg)
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“Hier wordt de angel uit een heel moeilijk leven gehaald van de langdurig verslaafde. Het
brengt rust om niet meer achter het spul te hoeven jagen en aan andere dingen toe kunt
komen. En soms brengt het alleen maar rust en regelmaat. Dat zal per persoon verschillen,
afhankelijk van hoe ernstig de problemen zijn en of mensen beschadigd zijn.”
(Regiomanager)
Het landelijke beeld komt overeen met de Nijmeegse ervaringen, zo blijkt uit de rondgang
langs de andere MHU’s: opgemerkt wordt dat er bij deelnemers vrijwel direct sprake is van
gezondheidsverbetering omdat zij geen ontwenningsverschijnselen meer hebben.
Daarnaast verbetert de kwaliteit van voeding en de zelfzorg. Deelnemers zijn in beeld bij
de verslavingsartsen, er is ruimte voor medisch onderzoek, voor doorverwijzing en voor
het monitoren van klachten en aandoeningen. Een aantal units verstrekt medicatie bij
psychische problematiek. De continuïteit van zorg draagt eraan bij dat klachten vroeg
gesignaleerd worden. Ook bijvoorbeeld psychiatrische decompensatie wordt hierdoor
eerder opgemerkt.

3.2.3 Toegang tot hulpverlening
Veel van de deelnemers zijn geneigd tot zorgmijding. De unit waar de heroïneverstrekking
plaatsvindt, biedt een laagdrempelige plek om naartoe te kunnen met vragen. De
verstrekking zorgt voor dagelijks contact met de hulpverlening waardoor er sneller
ingespeeld kan worden op lichamelijke, psychische en/of sociaal- maatschappelijke
problemen. De continuïteit van zorg draagt eraan bij dat klachten vroeg gesignaleerd
worden. Afhankelijk van hoe snel de vertrouwensband wordt opgebouwd, kunnen ook de
hulpverleningscontacten met andere partijen verbeteren. Deelnemers zijn gemakkelijker
vindbaar en omdat medewerkers van de heroïne-unit ze eraan helpt herinneren,
verschijnen deelnemers ook daadwerkelijk op afspraken.

3.2.4 Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven van de deelnemers is sterk verbeterd: meer rust, meer aandacht
voor gezondheid en er blijft geld blijft over voor hobbies, kleding en voeding. Men is
gezonder gaan eten, verzorgt zichzelf beter. Naar eigen zeggen worden de deelnemers
daardoor ook anders benaderd door hun omgeving. De deelnemers hebben hun financiën
weer op orde of daar wordt aan gewerkt. Lang niet alle deelnemers hebben echter een
zinvolle dagbesteding.
Wonen
Alle deelnemers beschikken over vaste huisvesting. Van de geïnterviewde deelnemers
wonen er twee bij Domus (Leger des Heils) en twee wonen in De Hulsen (Iriszorg). Eén
cliënt woont bij zijn moeder. Een andere cliënt heeft een eigen appartement, maar heeft
daarbij wel begeleiding nodig die door zijn moeder wordt geboden. De overige deelnemers
wonen zelfstandig, merendeels met een vorm van woonbegeleiding. Soms is dat in een
woonvorm, maar meestal in een zelfstandige woning.
“Ik woon hier nu een jaar. Ze wilden het eerst een jaar aanzien. Ik heb eindelijk een
vaste huurdersverklaring gekregen en ik veroorzaak nu ook geen overlast of niks. Als dat
zo blijft, krijg ik een vast contract.” (Deelnemer)
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Eenzaamheid
Voor veel deelnemers betekent het alleen wonen meer zelfstandigheid en normalisering,
maar dat gaat gepaard met eenzaamheid en lege dagen. Een aantal deelnemers heeft een
huisdier en dat is van grote betekenis: het uitlaten van de hond(en) dwingt deelnemers
tot lichaamsbeweging in de buitenlucht en de dieren bieden een vorm van contact.
Het sociale netwerk van deelnemers is vaak zeer beperkt in omvang. De meeste
deelnemers hebben wel sociale contacten, maar vaak zijn dat medebewoners of
mededeelnemers.
“Ik heb ook een kameraad. Die woont hier tegenover (bij Domus). Daar ga ik wel eens
samen mee tv kijken, films kijken en roken. Een heel rustige jongen. We brengen dan
soms samen de dag door. Hij komt wel eens bij mij en soms kom ik bij hem. Soms gaan
we een stuk fietsen of we gaan boodschappen doen voor hem in het winkelcentrum of we
gaan samen roken.”(Deelnemer)
Eén cliënt woont samen met zijn partner. De meerderheid van de deelnemers geeft aan
dat het voornamelijk familie, naast mededeelnemers of bewoners, met wie contact is. Het
gaat dan om moeders, neefjes en nichtjes, ex-partners, broers en zussen. Soms is dat
contact frequent, maar meestal niet. Reden daarvoor zijn veelal schaamte en conflicten of
gedrag uit het verleden.
“Mijn broers en zussen die ik nog heb die leven in stad van herkomst. Ieder heeft zijn eigen
leventje en ik ben een beetje het zwarte schaap. Ze laten me niet vallen, dat niet. Maar
het is meer dat ik uit me zelf niet kom, schaamtegevoel en zo.” (Deelnemer)
Ook draagt deelname aan de behandeling bij aan het gevoel van zelfwaarde van
deelnemers:
“Zoals nu, ik zit nu 4 of 5 jaar bij de heroïne-unit en het brengt mij zoveel rust. Ik doe
vrijwilligerswerk, ik kan weer normaal functioneren in de maatschappij, laat ik het zo
stellen. En dat is een heel stap vooruit. Eerder liep je langs de maatschappij heen en nou
sta je er gewoon weer middenin.” (Deelnemer)

Wat kan beter in het leven van de deelnemers?
We vroegen de deelnemers om aan te geven wat er nog beter kan in hun leven. Belangrijkste
wensen liggen bij (uitbreiding van) het sociale netwerk en dagbesteding.
•

Bij veel deelnemers bestond het sociale netwerk in het verleden voornamelijk uit
medegebruikers en dealers. Een groot deel van het sociale leven speelde zich daar af.
Het blijkt niet eenvoudig om een nieuwe netwerk op te bouwen. Gebrek aan geld wordt
regelmatig genoemd als belemmerende factor.
“Ik zou graag wat meer sociale contacten willen, maar dat schijnt heel moeilijk te zijn
om als 50 jarige nog een vriendenkring op te gaan bouwen. Iedereen is al gesetteld,
iedereen heeft zijn eigen kringetjes, en probeer daar maar eens tussen te komen, als
gebruiker zijnde. Je hebt al die stempel, die stempel is er wel degelijk.”
“Ik zou het liefst willen wonen met een aantal mensen samen. Ik ben eerder mijn huis
kwijtgeraakt, ook door middelen. Het heeft allemaal samenhang met drugsgebruik. Ik
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was

wietplanten aan het knippen, voor geld, en toen kreeg ik een inval en toen moest ik
eruit. Dat was mijn hele hebben en houden.”
•

Dagbesteding is ook een belangrijke wens van deelnemers. Slechts een minderheid geeft
aan tevreden te zijn met de huidige daginvulling. Een klein deel van de groep kampt met
dermate veel lichamelijke klachten dat een goede daginvulling moeilijk te verwezenlijken
is, maar er zijn ook zeker deelnemers die baat bij meer dagbestedingsactiviteiten zouden
hebben. Ze lijken daar echter niet altijd zelf initiatief in te nemen.
“Maar ik zou mijn leven wel wat beter willen kunnen organiseren. Ik ben chaotisch af en
toe. Ik ben nogal van het uitstellen en dat soort dingen. Dat heeft ook met heroïne te
maken. Dat werkt bij mij zo. Dingen voor me uitschuiven, belangrijke dingen op de lange
baan schuiven, praktische dingen, zoals de boel renoveren, dingen organiseren,
schoonmaken. Beter voor mezelf zorgen.”

3.2.5 Minder overlast en criminaliteit
Voorheen bestond de overlast veroorzaakt door heroïneverslaafde mensen uit het
rondhangen op straat en in parken, veel contacten met politie en handhavers en/of
onaangepast maatschappelijk gedrag. De geïnterviewde deelnemers geven allen aan dat
ze niet meer met ‘de scene’ geassocieerd (willen) worden. Ze komen hun heroïne roken bij
de heroïne-unit vertrekken daarna direct weer. Volgens de geïnterviewde handhavers
worden ze ook niet meer gezien in de stadscentra en/of op andere gebruiksplekken.
De meeste deelnemers waren in het verleden goed bekend met de Nijmeegse scene, soms
ook als dealer. Er zijn echter ook enkele deelnemers die zeggen zich daar altijd ver van
gehouden te hebben. Met de ‘scene’ worden dealplekken in de stad bedoeld, maar ook de
directe omgeving van de methadonverstrekking en het MultiFunctioneelCentrum (MFC) in
het stadcentrum. De deelnemers hebben naar eigen zeggen bewust afstand genomen van
de scene en vaak ook van mensen die zich daarin bewegen. Dat betekent ook dat het
aanbod aan dagbesteding voor deze doelgroep voor hen niet passend is.
“De contacten van vroeger – van straat – die heb ik niet meer. Of veel minder, laat ik het
zo zeggen. Daar blijf ik soms bewust bij uit de buurt. Zeker.” (Deelnemer)
“Ik zit niet meer in de scene. Daar heb ik geen zin meer in. Het is altijd nemen-nemennemen. Soms ga ik met bepaalde mensen nog om, maar dat is geen scene. Dit (MHU) zie
ik ook niet als scene, dit is buiten de scene. Ik kan wel gewoon naar de stad. Maar niet
naar MFC, dan zit je wel in de scene.” (Deelnemer)
Een deel van de deelnemers gebruikt met regelmaat cocaïne. Sommige van hen kopen dat
wel degelijk in de stad, maar andere laten het thuisbezorgen. De structuur van de
behandeling en de heroïneverstrekking zorgen er voor dat de deelnemers stabiel zijn in
hun middelengebruik. Daarmee worden ze uit het gebruikersmilieu gehaald en uit alle
ingewikkelde relaties die dat met zich mee brengt. Men is dus ‘van de straat’.
Veel van de deelnemers veroorzaakten in het verleden overlast. Ook was er zeer
regelmatig contact met politie en justitie vanwege veel (kleinere) criminaliteit en
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‘hosselen’ 4. Eenmaal in de heroïnebehandeling verdwijnt de noodzaak om op illegale wijze
aan geld te komen, waardoor deelnemers veel minder en meestal zelfs geen criminele
activiteiten meer ondernemen. Zij komen dan ook nauwelijks meer in aanraking met
justitie. Dit beeld wordt bevestigd door de geïnterviewde wijkagent en de handhaver. Zij
kennen een aantal deelnemers nog van de tijd voordat ze gebruik maakten van de
heroïnebehandeling en hadden daar destijds het nodige werk aan. Destijds waren het “echt
verstokte gebruikers”, zo geven zij aan. Beiden hebben hen zien veranderen:
3F

“We komen ze tegen maar ze plegen geen overlast meer. Mensen die we naar de unit
hebben zien vertrekken, zie ik een heel ander leven hebben. Ze gedragen zich heel anders.
Ze herkennen en groeten mij ook (in het lokaal winkelcentrum). Dat vind ik wel heel goed,
dat ze dat hebben. We zien ze helemaal niet meer in het centrum lopen, dat is juist ook
mooi. Je trekt ze eruit en brengt ze terug naar de samenleving. Het gedrag verandert, de
mensen veranderen. Ze zien er wat fatsoenlijker uit en zijn beter aanspreekbaar. Dat geeft
mij ook voldoening, om dat te zien. Dat mensen toch goed terecht kunnen komen.”
(Handhaver).
De wijkagent weet uit ervaring dat (een deel van) deze deelnemers, voordat zij de
behandeling kregen, verantwoordelijk waren voor veel kleine criminaliteit.
“Hoe was het daarvoor? We zagen mensen steeds weer terug, soms twee keer op een dag
werden ze aangehouden. Dan waren ze weer bezig met een autokraak of weer een diefstal
of zo. Degene die ik net zei, dat was echt een draaideur van kleine criminaliteit. Minimaal
wekelijks, maar soms bijna dagelijks zat die bij ons. En dat is helemaal over. En daarom
ben ik er ook zo blij mee.” (Wijkagent)

3.3 Verbetermogelijkheden van de heroïnebehandeling
We informeerden bij deelnemers en stakeholders naar mogelijke verbeterpunten in de
medische heroïneverstrekking. Een samenvatting van de belangrijkste feedback die we
hierover kregen vanuit de landelijke consultatieronde, is opgenomen als bijlage 3.
Over het algemeen hebben de geïnterviewde deelnemers weinig kritiek op de gang van
zaken bij de heroïne-unit. Wellicht spelen tactische overwegingen een zekere rol: het besef
dat een eventuele stopzetting van de heroïnebehandeling nadelige gevolgen kan hebben,
heeft de beantwoording van de vraag naar verbeterpunten mogelijk gekleurd. Deelnemers
gaven de volgende suggesties voor verbetering, deze zijn veelal praktisch van aard:
•
•
•
•
•

Meer tijd krijgen om de heroïne te kunnen roken, van 30 minuten naar 45 minuten
Iets losser met de gehanteerde regels omgaan
De mogelijkheid om een OV-kaart krijgen om bij de heroïne-unit te komen
De mogelijkheid tot avond verstrekking
Gezamenlijke evaluatiegesprekken met deelnemers, meer inspraak

De geïnterviewde
verbeterpunten:

vertegenwoordigers

van

Iriszorg

noemden

twee

duidelijke

4
Hosselen: de levenswijze rondom drugsgebruik (stelen, zwerven, rondscharrelen, geld bij elkaar schrapen,
enzovoort)
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•

•

Het aanbod aan dagbesteding: een uitgebreider en passend dagbestedingsaanbod
in de nabijheid van de locatie van de heroïne-unit zou voor sommigen deelnemers
kunnen bijdragen aan meer (dag)structuur. Dagbesteding gecombineerd met de
verstrekkingsmomenten zou een gevulde dagindeling kunnen betekenen;
De samenwerking met en de rol van de FACT-teams van Iriszorg: het team van de
heroïne-unit team is afhankelijk van de FACT-teams van Iriszorg voor de
outreachende activiteiten. De samenwerking met de FACT teams wordt als
‘wisselend’ ervaren; met sommige teams gaat dat prima, met andere kan het zeker
beter. Een van de oorzaken van minder goede of intensieve samenwerking is
onbekendheid met de taken van het MHU team. Er is soms overleg, maar er heerst
veelal onduidelijkheid over de rolverdeling. Het komt soms voor dat er drie
behandelaars bij een cliënt betrokken zijn, wat voor onduidelijkheid zorgt. De
geïnterviewden zouden graag zien dat de heroïnebehandeling een integraal
onderdeel van het FACT zou worden 5.
4F

Mening van deelnemers over het personeel, regels en de beveiliging.
We vroegen de deelnemers om hun mening over het personeel, de regels en de beveiliging. Zij
ervaren de sfeer in de unit overwegend als goed, relatief rustig en veilig. Het contact met het
personeel wordt als goed maar functioneel ervaren. Deelnemers vinden de hulpverleners
overwegend vriendelijk, professioneel en tamelijk streng.
“Met personeel is het contact zakelijk. Verder niets. Over het algemeen goed. Vaak wel leuk. Soms
zijn er ook wel mindere contacten, met sommigen kan ik niet zo goed opschieten. Het zijn wel
mensen die je dagelijks ziet. Op zich vind ik dat wel prettig. Maar het is niet heel belangrijk. Het
contact is niet zo heel persoonlijk. Ik zie ze als hulpverleners. Met de een heb je meer dan met de
ander. Ze verwisselen nog wel eens.”
Op de vraag: zou vertrekking met behulp van een automaat bijvoorbeeld ook goed zijn? “Nou,
menselijk contact erbij is wel leuker, goedemorgen zeggen en dat soort dingen. Maar verder: zij
doen het voor hun werk en ik doe het voor mijn zucht. Ik ken ze wel bij naam hoor, maar het zijn
niet mijn vrienden. Daar zit ik hier niet voor, om vrienden te maken.”
De regels zijn streng, deelnemers mopperen er wel wat over maar begrijpen het ook:
“Dat is overal, je moet de boel veilig blijven houden. Mensen kunnen doordraaien. Er is nooit gedoe
geweest, heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb daar geen problemen mee, met die poortjes.“
Deelnemers hebben vrij veel ervaring met justitie en politie, en zijn daardoor niet erg onder de
indruk van beveiligers en detectiepoortjes. Daarnaast weten ze ook dat ze soms niet altijd erg
gemakkelijk in de omgang zijn:
“Personeel is vriendelijk, soms niet, er wordt niet gematst bij te laat zijn. Dat roept een reactie
van paniek of agressie op, ook al wil je dat eigenlijk niet. Maar wat geschreeuw en zo kunnen ze
hier wel hebben. Soms gebruik ik ook woorden tegen hen die niet kunnen, kanker en mongool en
zo. We voeren ook wel goede gesprekken hoor, maar soms hebben we ook wel woorden. Maar als
je problemen hebt helpen ze je ook wel. Ze weten wel hoe mijn leven eruit ziet.”

In Rotterdam wordt vanuit het FACT-team beoordeeld of de heroïnebehandeling geschikt is voor een cliënt.
Indien dat het geval is, wordt de cliënt aangemeld bij de heroïne-unit, maar het FACT blijft regievoerder. De
kennis en kunde van het multidisciplinaire FACT-team kan ingezet worden voor in de zorg voor de cliënt. De
cliënt behoudt zijn/haar behandelaar bij het FACT en krijgt bij de heroïne-unit een mentor toegewezen. Er is
regelmatig contact tussen beiden.
5
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4. Toekomstverwachtingen en mogelijke scenario’s
4.1 Toekomstbeeld van de heroïnebehandeling
De geïnterviewde medewerkers van Iriszorg en de stakeholders bleken vrijwel dezelfde
mening toegedaan te zijn over de toekomst van de heroïnebehandeling. Zij zien voor de
komende vijf tot tien jaar zeker nog bestaansrecht voor de heroïnebehandeling. De
deelnemersgroep vergrijst inderdaad, maar hun levensverwachting is ook beter, juist door
de behandeling. Er ligt bij Iriszorg nog geen plan over hoe de afbouw op de langere termijn
vorm zal krijgen. Men is zich ervan bewust dat het aannemelijk is dat op de (lange) termijn
er nog maar enkele deelnemers in behandeling zullen zijn. Er wordt geen nieuwe aanwas
van nieuwe opiaatgebruikers verwacht. Of de kosten van de behandeling dan nog opwegen
tegen de baten, is voor de geïnterviewden een lastig te beantwoorden vraag:
“Ik vind het een moreel dilemma, een hele tijd lang hebben we gezegd: wij accepteren dat
jij dit nodig hebt, dat gaan we jou verstrekken. En dan je daarmee dan gaat stoppen, vind
ik niet kunnen. Omdat je in het laatste cohort zit of als straks besloten wordt ermee te
stoppen. Wat doe je dan? Want als je hiermee begint moet je ook nadenken over wat als
je wilt stoppen, wat betekent dat? Dat is voor nu een belangrijke vraag. Zijn er dan
alternatieven? Daar moet over nagedacht worden.” (Regiomanager)
Landelijk beeld
Op basis van de consultatieronde onder de andere heroïne-units, krijgen we de indruk dat
de vragen rondom de toekomstbestendigheid en doelmatigheid van de heroïnebehandeling
elders in het land (vooralsnog) minder nadrukkelijk spelen. Men lijkt niet overal overtuigd
van een onvermijdelijke teruggang van het aantal heroïnegebruikers. Wel is men het er
over eens dat steeds kritisch bekeken zal moet worden of nut en noodzaak van de
behandeling in verhouding blijven tot de kosten.
Zorgen die worden geuit over de toekomst betreffen de personeelstekorten in de
gezondheidszorg, in combinatie met de relatief hoge kwalificaties waar het personeel aan
moet voldoen. Volgens de respondenten wordt het daardoor steeds moeilijker om aan
voldoende personeel te komen. Verschillende heroïne-units hebben kostenbesparende
maatregelen genomen. Zo zijn er enkele units die het aantal verstrekkingen per dag
hebben terug gebracht van drie naar twee. Volgens de betreffende units is dat – nadat de
eerste gewenningsperiode voorbij was – goed verlopen, zonder noemenswaardige nadelige
gevolgen voor de betreffende deelnemers en de openbare orde.
Voor de korte termijn (1- 5 jaar) voorzien de meeste heroïne-units geen belangrijke
wijzigingen: de deelnemersgroep zal min of meer dezelfde samenstelling hebben, verwacht
men. Omdat de uitstroom minimaal is en de gezondheidssituatie van de deelnemers goed
wordt gemonitord, verwachten de meeste heroïne-units voor de komende vijf jaar zeker
nog bestaansrecht te hebben. Op de langere termijn (5-10 jaar) verwachten de heroïneunits afnemende instroom van nieuwe deelnemers. Gecombineerd met een steeds ouder
wordende deelnemersgroep, die ook nog eens minder mobiel wordt, sterkt dit de
overtuiging dat er tegen die tijd wijzigingen noodzakelijk zullen zijn in de opzet en
uitvoering van de verstrekking.
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4.2 Haalbaarheid alternatieve scenario’s
In de interviews met deelnemers en stakeholders werden verschillende scenario’s
voorgelegd als alternatief voor de huidige heroïneverstrekking. Bij elk van de scenario’s
informeerden we naar eventuele pro’s en contra’s:
•
•
•
•

De heroïnebehandeling
De heroïnebehandeling
huisarts of apotheek
De heroïnebehandeling
De heroïnebehandeling

wordt stopgezet
wordt een vorm van thuisbehandeling, met verstrekking via
van Nijmegen en Arnhem fuseren
gaat samen met de methadonverstrekking

We bespreken voor elke scenario kort de reacties vanuit de Nijmeegse deelnemers en de
stakeholders. Ook nemen we gezichtspunten mee vanuit de landelijke consultatieronde.

4.2.1 De heroïnebehandeling wordt stop gezet
We vroegen de respondenten wat er zou gebeuren als de heroïnebehandeling stopgezet
zou worden. Deelnemers zien hun toekomst zonder heroïneverstrekking niet rooskleurig
in:
“Stoppen, helemaal stoppen kan niet. Dan ben ik bang dat ik terug ga vallen. Dat ik
langzaam maar zeker weer in het oude patroon ga vallen. Dan heb je zoveel bereikt, en
dat gaat dan weer…en daarom snap ik het ook helemaal niet. Eerst je dit geven en dan
weer afpakken. Ik heb hier vrede mee, ik heb het geaccepteerd en ja. Ik zit er nu 4 of 5
jaar bij en het lijkt wel of zo mens een snoepje geven en dan na 5 jaar zeggen: we pakken
je snoepje maar weer af! Dat gevoel heb ik, daar lijkt het op. Kun je dat wel maken, als
regering zijnde? Eerst zeggen: jullie zijn ziek, een zieken-stempel op geven, en dat dan
weer afpakken. Ik begrijp dat niet helemaal.” (deelnemer)
De externe stakeholders verwachten in dit geval een snelle terugval naar overlastgevend
gedrag en een afname van kwaliteit van leven van deelnemers. De forse verslaving is er
immers nog steeds en zal opnieuw bekostigd moeten worden. Deze groep deelnemers
heeft al vele pogingen en behandelingen achter de rug en is desondanks nog steeds erg
verslaafd, met vaak nog een oude schuldenlast en weinig te besteden. De meerderheid zal
al snel weer rond en in de scene in het centrum van de stad te vinden zijn, zo is de
verwachting van de geïnterviewden.
De verslavingsarts van Iriszorg geeft aan dat het bij sluiting van de heroïne-unit voor een
aantal deelnemers – als uiterste noodoplossing - mogelijk zou zijn om een alternatief
(methadon) programma op te stellen (zie ook §4.2.4). Daarbij zou het FACT-team een
grotere rol moeten gaan spelen in het stabiel houden deelnemers. Maar voor een aantal
deelnemers zegt zij geen passend alternatief te zien:
“Die gaan absoluut terugvallen, die komen onder invloed van dealers en weer terug naar
de criminaliteit. En dan hoop ik dat ze af en toe ‘opgebutst’ worden om tot rust te komen.
Dat is triest maar daar komt het dan op neer. Het is een hele kwetsbare groep, een paar
zijn er nu zo sterk dat ze eruit kunnen blijven, maar een aantal absoluut niet.”
(verslavingsarts)
Onderzoek (zie ook §3.1) wijst uit dat stopzetting van heroïnebehandeling leidt tot een
forse achteruitgang van de deelnemers (Hendriks, et al., 2003).
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4.2.2 De heroïnebehandeling wordt thuisbehandeling
In dit scenario zou de heroïnebehandeling bij de deelnemer thuis plaatsvinden. Daarbij
bespraken we twee mogelijke uitwerkingsvormen:
1. verstrekking onder begeleiding van een verpleegkundige van Iriszorg (bij cliënt thuis)
2. verstrekking van medische heroïne via apotheek of huisarts
Verstrekking onder begeleiding van een verpleegkundige van Iriszorg
De geïnterviewde medewerkers van Iriszorg zien het niet als een reële optie om
deelnemers heroïne mee te geven of het thuis aan ze te verstrekken. Het brengt teveel
veiligheidsrisico’s met zich mee, onder meer voor de verpleegkundige die met
diacetylmorfine (heroïne) over straat moet. Omdat de verpleegkundige ter controle
aanwezig moet zijn bij het gebruik van de heroïne, is er het risico van meeroken. Ook zal
de verpleegkundige gedurende de inwerktijd van diacetylmorfine (half uur) aanwezig
moeten blijven. Verstrekking aan huis vraagt een grote tijdsinvestering van
verpleegkundigen. Het enige mogelijk voordeel van thuisbehandeling dat men benoemt, is
dat er iemand is die even kan meekijken in de woning van deelnemers. Andere bezwaren
die men ziet zijn het risico op handel in drugs en de gevaren voor de deelnemers:
“Dit zijn chronisch verslaafde mensen die altijd meer en meer willen, zelfs al zitten ze
jarenlang bij ons in de verstrekking. Thuis heroïne geven zal tot meer ongelukken leiden.”
Verstrekking via apotheek of huisarts
De meeste deelnemers zien deze optie wel zitten. De mogelijkheid om thuis, in eigen tempo
en op zelf gekozen momenten te kunnen roken wordt als erg aantrekkelijk gezien. Het
gevaar van doorverkopen van de heroïne is volgens de deelnemers gering omdat de
noodzaak voor gebruik groot is:
“Ik ben aan het meedenken over hoe je kunt bezuinigen op ons, dan is de apotheek een
van de opties! Ik denk alleen niet dat dat voor iedereen goed zal gaan, misschien dat
anderen het gaan verkopen, maar ik ga mijn portie echt niet verkopen. Ik heb het hard
genoeg zelf nodig.” (deelnemer)
Wat opvalt is dat deelnemers dikwijls opmerken dat ze voor zichzelf geen risico’s zien,
maar dat andere deelnemers er mogelijk wel moeite mee hebben. Deelnemers noemen
ook nadelen van thuisbehandeling: de medisch controle die wegvalt, de structuur en
lichaamsbeweging die het heen en weer moeten fietsen met zich meebrengt zou gemist
worden en het risico om overvallen te worden.
De geïnterviewde externe stakeholders zien thuisbehandeling niet als optie. Volgens hen
druist het in tegen de protocollen en richtlijnen waaraan de medische heroïnebehandeling
moet voldoen. Ook vreest men dat het ‘gewoon ophalen’ van medische heroïne bij
apotheek of huisarts tot handel zal leiden. De respondenten van Iriszorg zijn ambivalent,
maar staan niet bij voorbaat onwelwillend tegenover het idee van thuisbehandeling.
“Dat zie ik bij patiënten niet zitten, want ze worden uitgekotst door de maatschappij. Er
zijn wel apotheken die het heel goed doen, die maakt het niet uit wie er voor de balie staat.
Maar er zijn er ook die de deelnemers afkeuren.” (Verslavingsarts)
22

De geraadpleegde heroïne-units in het land verwachten weinig bereidwilligheid bij
apotheken en huisartsen om mee te werken aan verstrekking van heroïne. De omgang met
en begeleiding van vaak kwetsbare patiënten is niet hun taak. De belangrijkste zorgen die
geuit worden, gaan over het wegvallen van de structuur en controle:
“Dan wordt het een substitutiebehandeling, maar de drang om te gebruiken blijft. Wij
verstrekken niet alleen. Wij hebben iets wat zij heel graag willen hebben, en dat geeft ons
de positie om hen te vragen iets terug te doen of te laten zien. Het is als het ware wisselgeld
voor veranderingen.”

4.2.3 De heroïnebehandeling van Nijmegen en Arnhem fuseren
In dit scenario zou de heroïne-unit van Nijmegen fuseren met de unit in Arnhem. Dat zou
beteken dat de Nijmeegse deelnemers aan de heroïnebehandeling dagelijks naar Arnhem
moeten afreizen om daar de medische heroïne te consumeren. Elders in het land bestaan
voorbeelden van heroïne-units waar deelnemers afkomstig zijn uit verschillende
centrumgemeenten 6.
De Nijmeegse stakeholders beschouwen dit niet als een optie. Het idee van bovenregionale
samenwerking wordt wel begrepen, het gaat immers om een hooggespecialiseerde
behandeling. De praktijk van de verstrekking, meerdere malen per dag melden en
gebruiken, maakt echter dat het niet haalbaar is. Men ziet alleen maar nadelen: het zou
(letterlijk) de afstand vergroten tussen de heroïne-unit en aanpalende ondersteuning
vanuit bijvoorbeeld het FACT. Dagbesteding of werk zijn nog moeilijker te combineren met
deelname aan de heroïnebehandeling in een andere gemeente. Door de reistijd blijft er
voor deelnemers nog minder tijd over om te participeren in de maatschappij.
Respondenten wijzen ook op het inwonerscriterium in het Uitvoeringsprotocol 7:
deelnemers moeten minimaal drie jaar ingeschreven staan in de gemeente van de
verstrekking. Het loslaten van dit criterium staat overigens op de ontwikkelagenda van het
uitvoeringprotocol.
5F

6F

Ook de deelnemers zijn unaniem van mening dat dit geen goed alternatief is. De
reisafstand zou betekenen dat er geen ruimte meer is voor andere dagelijkse activiteiten,
de dag zou dan grotendeels gevuld worden met heen en weer reizen.
“Dat is hetzelfde als sluiten voor mij. Dan zou ik echt mijn hele dag kwijt zijn. Dan zou ik
afhaken. Nee, dan zou ik uit het programma gaan.” (deelnemer)
Naast bezwaren over afstand en de bijbehorende tijdsinvestering, noemen sommige
deelnemers (minder zwaarwegende) culturele bezwaren:

De MHU Sittard heeft geprobeerd om opiaatgebruikers woonachtig in regiogemeenten op te halen, zodat de
medische heroïne geconsumeerd kon worden. Het vervoer van en naar de heroïne-unit werd door de gemeente
betaald. Deze opzet bleek echter te belastend voor de deelnemers.
6

7
NISPA en IVO hebben in de afgelopen jaren een aantal bestaande documenten over de zorg aan patiënten met
opioïdenafhankelijkheid geïntegreerd. Dit heeft geleid tot een herzien uitvoeringsprotocol voor de zorg aan
patiënten met opioïdenafhankelijkheid. Het uitvoeringsprotocol is een samenvoeging van de Richtlijn
Opiaatonderhoudsbehandeling en het Handboek Behandeling met Heroïne op Medisch Voorschrift en vervangt
daarmee deze documenten.
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“Via Arnhem? Nee, dat gaat voor de meesten niet werken, ook vanwege de strijd tussen
Arnhem en Nijmegen. Ik ben NEC fan!” (deelnemer)

4.2.4 De heroïnebehandeling gaat samen met de methadonverstrekking
In dit scenario zou de heroïnebehandeling en methadonverstrekking met elkaar
geïntegreerd worden. Volgens de verslavingsarts van Iriszorg zou in dit scenario voor een
aantal deelnemers een mogelijke noodoplossing kunnen bestaan uit het instellen op een
hoge dosis methadon. Maar dit brengt risico’s met zich mee:
“De methadonverstrekking is ook waar alle dealers rondlopen, dus mijn doel om ze uit het
gebruikerswereldje te halen, kan ik dan helemaal vergeten. Zelfs bij de weekverstrekking
zie ik de scene rondlopen. Ze weten dat hun doelgroep daar zit. En ik vraag me af of een
aantal mensen die alleen op methadon staan, ook al is het dagverstrekking, er niet gewoon
onderuit gaan.”
Elders in het land zijn enkele heroïne-units samengegaan met methadonposten, in de vorm
van een gedeeld team en gebouw. De verstrekkingen blijven daar (ook in tijd) gescheiden.
Het samengaan van de heroïne- en de methadonverstrekking wordt niet als een optie
gezien om dezelfde bezwaren die men ziet bij thuisbehandeling: het risico op smokkel en
verkoop wordt te groot geacht. Het toezicht door een verpleegkundige is er ook om snel
te kunnen reageren op situaties waarbij er lichamelijke klachten opspelen als gevolg van
het gebruik van de diacetylmorfine in combinatie met andere middelen. Ook de
aanzuigende werking op dealers wordt als een risico gezien.
“Je verstrekt het substituut, methadon, of je versterkt het middel, heroïne. Dat is een heel
groot verschil.”
Deelnemers geven aan dat als hiermee de heroïnebehandeling zou kunnen voortbestaan,
ze het wel acceptabel vinden. Wel zijn deelnemers van mening dat er begeleiding en
structuur bij zal moeten zijn om ‘gesjoemel’ te voorkomen. Ook zien zij het als een nadeel
dat ze mensen uit de scene weer tegen zullen gaan komen en mogelijk weer met handel
en geweld in aanraking komen.

4.2.5 Andere mogelijke scenario’s
Uit de landelijke consultatieronde kwam nog een aantal andere alternatieven naar voren.
We noemen ze hier kort.
•

•

Alternatief: heroïne in tabletvorm
In Amsterdam wordt (in samenspraak met een aantal deelnemers) onderzocht of
heroïne in tabletvorm een optie is. De verstrekking zou daarmee snel, efficiënt en
gemakkelijker worden. De verwachting is dat de uitwerking anders zal zijn, dat het
een ander gevoel zal geven: “je wordt niet ziek, maar je beleeft ook niks meer.”
Alternatief: Intensief Beschermd Wonen (IBW)
IBW’s inrichten met gebruiksruimten, zoals die er ook zijn voor alcoholgebruikers,
zou een interessante optie zijn. Mensen wonen, werken (liefst) én gebruiken op één
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locatie. Dan zouden deelnemers – indien noodzakelijk - tot op hoge leeftijd gebruik
kunnen maken van de medische heroïne verstrekking 8.
Alternatief: mobiele unit
Een mobiele unit, zoals de methadonbus, zou een optie kunnen zijn. De rookafzuiging zal erg goed moeten zijn en de veiligheid van het personeel moet
gewaarborgd zijn.
7F

•

8

Iriszorg onderzoekt de mogelijkheden om locatie De Hulsen in de nabije toekomst te transformeren in een
multifunctionele voorziening. Het voornemen is om te komen tot een voorziening met diverse functies: eerste
opvang, trainingshuis, beschermd- en langdurig wonen en een verpleegunit, waar gereguleerd gebruik door
cliënten toegestaan wordt. Daarmee zou het de voorziening ook plaats kunnen bieden aan de ouder wordende
cliënten van de heroïne-unit.
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5. Conclusies en advies
In dit hoofdstuk beantwoorden we eerst de onderzoeksvragen, waarna we een aantal
adviezen en denkrichtingen formuleren.

5.1 Conclusies
In hoeverre is aannemelijk te maken dat door de heroïnebehandeling in Nijmegen:
- gebruik van heroïne afneemt,
- levenskwaliteit toeneemt en;
- kosten van handhaving en criminaliteitsbestrijding afnemen (als gevolg van minder
overlast)?
•

•

De Nijmeegse heroïnebehandeling zorgt voor verbetering van het leven van
deelnemers. Het biedt de deelnemers meer rust en structuur, verbetering van
gezondheid en verbetering van sociaal functioneren. Deelnemers zijn in beeld
hulpverlening. Er is sprake van een overall verbetering van de kwaliteit van leven.
Bij de Nijmeegse deelnemers is sprake van sterk afgenomen crimineel
overlastgevend gedrag. De heroïnebehandeling veroorzaakt geen overlast in
openbare ruimte.

de
de
bij
en
de

In hoeverre is de heroïnebehandeling doelmatig, gezien vanuit verschillende
perspectieven?
•

•

Cijfers over de Nijmeegse kosten van handhaving en criminaliteitsbestrijding – in relatie
tot opiaatgebruikers – zijn niet beschikbaar. Gezien de afgenomen criminaliteit en
overlast sinds de start van de heroïne-unit, is het aannemelijk dat deze kosten zijn
afgenomen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de hoge kosten van de
heroïnebehandeling ruimschoots gecompenseerd worden door lagere maatschappelijke
kosten ten gevolge van een substantiële daling van de criminaliteit onder patiënten die
heroïne op medisch voorschrift krijgen. De gezondheidswinst die met heroïne op
medisch voorschrift wordt geboekt, vindt dus plaats tegen lagere maatschappelijke
kosten dan bij behandeling in een methadonprogramma.
Landelijk onderzoek toont aan dat de gunstige effecten van de heroïnebehandeling
samenhangen met de voortzetting van deze behandeling. Met de toenemende duur van
de behandeling neemt het aantal leefgebieden waarop verbeteringen zichtbaar zijn voor
de deelnemers toe.

In hoeverre speelt de discussie rondom afbouw ook in andere heroïne-units in Nederland
(of heeft recent gespeeld), welke eventuele alternatieven voor de doelgroep zijn er
daarbij overwogen, toegepast, verkend en/of onderzocht en welke leerpunten levert dit
voor Nijmegen op?
•

Op basis van de landelijke consultatieronde onder de heroïne-units, krijgen we de
indruk dat de vragen rondom afbouw van de heroïnebehandeling elders in het land
(vooralsnog) minder nadrukkelijk spelen. Men lijkt niet overal overtuigd van een
onvermijdelijke teruggang van het aantal heroïnegebruikers. Wel is men het er over
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•

eens dat steeds kritisch bekeken zal moet worden of nut en noodzaak van de
behandeling in verhouding blijven tot de kosten.
Zorgen die worden geuit over de toekomst betreffen de personeelstekorten in de
gezondheidszorg, in combinatie met de relatief hoge kwalificaties waar het personeel
aan moet voldoen 9. Verschillende heroïne-units hebben kostenbesparende
maatregelen genomen: er zijn enkele die het aantal verstrekkingen per dag hebben
terug gebracht naar twee. Volgens de betreffende units is dat, zonder
noemenswaardige nadelige gevolgen verlopen.
Voor de korte termijn (1- 5 jaar) voorzien de meeste heroïne-units geen belangrijke
wijzigingen: de deelnemersgroep zal min of meer dezelfde samenstelling hebben,
verwacht men. Omdat de uitstroom minimaal is en de gezondheidssituatie van de
deelnemers goed wordt gemonitord, verwachten de meeste heroïne-units voor de
komende vijf jaar zeker nog bestaansrecht te hebben. Op de langere termijn (5-10
jaar) verwachten de heroïne-units afnemende instroom van nieuwe deelnemers.
Gecombineerd met een steeds ouder wordende deelnemersgroep, die ook nog eens
minder mobiel wordt, sterkt dit de overtuiging dat er tegen die tijd wijzigingen
noodzakelijk zullen zijn in de opzet en uitvoering van de verstrekking.
8F

•

Welke alternatieven en welke besparingsmogelijkheden voor de heroïnebehandeling
worden gezien door de deelnemers, stakeholders en behandelstaf?
•

•

Voor de korte tot middellange termijn (5- 10 jaar) zien de betrokkenen unaniem
bestaansrecht voor de Nijmeegse heroïnebehandeling in de huidige vorm. De
gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgt maar hun levensverwachting is
toegenomen. Voor de langere termijn (10-15 jaar) voorzien de betrokkenen echter de
noodzaak van wijzigingen in de opzet en uitvoering: er wordt in Nijmegen geen aanwas
verwacht van nieuwe opiaatverslaafden en de omvang van de deelnemerspopulatie zal
te zijner tijd gekrompen zijn. De deelnemers zullen dan kampen met meer gezondheiden ouderdomsklachten. Ook zullen zij minder mobiel zijn.
Geen van de vier voorgelegde alternatieve scenario’s konden rekenen op veel bijval
van de betrokkenen. Heroïnebehandeling als een vorm van thuisbehandeling (met
verstrekking via huisarts of apotheek) lijkt door hen als de minst slechte optie gezien
te worden. Ook zou er verder nagedacht kunnen worden over het samengaan van de
heroïne-unit met de methadonverstrekking. Stopzetting van de heroïnebehandeling
zonder alternatief en een samengaan van de heroïnebehandeling van Nijmegen en
Arnhem, zijn beide scenario’s die onwenselijk worden beschouwd.

Welke mogelijke toekomstscenario’s vloeien hieruit voort voor de Nijmeegse situatie?
Zie 5.2 voor onze adviezen en denkrichtingen voor de toekomst.

5.2 Adviezen en denkrichtingen voor de toekomst
Door het succes van de heroïnebehandeling bestaat het gevaar dat vergeten wordt hoe
problematisch de situatie voorheen was. Veel deelnemers kampten jarenlang met
(ernstige) gezondheidsproblemen, maatschappelijke en sociale problemen (zoals
verwaarlozing, gebrek aan (vaste) woonruimte, geen inkomen en dagbesteding, geen
contacten buiten de ‘scene’, veel contact met justitie en zwaar middelengebruik. Dit ging
gepaard met hoge maatschappelijke kosten als gevolg van bestrijding van overlast en
9
In het onlangs herziene Uitvoeringsprotocol Opiaatonderhouds-behandeling (Dijkstra et al., 2019) is de zeer
strikte beschrijving van de benodigde personeelsmix verwijderd.
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criminaliteit. In geval van stopzetting van de behandeling zonder goed alternatief, lijkt het
risico groot dat de behaalde successen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit werpt
bovendien een ethisch vraagstuk op: in hoeverre is het moreel verdedigbaar de eenmaal
beschikbaar gestelde en noodzakelijk geachte behandeling aan deze groep zeer kwetsbare
burgers te staken, terwijl het evident is dat zij voor een goede kwaliteit van leven en
gezondheid hiervan in belangrijke mate afhankelijk zijn? En waarbij het staken van de
behandeling naar grote waarschijnlijkheid zal leiden tot een ingrijpende terugval in
gezondheid en kwaliteit van leven? Diezelfde vraag geldt voor de toekomst: in hoeverre is
het te verdedigen dat een bewezen effectieve behandeling voor mensen met vergelijkbare
problematiek in de toekomst niet meer beschikbaar zou zijn?
Bovenstaande neemt niet weg dat de heroïnebehandeling in de huidige vorm op termijn
aan verandering toe is. We geven- in willekeurige volgorde- een aantal (praktische)
adviezen en denkrichtingen voor de toekomst weer.
Uitvoeringspraktijk
•

•

•

Bij het debat over de toekomst van de MHB is behoefte aan (meer) actuele
objectieve informatie over de effecten van de behandeling. Dit is nu nog
onvoldoende voorhanden en er is ook geen sprake van profilering van de MHB.
Binnen de heroïne-unit lijkt niet standaard of met regelmaat gebruik gemaakt te
worden van gestandaardiseerde instrumenten om problemen, vaardigheden,
sociale context, woon- en zorgbehoeften van deelnemers in kaart te brengen. Een
voor de hand liggende aanbeveling is om meer systematiek te brengen in deze
informatievoorziening, met gebruik van herhaalde toepassing van dezelfde
gestandaardiseerde instrumenten. Een optie kan zijn om gebruik te maken van een
instrument dat meer gericht is op de verschillende dimensies van herstel. De
administratieve druk die dit oplevert, moet uiteraard afgewogen worden tegen
ervaren nut en noodzaak.
Verken de mogelijkheden voor een uitgebreider en passend aanbod aan
dagbesteding, zo mogelijk in de nabijheid van de locatie van de heroïne-unit.
Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot een meer geïntegreerd aanbod,
bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding, financiën of reclassering. Kijk
hierbij naar goede voorbeelden van andere units waar verschillende instellingen
samenwerken. Verken hierbij ook de mogelijkheden tot taakverbreding van de
huidige staf.
Onderzoek de verbetermogelijkheden in de samenwerking tussen de heroïne-unit
en FACT-teams. Er bestaat behoefte aan meer duidelijkheid over elkaars rollen en
verantwoordelijkheden. Kijk hierbij ook naar andere units waar sprake is van
intensieve vormen van samenwerking of integratie tussen beiden.
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•

Waak voor hospitalisatie. Voor hulpverleners die te maken hebben met de – vaak
kwetsbare- deelnemers aan de heroïnebehandeling kan het een valkuil zijn om
teveel de regie over te nemen. Blijf per deelnemer kijken naar de mogelijkheden
voor herstel. Herstel is een uniek en persoonlijk proces, dat voor iedereen anders
is. Ook deelnemers aan de heroïnebehandeling moeten het zelf doen, maar wel met
ondersteuning. Daar kan op verschillende wijzen invulling aan worden gegeven.
Oude rol hulpverlener
• Hulpverlener als interveniërende deskundige
• Hulpverlener zorgt voor cliënt
• Hulpverlener kijkt vooral naar beperkingen
cliënt
• Hulpverlener gebruikt professioneel
referentiekader
• Hiërarchische relatie hulpverlener – cliënt
• Hulpverlener zet alleen professionele kennis in

Nieuwe rol hulpverlener
• Hulpverlener als betrokken ondersteuner of
coach
• Hulpverlener ondersteunt de cliënt
• Hulpverlener kijkt vooral naar mogelijkheden
cliënt
• Hulpverlener benut ervaringskennis cliënt
• Gelijkwaardige relatie hulpverlener – cliënt
• Hulpverlener zet professionele kennis en
persoonlijke ervaringen in

Bron: Verslavingskunde Nederland (2018).

Opties voor besparingen
•
Met een uitbreiding van het aantal deelnemers zouden ook de kosten per deelnemer
verlaagd worden. Dit is mogelijk bij verruiming van de toelatingscriteria, zoals van
de minimale leeftijd of van de inschrijfeis. Dit vraagt om aanpassing van het
Uitvoeringsprotocol (zie voetnoot 7). Deze aanpassingen staan beschreven als
wenselijk in de ontwikkelagenda van het protocol.
• Tot voor kort stelde de Inspectie voor Gezondheidszorg eisen aan de personele
bezetting van de medische heroïnebehandeling, die ervoor zorgden dat met name
deze kosten erg hoog waren. In het onlangs herziene Uitvoeringsprotocol
Opiaatonderhouds-behandeling (Dijkstra et al., 2019) is de zeer strikte beschrijving
van de benodigde personeelsmix verwijderd. Er is voor gekozen om de
taakverdeling van onder andere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en
behandelaren niet vast te leggen in dit protocol. Het is aan de instellingen zelf om,
met in achtneming van het BIG register en de kwaliteitsregisters, de taken te
verdelen. Mogelijk biedt dit voor Nijmegen kansen voor kostenbesparing. Dit biedt
wellicht ook mogelijkheden voor verbreding van het ondersteuningsaanbod op
andere leefgebieden.
• Verken de (on)mogelijkheden voor heroïnebehandeling als een vorm van
thuisbehandeling
en
het
samengaan
van
de
heroïne-unit
met
de
methadonverstrekking. Voor dit laatste biedt het nieuwe Uitvoeringsprotocol meer
ruimte:
waar
mogelijk
en
wenselijk
kunnen
de
heroïne-units,
methadonverstrekkingsposten of overige posten integreren 10. Ook is de
mogelijkheid om methadon / buprenorfine thuis te verstrekken in het protocol
verder uitgewerkt.
• Verken
de
mogelijkheden
voor
andere
financieringsvormen
van
de
heroïnebehandeling. De heroïnebehandeling is een medische behandeling.
Denkbaar is dat het (deels) bekostigd wordt uit de Zorgverzekeringswet of Wet
langdurige zorg. Anderzijds kan een ruimere visie op herstel – waarbij de MHB niet
9F
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Een van de voorwaarden om heroïne-units, methadonposten en overige verslavingsbehandeling-en te
integreren is dat de verstrekking van heroïne in combinatie met methadon en van methadon alleen dient plaats
te vinden in gescheiden ruimtes of op gescheiden tijden. Vermenging van de verschillende patiëntengroepen moet
worden voorkomen. Een toezichthouder of beveiligingsmedewerker kan een belangrijke schakel zijn om de
veiligheid te waarborgen (Dijkstra et al., 2019).
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per se gezien wordt als eindstation voor de deelnemers – juist meer onderbouwing
bieden voor financiering vanuit de Wmo (zie ook het volgend punt).
Beraden op de toekomst
• Inmiddels bestaat de heroïne-unit in Nijmegen ruim 8 jaar. Het kan raadzaam zijn
om de visie op heroïnebehandeling gezamenlijk met stakeholders te herijken.
Relevante vragen zijn onder meer: wat staat voorop in de benadering van de
deelnemer: de mens of de verslaving? Is de heroïnebehandeling het eindstation
waarbij verzorging wordt geboden zolang als nodig of wordt het gezien als tijdelijke
interventie waar vanuit de deelnemer ook weer verder kan herstellen?
• Met het oog op de ouder wordende deelnemers van de heroïnebehandeling, tekent
zich voor de toekomst een aantal vraagstukken af. Wat betekent het als het aantal
deelnemers afneemt? Welke (on)mogelijkheden zijn er voor voortzetting van de
heroïnebehandeling als de gezondheidssituatie het niet langer toelaat of als een
deelnemer niet langer mobiel is? Welke zorgbehoeften gaan samen met ouderdom?
Raadzaam lijkt om verdere samenwerking te zoeken en kennis te delen met
(zorg)partijen met specialistische kennis over geriatrie: ziekenhuizen,
verpleeghuizen, ouderenzorg, thuiszorg 11.
• De technologie in de zorg schrijdt voort, denk aan ontwikkelingen als
beeldcommunicatie, zelfzorg, robotisering en digitale platforms voor medische
samenwerking. In toekomst biedt dit wellicht extra mogelijkheden voor
thuisbehandeling.
• Bovengenoemde vraagstukken voor de toekomst gelden voor alle heroïne-units in
Nederland. Een voor de hand liggend advies is dat de units gezamenlijk proberen
te komen tot een toekomstbestendige opzet en uitvoering van de medische
heroïnebehandeling.
10 F

11

Zie bijvoorbeeld innovatieve ontwikkelingen in de ouderenzorg zoals https://hospitalathome.nl/ of De
Wijkkliniek. Of Woodstock, gericht op langdurige zorg aan oudere verslaafden.
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Bijlage 1 Onderzoeksactiviteiten
Onderzoeksactiviteiten
Beknopte literatuurstudie
We vatten samen wat uit landelijk onderzoek bekend is over effectiviteit en doelmatigheid
van de heroïnebehandeling (o.a. in vergelijking met methadonverstrekking) op de
verschillende domeinen;
Analyse beschikbare feiten en cijfers van de Nijmeegse heroïnebehandeling en haar
deelnemers
Met hulp van de beschikbare registratiecijfers van Iriszorg, aangevuld met eerder lokaal
evaluatieonderzoek en relevante beleidsdocumenten, schetsen we een beeld van de
Nijmeegse heroïnebehandeling, de deelnemers en de ontwikkelingen die hieruit zijn af te
leiden (instroom, uitstroom, cliëntkenmerken en eventuele verschuivingen in de criteria).
Het betreft gegevens rondom financiën (vaste en variabele kosten), aantallen deelnemers,
meetresultaten (ROM-data) etcetera.
Landelijke consultatieronde onder heroïne-units (zie overzicht deelnemers hieronder)
Door middel van een telefonische rondgang, gecombineerd met een digitale vragenlijst bij
de zestien andere medische heroïne-units in het land, verzamelden we informatie over
ontwikkelingen, ervaringen en discussies die elders spelen. De leerpunten hiervan nemen
we mee bij het opstellen van de mogelijke scenario’s en het advies voor de toekomst;
Interviews met deelnemers Nijmeegse heroïnebehandeling
We interviewden 14 van de huidige 20 deelnemers van de heroïnebehandeling in open face
to face interviews aan de hand van een checklist 12. Met deze interviews kregen we vanuit
deelnemersperspectief zicht op de baten van deelname aan de heroïnebehandeling en
eventuele alternatieven en besparingsopties.
11F

Interviews met behandelstaf van de Nijmeegse heroïnebehandeling en interviews met
externe stakeholders
Om baten en mogelijke alternatieven in beeld te krijgen, voerden we een groepsbespreking
met een aantal leden van het team van de heroïne-unit. Daarnaast namen we drie
individuele interviews af met de verslavingsarts van het MHU team Nijmegen, het ‘Hoofd
Zorg’ en de regiomanager Regio Nijmegen en Rivierenland.
We interviewden vertegenwoordigers van de volgende externe stakeholders: Domus
(Leger des Heils Nijmegen); de gemeente Arnhem. Ook spraken we met een handhaver
toezicht en veiligheid en een wijkagent, beide werkzaam binnen de gemeente Nijmegen.
In de interviews werd ook aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de huidige
cliëntpopulatie aan de instroomcriteria voldoet en in hoeverre hier in de loop der tijd
veranderingen in zijn opgetreden.

Inzet was om in principe alle cliënten te interviewen. Dit bleek om de volgende redenen niet mogelijk: 2
cliënten waren opgenomen in het ziekenhuis, 2 cliënten wilden (op het laatste moment) toch niet meedoen/
verschenen niet bij de afspraak en met de overige cliënten lukte het niet binnen de dataverzamelingsperiode
een afspraak te maken. Met de staf is besproken of deze ontbrekende cliënten wellicht een belangrijke nieuwe
invalshoek zouden kunnen inbrengen. Deze indruk bestond niet. Bij de 14 interviews ervoeren de onderzoekers
bovendien dat het punt van dataverzadiging was bereikt; de laatste gesprekken leverden geen belangrijke
nieuwe inzichten meer op.
12
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Deelnemers landelijke consultatieronde onder heroïne-units
Gemeente

Organisatie

Heroïne-unit

Contactpersoon

Amsterdam

GGD Amsterdam

Geïntegreerde
Voorziening Centrum

Nelda de Grave

GGD Amsterdam

Geïntegreerde
Voorziening Zuidoost

Idem

Apeldoorn

Tactus (Omnizorg)

Medische Zorg Unit

Nicky Baxter

Arnhem

Iriszorg

Opiaten Polikliniek
Arnhem

Lynn de Bakker

Den Bosch

Novadic-Kentron

Medische heroïne-unit

Sjoerd van Reusel

Den Haag

Brijder

Medisch Sociaal
Centrum

Ronald Touw

Deventer

Tactus (Omnizorg)

Medische Zorg Unit

Eindhoven

Novadic-Kentron

Medische Heroïne Unit

Monique Klein Woolthuis, Michel
Wolters
Samen met Tilburg

Enschede

Tactus (Omnizorg)

Medische Zorg Unit

Janneke Houtman

Groningen

VNN Groningen

Heroïnebehandelunit

Laura Gansevoort

Heerlen

Mondriaan

Hoofdlocatie Mondriaan

Monique Bongaerts

Leeuwarden

VNN Leeuwarden

Heroïnebehandelunit

Samen met Groningen

Maastricht

Mondriaan

Verslavingszorg
Maastricht
Heroinebehandeling

Samen met Heerlen

Rotterdam

Antes

Medisch Sociaal
Centrum Zuid

Nelly van der Gaarden

Tilburg

Novadic-Kentron

Medische heroïne-unit

Simone van Drunen

Utrecht

Jellinek (Arkin)

Medische heroine-unit

Hans Stoffels
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Bijlage 2 In- en exclusiecriteria voor deelname aan
heroïnebehandeling
Indicatiecriteria voor heroïne op medisch voorschrift
De deelname aan heroïnebehandeling is mogelijk wanneer aan de volgende criteria is voldaan:
- Onvoldoende behandeleffect van methadon bij chronische opiaatverslaving (>5 jaar) blijkend
uit:
a. Klinisch oordeel van de arts van de heroïne-unit, dan wel de behandelend arts van de
patiënt;
b. Ondanks therapietrouw niet geslaagde voorgaande behandeling met methadon in
adequate dosering gedurende tenminste 6 maanden blijkend uit:
- (bijna) dagelijks bijgebruik van illegale heroïne, eventueel bijgebruik van andere
middelen;
- gedocumenteerde bijwerkingen;
a. Geen uitzicht op abstinentie van opiaten;
b. Slechte lichamelijke en/of geestelijke gezondheid en/of slecht sociaal
functioneren/integratie (gedocumenteerd via assessments);
c. Problemen op economisch, maatschappelijk en/of justitieel gebied;
- Gebruik van illegale heroïne door middel van intraveneuze injectie of inhalatie;
- Gedurende ten minste een maand dagelijks meer dan 50 mg methadon is toegediend indien
het een patiënt betreft die de heroïne inhaleert of meer dan 60 mg methadon is toegediend
indien het een patiënt betreft die de heroïne injecteert;
- Leeftijd ten minste 35 jaar;
- In bezit van de Nederlandse nationaliteit;
- Ten minste 3 jaar als ingezetene is ingeschreven met een adres in de gemeente of een adres
in een gemeente in het maatschappelijk zorggebied.
Condities voor behandeling
- Bereid, gemotiveerd en in staat om in de deelnemende behandelinstelling mee te werken aan
de systematische monitoring en evaluatie van de behandeling.
- In staat de behandelinstelling te bezoeken op de dagen van behandeling.
- Overeenstemming over behandelplan, hetgeen schriftelijk is vastgelegd.
- Bereid zijn ten minste 3 dagen per week voor de behandeling naar de behandelunit te komen.
- Na zelftoediening van de heroïne dienen de patiënten gedurende een observatieperiode van
15 minuten in de behandelinstelling te blijven. Het meenemen van de voorgeschreven
heroïne is niet toegestaan.
Contra-indicaties voor heroïne op medisch voorschrift
Contra-indicaties voor deze behandeling zijn:
•
ernstige medische, psychiatrische of psychosociale problemen die, naar mening van de arts,
om gezondheidsredenen een contra-indicatie vormen voor de behandeling met heroïne.
•
zwangerschap, borstvoeding of zwangerschapswens;
•
de heroïneverslaving is ondergeschikt aan een andere (niet opiaat) verslaving, waardoor
deelname aan de behandeling met heroïne, naar mening van de arts, niet relevant is (bv.
als de somatische en/of geestelijke en/of sociaal-maatschappelijke problemen voornamelijk
het gevolg zijn van cocaïnegebruik zijn;
•
personen bij wie een hogere heroïnedosering dan 1000 mg per dag vereist is;
• personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
Bron: Dijkstra, et al., 2019.
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Bijlage 3. Verbeter- en aandachtspunten heroïne-units
op basis van landelijke consultatie
Uit de landelijke consultatieronde onder heroïne-units kwamen de volgende verbeter- en
aandachtspunten naar voren:
•

•

•

Hospitalisatie. Gesignaleerd wordt dat deelnemers aan de heroïnebehandeling
dreigen te hospitaliseren. Door de strakke structuur blijft er voor de deelnemers
soms maar weinig ruimte over voor eigen initiatief. Veel activiteiten worden door
hulpverleners overgenomen. Vaak is dat noodzakelijk, maar niet altijd. Dat is de
reden dat bijvoorbeeld de heroïne-unit in Groningen er voor kiest om terughoudend
te zijn in het verstrekken van medicatie, in de hoop dat daarmee deelnemers zelf
meer de regie nemen.
Levenslange zorg of tijdelijke interventie. Vaak wordt de heroïnebehandeling gezien
als een vorm van levenslange, palliatieve zorg. Meerdere cliëntvoorbeelden laten
echter het tegendeel zien: er blijkt soms wel degelijk vooruitgang en herstel
mogelijk. Bij een aantal heroïne-units is de visie op heroïnebehandeling veranderd.
Waar de heroïnebehandeling voorheen vooral werd gezien als een ‘last resort’ of
‘afvalputje’ voor deelnemers die nergens meer baat bij leken te hebben, zijn er nu
units die de heroïnebehandeling gaan vormgeven als een (tijdelijke) interventie.
Bijvoorbeeld in Den Haag, waar sprake is van een beweging richting meer
herstelgerichte zorg. Dat gaat gepaard met een veranderende visie op deelnemers:
er is meer aandacht voor de mens in plaats van de ziekte/diagnose.
Zorgen over bijgebruik: Er wordt gewezen op het risico dat deelnemers de extra
bestedingsruimte (omdat verkrijgen van illegale heroïne geen noodzaak meer is)
gebruiken om andere middelen te kopen, met name alcohol en cocaïne. Een
verslavingsarts verwoordde het als volgt: “We zien wel bijgebruik van andere
middelen, [dan denk ik wel eens…] faciliteer ik dat nou?”
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