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Samenvatting en conclusie 

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening in de Tweede 
Kamer van het wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Het 
wetsvoorstel is bedoeld voor de aanpak van een groep langdurig verslaafden 
die veel met hun verslaving verband houdende criminaliteit en overlast 
veroorzaken, die al eerder veroordeeld zijn geweest en bij wie het vonnis ten 
uitvoer is gelegd. Zij mogen niet aan een ernstige psychiatrische stoornis 
lijden. De voornaamste doelstelling van de SOV is het terugdringen van 
genoemde criminaliteit en overlast, en het oplossen, althans beheersbaar 
maken van de individuele (verslavings)problematiek van verslaafde 
delinquenten. De voorziening is geen straf, maar een justitiele maatregel, 
zodat er geen rechtstreeks verband behoeft te bestaan tussen de ernst van de 
gepleegde feiten en de zwaarte van de strafrechtelijke reactie daarop 
(Kamerstuldcen II, 1997-1998). 

•Men beoogt een gedwongen opvang in een inrichting voor verslaafden voor 
maximaal twee jaar. Bij de behandeling gaat het om een gefaseerde opvang, 
waarbij men een duidelijke structuur, gedragstherapeutische interventies, 
mogelijkheden om kennis en vaardigheden te ontwilckelen, en voorzieningen 
als werk en woonruimte wil aanbieden. Voor de continuiteit van de 
behandeling krijgt de betrokkene een trajectbegeleider toegewezen, met wie 
hij gedurende zijn gehele behandelingsperiode contact houdt en die de 
geboden hulp coordineert (Kamerstukken II, 1997-1998). 

Probleemstelling 

De vraag is of crimineel zeer actieve drugsgebruikers met een lange 
voorgeschiedenis van drugsgebruik en criminaliteit, die zich niet vrijwillig of 
onder drang in een behandelvoorziening laten opnemen, na een gedwongen 
plaatsing minder delicten plegen dan zij zonder deze plaatsing zouden 
hebben gedaan. Er is in de literatuur gezocht naar een antwoord op deze 
vraag. Verder is nagegaan welke factoren zouden kunnen bijdragen aan het 
slagen of misluldcen van een behandeling als die welke met de SOV wordt 
beoogd. 
In Nederland zijn de eerste resultaten bekend van twee programma's die 
voor de nieuwe maatregel SOV relevant zijn. In het buitenland zijn alleen in 
Zweden, Duitsland en vooral in de Verenigde Staten 
behandelingsprogramma's geevalueerd waarin verslaafden onvrijwillig zijn 
geplaatst. Doordat de Nederlandse anti-drugswetgeving soepeler is dan die in 
genoemde landen, mag men ervan uitgaan dat zich daar onder de 
behandelde verslaafden ook minder `zware gevallen' op het punt van gebruik 
en criminaliteit bevinden. Bovendien maken, vooral in Zweden, personen die 
uitsluitend aan alcohol en/of soft drugs zijn verslaafd, ook deel uit van de 
behandelde groepen. Het gaat ook in deze landen echter dilcwijls om een 
groep langdurig verslaafden met een hoge criminele recidive. 



Behandelingsmodaliteiten 

Bij de evaluaties is gekeken naar het effect van de behandelingen op gebruik, 
criminele recidive en/of conventioneel gedrag. Vooral bij oudere Zweedse en 
Amerikaanse onderzoeken is soms uitsluitend het gebruik onderzocht. 
Gezien de doelstelling van de SOV, gaat bij deze literatuurverkenning de 
aandacht echter vooral uit naar de criminele recidive, die overigens verband 
kan houden met het gebruik. 
In Zweden en Duitsland gaat het om dwangvoorzieningen. In de VS gaat het 
om drang- en dwangvoorzieningen. In de VS is, vooral bij recidive, vaak 
sprake van een langdurige detentie. De drangvoorzieningen in de VS zijn 
daarom misschien beter te vergelijken met de beoogde maatregel SOV dan 
met de Nederlandse drangvoorzieningen. 

In de literatuur over het effect van onvrijwillige plaatsing in een 
behandelvoorziening gaat het om de volgende behandelingsmodaliteiten: 
detcodficatie, therapeutische gemeenschap, 
methadononderhoudsprogramma en ambulante drugsvrije interventie. Uit 
evaluaties blijkt dat het resultaat van deze verschillende behandelingen soms 
meer en soms minder succesvol is Wan den Hurk, concept). 
Bij de SOV wil men onder meer gebruik maken van een methodiek die men 
kan duiden als cognitief-gedragsgerichte behandeling: het aanleren van 
vaardigheden, vooral op het interpersoonlijke vlalc. Drugsverslaafden blijken 
met een dergelijke behandeling bepaalde (interpersoonlijke) vaardigheden te 
kunnen ontwikkelen (Van den Murk, concept). 

Aandachtspunten 

2 

In de literatuur wordt een aantal punten genoemd die de aandacht verdienen 
bij de implementatie en evaluatie van behandelingsprogramma's voor 
justitiabele verslaafden. 

Implementatie van behandelingsprojecten 
Met betreldcing tot de implementatie van behandelingsprogramma's gaat het 
om de volgende aandachtspunten: 
— Communicatie en samenwerking tussen het strafrechtsysteem en de 

verslavingszorg (Inciardi, 1988; Baldwin; Skene, zie Hall, 1997). 
— Consistentie en flexibiliteit van het programmabeleid (Anglin, 1988; 

DeLeon, 1988; De Koning, 1998). 
— Eenduidige en overal zoveel mogelijk dezelfde criteria voor de selectie 

van potentiele clienten voor een behandelingsprogramma (Hiller e.a., zie 
Farabee e.a., 1998), en een zorgvuldige selectie (zie lnciardi e.a., 1992). 

— Behoud van de lcwaliteit van een behandelingsprogramma (Lipton, 1998; 
Majoor, zie Kooyman, 1993) en continuReit in de behandeling (Rigg en 
Indermaur, zie Hall, 1997). 



— Voldoende behandelplaatsen en behandelaars, (Rigg en Indermaur, zie 
Hall, 1997). 
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Evaluatie 
Bij de evaluatie van het effect van een onvrijwillige plaatsing in een 
behandelvoorziening verdienen volgens de literatuur de volgende punten de 
aandacht: 
— Het is dilcwijls niet mogelijk een goede controlegroep te vinden voor de 

groep die onvrijwillig in een behandelvoorziening wordt geplaatst (Agren, 
zie Gerdner, 1998). 

— Het is nooit precies na te gaan wat het effect is van een onvrijwillige 
plaatsing in een behandelvoorziening op het verloop en resultaat van de 
behandeling, omdat er ook andere (onbekende) factoren kunnen zijn die 
deze mede beInvloeden (Gerdner, 1998). 

— De verwijzingsbron zegt niet alles over de mate van druk die de 
betrokkenen zelf ervaren om in behandeling te gaan (Sowers en Daley, 
1993; Farabee e.a., 1998; Wild e.a., 1998). 

- Uit de literatuur over evaluaties valt niet altijd op te malcen hoe groot de 
druk was die op de verslaafden werd uitgeoefend om in behandeling te 
gaan (Farabee, e.a., 1998). 

Resuhaten van evaluaties van behandelingsprogramma's 

Uit de in de literatuur aangetroffen evaluaties van behandelingsprogramma's 
voor onvrijwillig geplaatste (justitiabele) verslaafden zijn de volgende 
resultaten naar voren gekomen: 
— Personen die onvdjwillig in een behandelvoorziening worden geplaatst, 

blijken dilcwijls langer in behandeling te blijven en de behandeling vaker 
af te ronden dan degenen die zich vrijwillig laten behandelen (Gerdner, 
1998; Collins e.a., zie Hubbard e.a., 1988; Anglin e.a., 1989; Brecht e.a., 
1993;). 

— Er blijkt vaak een verband te bestaan tussen een langere retentie (een 
langere behandelingsduur) of het voltooien van een behandeling, en 
minder gebruik en criminele recidive (Jongerius en Koeter, 1997; Gerdner; 
Berglund en Agren; Moller; Sallmen, zie Gerdner, 1998; Simpson en 
Friend, 1988; Hubbard e.a., 1988; Field, 1992). Een behandeling moet 
echter ook weer niet te lang duren, want dan kan het effect weer 
afnemen (Schulzke, 1995; Wexler e.a., 1990). 

— De daling in gebruik en, daar waar dat wordt gemeten, in criminele 
recidive blijkt bij personen die onvrijwillig in een behandelvoorziening 
zijn geplaatst, veelal even groot of soms zelfs groter te zijn dan bij 
degenen die op vrijwillige basis in behandeling zijn gekomen (Gerdner, 
1998; Collins en Allison; Salmon en Salmon; Siddal en Conway, Anglin 
e.a., 1989; Brecht en Anglin, 1993; Simpson en Friend, 1988; McLellan en 
Druley, zie Farabee ea., 1998). Bij een groep verslaafden die onvrijwillig 
in een behandelvoorziening wordt geplaatst, nemen het gebruik en de 
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criminele recidive meet af dan bij een controlegroep die Met wordt 
behandeld (McGlothlin e.a., 1977; Anglin, 1988). Met drang- en 
dwangmaatregelen kan men groepen justitiabele verslaafden bereiken 
die zonder deze middelen buiten de verslavingszorg zouden blijven (Van 
den Hurk, concept). 

— De zekerheid bij een justitiabele verslaafde dat hij voor het niet voldoen 
aan de voorwaarden gestraft zal worden, draagt meer bij aan de duur van 
de retentie dan de zwaarte van de straf (Young; DeLeon, zie Lipton, 1998) 

— Er is een negatief verband gevonden tussen de mate van betrokkenheid 
bij criminaliteit voor de behandeling en de retentie in en het voltooien 
van de behandeling (De Koning, 1998; Goldkamp, 1994; Dessecker, 1996). 
Er is eveneens een negatiefverband gesignaleerd tussen de omvang en 
vooral de zwaarte van de crirninaliteit van veer en tijdens de behandeling 
en het effect van de behandeling op criminele recidive, gebruik en 
conventioneel gedrag daarna (Gerdner; Berglund en Agren; Moller; 
Sallmen, zie Gerdner, 1998; Dessecker, 1996; Schulzke, 1995; Hubbard 
e.a., 1988). 

— hit diverse onderzoeken blijkt dat ouciere drugsgebruikers met een lange 
drugscarriere meer baat kunnen hebben bij een behandeling. dan jongere 
verslaafden (Gerdner; Berglund en Agren; Mailer; Sallmen, zie Gerdner, 
1998; Schulzke, 1995; Salmon en Salmon, 1983; Goldkamp, 1994). 

— Bij een aantal onderzoeken is een positief verband gevonden tussen 
enerzijds gunstige en stabiele sociaal-economische omstandigheden en een 
meer positieve attitude tegenover de samenleving vont de behandeling en 
anderzijds de retentie in, het afmalcen van en het effect van de 
behandeling op gebruik en, daar waar dat is gemeten, de criminele 
recidive (Goldlcamp, 1994; Gerdner, 1998; Dessecker, 1996; Schulzke, 1995; 
Salmon en Salmon, 1983). 

— Aan de meeste geovalueerde behandelingen namen vooral personen 
deel, die primair aan heroine waren verslaafd. Een onvrijwillige plaatsing 
in een behandelvoorziening kan echter ook effectief zijn bij primair aan 
cocaine versladden (Gainey, e.a.; Khalsa, Anglin en Paredes, zie Platt, 
1997). 

— Bij behandelde drugsverslaafden blijkt een periodieke tijdelijke terugval in 
de zin van opnieuw verslaafd taken en dan soms ook weer nieuwe 
delicten begaan, meet regel dan uitzondering te zijn (Schulzke, 1995; 
McGlothlin e.a., 1977; Anglin, 1988; Marsh e.a., 1985, zie Simpson en 
Friend, 1988; Salmon en Salmon, 1983). 

Suggesties 

Uit de literatuur valt een aantal suggesties af te leiden, terwip andere daar 
letterlijk uit zijn overgenomen. Deze hebben betrelcking op de implementatie 
en ev-aluatie van behandelingsprogramma's, en het bevorderen van de 
intrinsieke motivatie van clienten. 
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Implementatie van behandelingsprogramma's 
Voor de opzet en uitvoering van een behandelingsprogramma voor 
justitiabele verslaafden gaat het om de volgende suggesties: 
— Het is van belang dat de doelgroep van de SOV van te voren duidelijk 

wordt afgebakend. De keuze van de doelgroep zal moeten worden 
bepaald door de voornaamste doelstelling van de SOV, namelijk het 
terugdringen van criminaliteit en overlast. De groep verslaafden die zich 
op het hoogtepunt van hun verslavings- en criminele carriere bevinden, 
lijkt daar het meest voor in aanmerking te komen (zie Leuw, 1991; Van 
Brussel, 1998). Verder moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over 
de selectiecriteria. Daarnaast is het gewenst dat in de verschillende 
behandelvoorzieningen dezelfde selectiecriteria worden gehanteerd, dat 
deze niet voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn, en dat de 
selectie zorgvuldig plaatsvindt (zie Hiller e.a., geciteerd door Farabee e.a., 
1998, zie Inciardi e.a., 1992). 

— Regelmatig overleg tussen behandelaars en vertegenwoordigers van justitie 
is aanbevelenswaard (zie Goldkamp, 1994; Anglin e.a., 1996). Het is ook 
van belang dat degenen die de behandeling geven over voldoende 
sanctiemogelijIcheden beschiklcen (zie Inciardi, 1988). 

— Het is van belang dat er duidelijke programmaregels zijn, en dat daaraan 
de hand wordt gehouden. Deze regels moeten wel voldoende ruimte 
bieden om rekening te kunnen houden met individuele verschillen (zie 
Anglin, 1988; DeLeon, 1988; De Koning, 1998). 

— Een gefaseerde aanpak verdient de voorkeur boven uitsluitend een 
intramurale of alleen een ambulante behandeling. Na beeindiging van 
een dergelijke behandeling, kan een support- of zelfhulpgroep de 
verslaafde verder helpen (zie Pescor, geciteerd door Gerdner, 1998; 
Gerdner, 1998; Inciardi, 1996). 

— Kwaliteitsbewaking van behandelingsprogramma's, een goede coaching 
van de behandelstaf en een zorgvuldige selectie van nieuwe stafleden zijn 
van belang (zie Lipton, 1998; Majoor, zie Kooyman, 1993).. 

— Het is van belang dat men het aantal justitiabele verslaafden voor wie de 
maatregel SOV van kracht wordt, registreert, en het aantal 
behandelplaatsen en de personeelsbezetting daarop afstemt (zie Rigg en 
Indermaur, geciteerd door Hall, 1997). 

— Hoewel bepaalde voorzieningen voor de bewaking en controle 
onvermijdelijk zijn, is het van belang dat men voorkomt dat de behuizing 
en cultuur van de behandelvoorziening hetzelfde karakter hebben als die 
van een gevangenis (zie Inciardi, 1988). 

Intrinsieke motivatie 
Er is vrij veel onderzoek gedaan naar het effect op het behandelingsresultaat 
van exteme druk op verslaafden om in behandeling te gaan. De invloed van 
hun intrinsieke motivatie op de uitkomst van een behandeling is echter 
nauwelijks bestudeerd (Farabee e.a., 1998). Wit men onvrijwillig geplaatste 
clienten echter kunnen behandelen, dan zullen zij daartoe waarschijnlijk 



eerst een zekere intrinsieke motivatie moeten ontwikkelen. Daarbij verdienen 
volgens de literatuur de volgende punten de aandacht: 
— Als een verslaafde, als gevolg van zijn verslaving, in een crisissituatie is 

beland, moet men hem tijdens die crisis confronteren met therapeutische 
maatregelen (Ansoms, 1996) 

— Het verdient aanbeveling nieuwe cli8nten goed voor te lichten over de 
gang van zaken en regels bij de behandeling, duidelijke afspraken met 
hen te maken, en hun een inbreng te geven bij de opstelling van hun 
behandelingsplan (Ansoms, 1996; Young; DeLeon, zie Lipton, 1998; 
Lipton, 1998). 

— Verslaafden die hun verslavingsprobleem (nog) niet (h)erkennen, hebben 
de meeste baat bij niet-directieve feedback en informatie (Miller, zie 
Leukefeld en Tims, 1998). Zolang bij verslaafden sprake is van een 
schijnaanpassing, is het van belang dat zij in behandeling blijven, totdat 
zij meer conventioneel gedrag hebben geInternaliseerd (DeLeon, 

Evaluatie 
Een behandelingsprogramma moet altijd worden gedvalueerd (zie Inciardi, 
1988). Uit de literatuur zijn de volgende suggesties af te leiden: 
— Een evaluatieperiode mag noch te kort noch te lang zijn. 
— Bij een evaluatie kunnen tussentijdse effecten (retentie, voltooien van de 

behandeling en vrijwillig overstappen naar een vervolgopvang), en 
behandelingsresultaten (minder criminaliteit en gebruik, meer 
conventioneel gedrag) worden gemeten. 

— Men kan de meting van het effect van een behandeling beperken tot de 
periode dat de betroldcene op vrije voeten is (zie McGlothlin ea, 1977; 
Field, 1992). 

— Het lijkt relevant eveneens na te gaan hoeveel druk de betroklcene zelf 
heeft ervaren om in behandeling te gaan en het effect daarvan op het 
behandelingsresultaat (Farabee e.a., 1998; Wild, 1998). 

— Het lijkt relevant na te gaan hoe fang clienten in behandeling moeten 
blijven voor een optimaal resultaat (zie Schulzke, 1995; Wexler e.a., 1990). 

— Berekening van de kosteneffectiviteit van gedwongen plaatsing van 
justitiabele verslaafden in een behandelvoorziening in vergelijlcing met 
reguliere detentie lijkt eveneens overwegenswaard (zie American 
University OJP Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance 
Project, geciteerd door Carnevale, 1998) 

Conclusie 

1988). 

Sommige drugsgebruikers hebben een 'cluwtje' nodig om in behandeling te 
gaan en te blijven. De maatregel SOV is bedoeld voor justitiabele verslaafden 
die niet op vrijwillige basis noch met de huidige strafrechtelijke 
drangvoorzieningen in behandeling komen. Uit de literatuur blijkt dat een 
gedwongen plaatsing in een behandelvoorziening van oudere, langdurig 
verslaafden die veel met hun verslaving verband houdende delicten hebben 

6 
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gepleegd en nog dreigen te plegen, een gunstig effect kan hebben op gebruik, 
criminaliteit en/of conventioneel gedrag. Een voorwaarde daartoe is dat de 
verslaafden de tijd krijgen om zelf gemotiveerd te ralcen om hun levenswijze 
te veranderen. In dit verband is het van belang dat uit veel evaluaties blijkt 
dat de gemiddelde retentie van personen die onvrijwillig in een 
behandelvoorziening zijn geplaatst, langer is dan van degenen die vrijwillig 
aan dezelfde behandeling deelnemen, en dat de onvrijwillig geplaatsten de 
behandeling valcer afmaken. Daarnaast wordt in de literatuur gewezen op het 
belang van een duidelijke omschrijving van de doelgroep en het tijdens een 
behandelingsprogramma bij alle behandelvoorzieningen zoveel mogelijk 
hanteren van dezelfde (oorspronkelijke) selectiecriteria. Verder lijkt een 
gefaseerde aanpak met na afloop deelname aan een zelfhulp- of 
supportgroep, meer effect te hebben dan uitsluitend een intra- of 
extramurale behandeling. 



1.1 	De maatregel voor gedwongen opname (SOV) 

1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk komt de aanleiding tot deze literatuurverkenning ter sprake. 
Verder komt het juridische kader waarin men de beoogde maatregel SOV wil 
passen aan de orde. Daarnaast wordt de probleemstelling geformuleerd en 
wordt de reikwijdte van de verkenning aangegeven. 

Aanleiding tot deze literatuurverkenning vormt de indiening van het 
wetsvoorstel Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Het wetsvoorstel is 
bedoeld voor de aanpak van een groep vaalc langdurig verslaafden l  die hun 
verslaving combineren met voortdurend en hardneklcig crimineel gedrag dat 
veel overlast veroorzaakt. De problematiek van de betrokkenen vloeit in de 
eerste plaats voort uit hun verslaving. Deze drugsgebruikers kunnen niet op 
eigen kracht gaan werken aan persoonlijk herstel en maatschappelijke 
(re)integratie. Het ontbreekt hun ook aan motivatie om gebniik te maken van 
en baat te hebben bij de bestaande zorgvoorzieningen. Met de huidige 
strafrechtelijke voorzieningen heeft men te weinig vat op deze groep. Deze 
strafrechtelijke voorzieningen zijn gericht op het uitoefenen van drang op 
justitiabele verslaafden om, bijvoorbeeld in het kader van een schorsing van 
de voorlopige hechtenis, te kiezen voor plaatsing in een daarop aansluitende 
zorgvoorziening. Voor veel verslaafde delinquenten is 'de stok achter de deur' 
echter te kort, omdat de gepleegde strafbare feiten in de regel geen 
langdurige (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf rechtvaardigen. Daardoor 
gaat er van de strafrechtelijke interventies onvoldoende drang uit om deze 
delinquente verslaafden te bewegen zich `vrijwillig' te laten opnemen in een 
(aflcick)Idiniek en de behandeling aldaar te voltooien (Kamerstuklcen II, 1997- 
1998). 
Het wetsvoorstel introduceert in het Wetboek van Strafrecht een nieuwe 
voorziening: de strafrechtelijke maatregel van plaatsing van personen in een 
inrichting voor de opvang van personen die hard-drugs gebruiken. Het gaat 
hierbij dus om opname onder dwang, in plaats van opname onder drang. 
De voorgestelde strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV) heeft volgens 
de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1997-1998) twee 
hoofddoelstellingen: 
1 'het terugdringen van ernstige overlast als gevolg van door 

drugsverslaafden gepleegde strafbare feiten; 

In deze notitie worden de termen `cirugsverslaafden' en '(drugs)gebruikers' door elkaar 
gehanteerd. In beide gevallen worden daarmee `verslaafden' bedoeld, in de zin van 
lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een of meer middelen, vermeld op de 
bij de Opitunwet behorende lijst I (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 1998, 
artikel 38m). 



1.2 	Juridisch kader 

Volgens de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1997-1998) is 'de 
voorgestelde voorziening geen straf maar een justitiele maatregel. Daarmee 
wordt tot uitdrukking gebracht dat er geen rechtstreeks verband behoeft te 
bestaan tussen de emst van de gepleegde feiten en de zwaarte van de 
strafrechtelijke reactie van de zijde van de overheid daarop. 
Dat betekent natuurlijk dat de regeling zelf met de nodige waarborgen is 
omgeven en zeer zorgvuldig zal worden toegepast.' 
In de memorie van toelichting (Kamerstuldcen II, 1997-1998) wordt verder 
verduidelijkt waarom de maatregel SOV als nieuwe strafrechtelijke 
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2 het oplossen, althans beheersbaar maken van de individuele (versla-
vings)problematiek van verslaafde delinquenten ten behoeve hun 
terugkeer in de maatschappij en met het oog op beeindiging van de 
recidive.' 

Men beoogt een gedwongen opvang in een inrichting voor verslaafden voor 
maximaal twee jaar. De maatregel kan alleen worden toegepast bij 
verslaafden bij wie een samenhang wordt verondersteld tussen de verslaving, 
de gepleegde feiten en de naar verwachting te plegen feiten. Verder moet de 
persoon een gevaar betekenen voor de veiligheid van personen of goederen. 
De ernst van het laatste delict is niet van belang voor het al dan niet opleggen 
van deze strafrechtelijke maatregel. Wel moet er sprake zijn van een reeks van 
delicten en van een langdurige combinatie van verslaving met criminaliteit 
en overlast. Bovendien dient de verdachte reeds eerder voor een misdrijf te 
zijn veroordeeld en conform het vonnis bestraft. First offenders komen dus 
niet voor de SOV in aanmerking. 
De aanwezigheid van ernstige psychiatrische problemen is een contra-
indicatie. De mogelijkheid blijft echter aanwezig dat bij de selectie van 
clienten een (latente) psychiatrische problematiek onvoldoende aan het licht 
kornt Men beschouwt dit op zichzelf niet als een bezwaar voor plaatsing in 
een voorziening die zich primair richt op het doorbreken van de verslaving 
en het bieden van maatschappelijk perspectief. Het hangt dan van de emst 
van de psychische stoomis en de bereidheid van de betroldcene om zich in te 
zetten af, of en hoe diens verblijf in de SOV kan worden gecontinueerd 
Er wordt voor iedere onder de SOV vallende verslaafde een individueel 
behandelingsplan gemaakt Het ligt in de bedoeling dat de verslaafden in het 
kader van de SOV een gefaseerde behandeling krijgen, varierend van het 
verblijf in een gesloten naar dat in een steeds meer open setting. Men wil de 
regie van de behandeling in een hand leggen, teneinde de continuiteit 
daarvan te kunnen waarborgen. De betroldcene krijgt daarom een 
trajectbegeleider (een redasseringsambtenaar) toegewezen, met wie hij 
gedurende zijn gehele behandeling contact houdt en die als aanspreekpunt 
dient voor alien die een rol vervullen bij de behandeling en de begeleiding 
van de desbetreffende verslaafde (Kamerstukken II, 1997-1998). 
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voorziening wordt geintroduceerd en geen plaats krijgt binnen bestaande 
voorzieningen: 

'Gekozen is voor een strafrechtelijke voorziening, d.w.z. een reactie van 
de zijde van de overheid op gepleegde strafbare feiten. Voorts is gekozen 
voor een voorziening die goed past in het strafrechtelijke stelsel. Er is 
niet voor gekozen om de onderhavige problematiek op te lossen door 
middel van reeds bestaande strafrechtelijke voorzieningen, zoals de 
maatregel van terbeschildcingstelling (TBS). Deze ziet op een ander type 
delinquent en op veel ernstiger strafbare gedragingen. Van TBS gestelden 
wordt verwacht dat zij zonder behandeling zich in de toekomst wederom 
schuldig zullen maken aan delicten met groot gevaar voor anderen. De 
TBS duurt in de regel ook langer dan de duur van de opname die in de 
SOV is voorzien. De SOV richt zich bij uitsluiting op aan hard-drugs 
verslaafden. Het gaat om een specifieke groep waarbij eventueel 
aanwezige ernstige gedragsstoornissen voornamelijk samenhangen met 
een ernstig en langdurig verslavingstraject. Onder de groep waarop de 
SOV ziet, kunnen zich ook verdachten bevinden bij wie tijdens het 
begaan van het feit een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis 
van de geestvermogens bestaat als bedoeld in artikel 37a Sr. Maar deze 
omstandigheid kan op zich geen voldoende grond opleveren voor 
inbedding van de SOV-voorziening in de TBS. De problematiek van de 
door drugsverslaafden veroorzaakte overlast vraagt om een specifiek 
instrument. Het is goed om die eigen aard van de SOV in de wet te 
verankeren. 
Er is ook niet gekozen voor een voorziening die is ingebed in het stelsel 
van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 
Bopz). In de eerste plaats is als gezegd gekozen voor een reactie van de 
overheid op gepleegde strafbare feiten. In de tweede plaats gaat het bij 
de groep verslaafden waarop de SOV ziet, niet steeds om personen die in 
aanmerking komen voor bijzondere opname in een psychiatrisch 
ziekenhuis. Oak de beoogde opzet van de opvang in een SOV-inrichting 
is van andere aard dan de opzet van behandeling in een psychiatrisch 
ziekenhuis.' 

In de memorie van toelichting wordt het experimentele karakter van de 
maatregel benadrukt Verder wordt erop gewezen dat de maatregel is bedoeld 
als aanvulling op andere voorzieningen en dat deze maatregel met 
waarborgen is omgeven, 

`aangezien het een ingrijpend instrument is. Dwang moet een ultimum 
remedium zijn. De voorgestelde maatregel is aanvullend op andere 
voorzieningen die weliswaar op zichzelf adequaat zijn, maar niet geschikt 
zijn om er alle groepen criminele verslaafden mee te bereiken. Bij het 
opzetten van de diverse projecten zal er op warden toegezien dat deze 
zich richten op de problematische groep van drugsverslaafden waarop de 
SOV is gericht Bij de oplegging van de SOV zal zeer zorgvuldig te werk 
warden gegaan. Er zal steeds op individueel niveau warden nagegaan of 
minder vergaande interventies zijn toegepast, of althans zijn 



aangeboden, en er zal moeten worden vastgesteld dat deze niet het 
beoogde effect hebben gehad. 
Waarborg dat deze weging plaatsvindt is dat bij de toepassing van de 
SOV in procedurele zin aansluiting wordt gezocht bij de voorzieningen in 
het kader van de vroeghulp interventiesystemen (VIS). De eerste 
screening van de doelgroep moet plaatsvinden op het politiebureau door 
de verslavingsreclassering in het kader van de vroeghulp. Bij de 
verwijzing komen dan vanzelf andere — minder vergaande interventies 
— ook in beeld. 
Koppeling van de — toepassing van de — SOV aan andere voorzieningen 
binnen de verslavingszorg, met voorts ook de mogelijkheid van 
voorwaardelijke oplegging, biedt aldus een waarborg tegen een mogelijk 
risico van een aanzuigende werking van de maatregel.' 

1.3 	Probleemstelling 

De literatuurverkenning is bedoeld om informatie op te leveren die 
ondersteuning kan bieden bij de behandeling van het wetsvoorstel SOV door 
het parlement Aan de hand van de literatuur worth nagegaan wat de 
ervaringen zijn met een onvrijwillige plaatsing in een behandelvoorziening 
van crimineel zeer actieve drugsverslaafden. Er wordt getracht een antwoord 
te vinden op de vraag of een gedwongen plaatsing in een 
behandelvoorziening zin heeft bij delinquente verslaafden die zich niet door 
de huidige strafrechtelijke drangvoorzieningen tot een behandeling laten 
bewegen. Het gaat daarbij om de vraag of men mag verwachten dat deze 
verslaafden na een dergelijke interventie minder criminaliteit zullen 
veroorzaken, minder zullen gebruiken en zich meer conventioneel 2  zullen 
gedragen dan zij zouden hebben gedaan als deze achterwege was gebleven. 
Verder wordt onderzocht welke factoren zouden kunnen bijdragen aan het 
slagen of mislukken van een behandeling als die welke met de SOV wordt 
beoogd. Een tweede doelstelling van de literatuurverkenning is een bijdrage 
te leveren aan de voorbereiding van de effectevaluatie van de SOV. Er wordt 
getracht aan de hand van de literatuur een overzicht te geven van 
verschillende operationalisaties van behandeleffectiviteit (effect-parameters). 
De meeste literatuur over het effect van behandelingsprogramma's op 
drugsverslaafden die daarin onder civielrechtelijke of strafrechtelijke druk 
zijn geplaatst, is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daarnaast zijn enkele 
voorbeelden van dergelijke evaluaties in Zweden en Duitsland bekend. In 
Nederland lopen twee experimenten van behandelingsprogramma's die in 
bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met de beoogde SOV. Bij een 

2 Onder 'conventioneel gedrag' wordt verstaan: het hebben van contacten buiten het 
drugs- en/of criminele milieu, het verrichten van (betaalde) arbeid, etc. 
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experiment in Ossendrecht gaat het weliswaar om een drangvoorziening, 
maar komen aard en duur van de behandeling overeen met de voornemens 
van de SOV. Bij het andere, inmiddels gestaakte, experiment, in Demersluis, 
werden verslaafde delinquenten daarentegen wel gedwongen geplaatst in een 
behandelvoorziening, maar voor een veel kortere termijn dan bij de SOV de 
bedoeling is. 
Speciale aandacht verdienen evaluaties van behandelingsprogramma's, die — 
evenals dat van de SOV — gefaseerd zijn, en bestemd voor oudere, langdurig 
verslaafden die onvrijwillig in de behandelvoorziening zijn geplaatst. 

1.4 	Reilcwijdte literatuurverkenning 

Verslaafden worden al dan niet onder druk gezet om in behandeling te gaan • 

en dat kan het effect van de behandeling beinvloeden. Bovendien kunnen de 
criteria die bij de selectie van verslaafden voor een behandeling worden 
gehanteerd, van invloed zijn op het effect. Tussen de evaluaties van 
behandelingsprogramma's bestaan verschillen in de periode waarover wordt 
geevalueerd. Deze verschillen kunnen de resultaten eveneens beinvloeden. 
Verder hanteert men bij de verschillende evaluaties diverse parameters om 
het effect van het programma te meten. Ten slotte komt de wijze waarop de 
literatuurverkenning is uitgevoerd, ter sprake. 

1.4.1 	Wijze van instromen 
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Drugsverslaafden kunnen op eigen initiatief of onder druk van anderen in 
een behandelvoorziening komen. In het laatste geval kan sprake zijn van 
informele druk door de partner of vrienden of van formele druk van de kant 
van een instantie. 
Rotgers (1992) maakt een onderscheid tussen formele niet-strafrechtelijke 
druk en formele strafrechtelijke druk. Bij formele niet-strafrechtelijke druk 
moet men bijvoorbeeld denken aan de druk die een werkgever of een 
beroepsvereniging op een verslaafde kan uitoefenen om zich te laten 
behandelen. Een andere vorm van formele niet-strafrechtelijke druk is een 
gedwongen plaatsing in een behandelvoorziening via een civielrechtelijke 
procedure. Er is spralce van formele strafrechtelijke druk als men door middel 
van een strafrechtelijke maatregel onder druk wordt gezet om in behandeling 
te gaan. 
Men kan bij formele druk ook een onderscheid malcen tussen drang en 
dwang. Bij drang kan een verslaafde kiezen uit een behandeling of een 
alternatief, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of detentie. Bij dwang wordt de 
verslaafde in een behandelvoorziening geplaatst, ook als hij of zij dat zelf niet 
wit. In de literatuur over Zweedse en Duitse evaluaties van 
behandelingsprogramma's wordt, evenals in Nederland, een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen drang- en dwangvoorzieningen. 
In de Amerikaanse literatuur daarentegen is dat niet altijd duidelijk. 
Overigens lijkt het voor deze literatuurverkenning van meer ondergeschikt 



belang of er in de VS sprake is van een dwang- of drangvoorziening, en wel 
om de volgende reden. In Nederland is het wetsvoorstel SOV ingediend, 
omdat bij de huidige Nederlandse drangvoorzieningen de duur van de 
detentie die het alternatief is voor een behandeling te kort is om de 
doelgroep van de SOV in behandeling te krijgen. In de VS is, vooral bij 
recidive, vaak sprake van een langdurige detentie. De drangvoorzieningen in 
de VS zijn daarom misschien beter te vergelijken met de beoogde maatregel 
SOV dan met de Nederlandse drangvoorzieningen. Een wezenlijk verschil 
tussen drang en dwang is dat bij drang een alternatief wordt geboden. Dit 
alternatief is in de VS in de regel zo onaantrekkelijk dat de betrokkenen de 
maatregel toch als dwang kunnen ervaren. In dat geval vervaagt de grens 
tussen drang en dwang (zie Gostin, 1993). Om die reden wordt hier bij het 
overzicht van Amerikaans onderzoek het onderscheid tussen 'drang' en 
'dwang' achterwege gelaten. Hier wordt alleen het verschil aangeduid tussen 
van 'vrijwillig' en 'onvrijwillig', of tussen een 'vrijwillige behandeling' en 'een 
behandeling onder formele (al dan niet strafrechtelijke) druk.' 

1.4.2 Doelgroep 
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Er bestaan verschillen in selectiecriteria tussen de diverse 
behandelvoorzieningen voor verslaafden. Bij deze criteria gaat het in de regel 
om de emst en duur van de verslaving, crimineel gedrag en leeffijd van de 
verslaafde. De selectiecriteria kunnen van invloed zijn op het effect van de 
behandeling. 
In de literatuur over evaluaties van behandelingen voor drugsverslaafden 
wordt echter dikwijls niet duidelijk aangegeven om welke doelgroep het 
precies gaat en welke selectiecriteria zijn gehanteerd. 
Soms zijn wet gegevens voorhanden over gebruik en criminaliteit van veer de 
behandeling. Waarschijnlijk gaat het bij veel buitenlandse drang/dwang 
programma's (voor een deel) om ilichtere gevallen' dan in de doelgroep van 
de SOV. Drugsgebruik is namelijk op zichzelf geen delict volgens de 
Nederlandse wetgeving, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse. 
Bovendien is het OM in Nederland niet verplicht iemand te venrolgen ook al 
denkt men strafbare feiten te kunnen bewijzen (opportuniteitsbeginsel), 
terwij1 dat in andere landen wel het geval is (legitimiteitsbeginsel) (Van den 
Hurk, concept). Het komt ook voor dat de doelgroep van een 
behandelingsprogramma uit first offenders bestaat Wij maken echter uit de 
literatuur op dat het ook in de VS, Duitsland en Zweden dilcwijls gaat om een 
groep langdurig verslaafden met veel recidive. Men mag daarom aannemen 
dat de doelgroep van de SOV in Nederland ook in het buitenland voor een 
dergelijke onvrijwillige plaatsing in aanmerking zou komen. 
Bij de geevalueerde behandelingen gaat het vooralsnog vooral om 
heroineverslaafden die bij de latere onderzoeken in de regel ook andere 
hard-drugs, zoals cocaine, gebruiken. Onder de verslaafden bevinden zich 
soms ook personen die primair cocaine gebruiken. Er is echter nog geen 
literatuur gevonden over het effect van onvrijwillige plaatsing in een 
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behandelvoorziening, waarbij uitsluitend is gekeken naar personen die 
primair aan cocaine zijn verslaafd. 
Wij hebben ons bij de literatuurverkenning gericht op evaluaties van 
behandelingsprogramma's, waaraan vrijwillig en onvrijwillig in de 
behandelvoorziening geplaatste verslaafden deelnamen, laatstgenoemden 
veelal onder druk van justitie. Daarnaast is gekeken naar de evaluaties van 
behandelingsprogramma's die speciaal bestemd waren voor justitiabele 
verslaafden. 
Er is ook ervaring opgedaan met de gedwongen plaatsing van enkele andere 
probleemgroepen in behandelvoorzieningen: psychiatrische patienten die in 
het kader van de Wet Bopz gedwongen worden opgenomen en delinquenten 
die TBS krijgen opgelegd. Bovendien worden in het buitenland, vooral in 
Zweden, soms ook personen die uitsluitend aan alcohol zijn verslaafd of die 
alleen soft drugs gebruiken, gedwongen opgenomen. Zoals ook in de 
memorie van toelichting is benadrukt, gaat het bij de voorziening TBS en de 
Wet Bopz echter duidelijk om andere doelgroepen met andere problemen 
(zie paragraaf 1.2). Dit geldt naar ons oordeel ook voor alcoholisten en, 
althans in Nederland, voor personen die alleen aan soft drugs zijn verslaafd, 
omdat zij met veel minder kosten en moeite over hun verslavingsmiddel 
kunnen beschikken. Deze categorieen verslaafden zullen daardoor veel 
minder snel tot verwervingscriminaliteit vervallen. Er zijn in Duitsland, de VS 
en vooral in Zweden eveneens behandelingen van verslaafde delinquenten 
geevalueerd, waarbij een deel van de groep uitsluitend soft drugs of alcohol 
gebruikte. Wij hebben alleen onderzoeken in ons overzicht opgenomen, 
waarbij een (in Zweden soms zeer klein) deel van de groep primair aan drugs 
was verslaafd. Het is echter niet altijd duidelijk of het daarbij om hard of om 
soft drugs ging. 

1.4.3 Evaluatieperiode en uitval bij het onderzoek 

De in de literatuur genoemde evaluatieperiodes varieren. Bij enkele 
onderzoeken is alleen gekeken naar de ervaringen tijdens de behandeling. Er 
is echter ook een onderzoek beschreven waarbij over een periode van dertien 
jaar vanaf het begin van de interventie werd geevalueerd. 
Van de meeste onderzoeken is niet bekend hoeveel procent van de 
oorspronkelijke interventiegroep, en eventueel de controlegroep(en), aan het 
onderzoek heeft deelgenomen, dus hoe groot de uitval bij het onderzoek was. 

1.4.4 Effect-parameters 

Bij de evaluaties van behandelingsprogramma's voor verslaafden wordt in de 
regel nagegaan welke verslaafden de behandeling voltooien en hoe lang 
degenen die het niet afinaken, in behandeling blijven (retentie). Daarnaast 
wordt onderzocht welke veranderingen tijdens en/of na de behandeling 
optreden in drugsgebruik, criminaliteit en/of conventioneel gedrag. Het gaat 
daarbij om de vraag in hoeverre het gedrag van de interventiegroep tijdens 
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en na de behandeling nwer verandert dan de controlegroep. In de loop van 
de tijd treden er bij verslaafden namelijk altijd veranderingen op in gebruik, 
crimineel en conventioneel gedrag. Deze veranderingen houden verband met 
interventies bij en ervaringen van de verslaafden, en met de omstandigheid 
dat zij ouder worden. Er is als zodanig oak bij de controlegroep sprake van 
een autonome ontwilckeling. Het effect van een behandeling moet daarom 
altijd als relatiefworden beschouwd. 
Het ligt, gezien de doelstelling van deze literatuurverkenning, voor de hand 
dat het effect van een behandeling op de criminaliteit van de deelnemers 
hier speciale aandacht verdient. In de literatuur worden naast deze effect-
parameter ook andere genoemd, zoals gebruik van drugs en alcohol, en 
conventioneel gedrag. Er zijn (vooral in Zweden) onderzoeken gedaan 
waarbij men zich bij de effect-evaluatie heeft beperkt tot het meten van het 
alcohol- en drugsgebruik. Wij hebben deze onderzoeken toch in de 
literatuurverkenning opgenomen, omdat een dergelijk gebruik van invloed 
kan zijn op de criminaliteft Bij genoemde onderzoeken bestaat veelal geen 
zicht op de omvang van dat effect 

1.4.5 Werkwitze bij de literatuurverkenning 

Bij het verzamelen van materiaal is de database van het WODC geraadpleegd 3  
en is in de database van abstracts van NCJRS op Internet gezocht 4. Verder 
hebben wij gebruik kunnen maken van literatuur die door het Amsterdam 
Institute for Addiction Research (AJAR) over deze onderwerpen was 
verzameld, waarvoor onze dank Daarnaast is bij het Trimbos-instituut 
gezocht in het eigen bestand (Adonis) 5  en in de databestanden van Psyclit en 
Medline6. Bovendien hebben wij uit de VS informatie gekregen van het NIDA 
(National Institute on Drug Abuse) en van het Office of National Drug 
Control Policy. Verder hebben wij een aantal deskundigen op het terrein van 
de verslavingszorg geraadpleegd. 7  
Er wordt in deze literatuurverkenning eerst een kort overzicht gegeven van de 
verschillende behandelingsmodaliteiten en, voor zover bekend, het effect 

Er is daarbij gezocht op de trefwoorden: 'drugsverslaafden* en (dwangbehandeling of 
dw-angopname) en niet Nederland' Onze dank daarvoor aan mevrouw P.H.T. Secherling, 
docurnentalist van het WODC. 

4 
Onder 'compulsory drug?' Onze dank daarvoor aan mevrouw M.H. Moene, 
documentalist van het WODC. 
Op de trefwoorden (dwang*, drang*, detentie, penitentiairel+ (effects, evaluatie*, 
resultaten, prognose). 

6 Onze dank daarvoor aan mevrouw G. van der Spek, bibliothecaris-documentalist bij het 
Trimbos-instituut. 

7 	Wij willen hier speciaal een woord van dank uitspreken voor de heer A. van der Hurk 
van GGZ Nederland voor de verstreldcing van het concept van zijn proefschrift en 
mevrouw MA. Goppel van de Gezondheidsraad voor de tips die zij ons gaf en de 
literatuur the zij voor ons heeft opgezocht. 
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daarvan. Vervolgens komen de ervaringen elders met de implementatie van 
behandelingsprogrammma's voor justitiabele drugsverslaafden ter sprake. 
Verder wordt een schets gegeven van het juridische kader van de 
geevalueerde buitenlandse programma's, gevolgd door een overzicht van de 
evaluaties en een samenvatting van de voornaamste bevindingen. In 
Nederland zijn diverse programma's voor justitiabele verslaafden 
geevalueerd, maar het gaat daarbij vrijwel altijd om drangvoorzieningen. Wij 
beperken ons daarom tot de in paragraaf 1.3 genoemde programma's in 
Demersluis en Ossendrecht. In de Amerikaanse literatuur hebben wij zowel 
naar drang- als dwangvoorzieningen gezocht. Het aantal geevalueerde 
behandelingsprogramma's is daar zó groot dat wij ons daarbij hebben 
moeten beperken tot die evaluaties waaraan op verschillende plaatsen in de 
door ons geraadpleegde literatuur is gerefereerd. Van de Duitse en Zweedse 
evaluaties zijn waarschijnlijk alleen die van dwangvoorzieningen relevant 
voor de SOV, reden waarom wij ons daartoe hebben beperkt. Bovendien 
hebben wij de evaluaties van behandelingen speciaal bestemd voor jongeren, 
niet in het overzicht opgenomen. Wij geven hier een overzicht van een aantal 
evaluatieonderzoeken waarbij het effect van de behandeling op vrijwillig 
geplaatste verslaafden wordt vergeleken met dat op onvrijwillig geplaatsten. 
Daarnaast zijn verslaafden die (veelal onder druk van justitie) onvrijwillig in 
een behandelvoorziening zijn geplaatst, vergeleken met een controlegroep bij 
wie geen behandeling heeft plaatsgevonden. Er is ook gezocht naar een 
mogelijk verband tussen bepaalde kenmerken van verslaafden en het effect 
van een onvrijwillige plaatsing in een behandelvoorziening op hen. 
Bovendien is onderzoek gedaan naar een eventueel verband tussen bepaalde 
kenmerken van een behandeling en het effect daarvan op verslaafden die 
onvrijwillig in een behandelvoorziening zijn geplaatst. De 
literatuurverkenning wordt afgesloten met enkele kernpunten met betreklcing 
tot de implementatie en evaluatie van behandelingsprogramma's en een 
aantal suggesties. 
Voor de samenstelling van de begeleidingscommissie voor de 
literatuurverkenning wordt verwezen naar de bijlage. 8  

8 Met speciaal een woord van dank voor de heer E. Leuw voor het redigeren van deze 
notitie. 



2 Behandelingsmodaliteiten 

In het behandelingsprogramma dat men in het kader van de SOV wil 
aanbieden, is de benadering vooral pralctisch en op resocialisatie gericht. Met 
een trajectmatige, sterk structuur biedende aanpak wordt de verslaafden door 
gedragstherapeutische interventies geleerd zich weer sociaal te gedragen, en 
worden hun kennis en vaardigheden bijgebracht. Men stelt hun ook 
voorzieningen als werk en woonruimte ter beschikking. Het gaat daarbij om 
vaardigheden en voorzieningen die de verslaafde doorgaans mist en die 
elementair zijn voor het opnieuw verwerven van een plaats in de 
samenleving (Kamerstukken II, 1997-1998). 
Van den Hurk (concept) geeft een overzicht van verschillende 
behandelingsmodaliteiten voor drugsverslaafden. Het is volgens hem bij een 
dergelijke indeling onvermijdelijk dat sommige interventies elkaar 
overlappen. Bovendien geeft hij een overzicht van de in de literatuur 
vermelde resultaten van deze verschillende modaliteiten. 

2.1 	Detoxificatie 

Detmdficatie kan worden omschreven als een begeleide onthouding van 
opiaten. Deze kan met of zonder farmacologische ondersteuning (meestal 
methadon) plaatsvinden. De duur van de behandeling is relatief kort, 
gewoonlijk 5 a 7 dagen, maar loopt soms uit tot drie weken. Het is een van de 
meest gangbare interventies, die vooral bij de verslaafden zelf populair is. 
Deze interventie blijkt, zonder aanvullende interventies, niet tot een 
blijvende vermindering van gebruik te leiden (Gerstein en Harwood, zie Van 
den Hurk, concept). 

2.2 	Vervanging van opiaten 

Men verstrekt personen die aan opiaten, zoals heroine, zijn verslaafd, dilcwijls 
een vervangingsmiddel. Het meest gangbaar zijn de 
methadononderhoudsprogramma's. Bij de meeste 
methadononderhoudsprogramma's worden ook aanvullende voorzieningen 
geboden op psychiatrisch, medisch en sociaal-maatschappelijk terrein. 
Ondanlcs de populariteit van deze programma's is methadon, vanwege zijn 
verslavende werking, altijd enigszins controversieel gebleven. 
Er zijn inmiddels ook andere middelen die heroine kunnen vervangen, zoals 
LAAM, naltrexon en buprenorfine. 
Uit onderzoek blijkt dat een methadonbehandeling onder bepaalde 
voorwaarden tot minder gebruik en criminaliteit kan leiden (Grapendaal e.a., 
1991). Het is echter niet bekend of deze interventie een positief effect heeft 
op het maatschappelijk functioneren. Het effect van de behandeling wordt 
verhoogd als deze wordt gecombineerd met maatregelen gericht op 
rehabilitatie (Platt, zie Van den Hurk, concept). 



2.3 	Intramurale interventies 
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De therapeutische gemeenschap (TG) is een van de meest gangbare 
intramurale interventies voor drugsgebruikers. Bij de TG is in de regel sprake 
van een intramurale fase van 9 tot 12 maanden. Deze wordt gevolgd door een 
ambulante fase van zelfstandig (begeleid) wonen, waarin het contact tussen 
behandelaars en deelnemers voor een variabele periode wordt voortgezet Dit 
kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een drugsvrij ambulant 
programma (zie verderop). 
De TG is gericht op persoonlijke groei met als doel een volledige verandering 
van iemands levensstijl. Het belangrijkste instrument daartoe is de 
gemeenschap zelf, bestaande uit mensen die op elkaar betrokken zijn en 
daarmee zichzelf en anderen helpen. Het TG-programma bestaat uit een 
gestructureerd mengsel van resocialisatie, milieutherapie, interventies gericht 
op gedragsverandering, de mogelijkheid am via een hierarchie van 
verantwoordelijIcheden binnen de TG vooruit te komen, en diverse sociale 
voorzieningen. 
In de beginperiode van de TG was het programma zeer rigide en bestond de 
staf grotendeels uit ex-clienten die de behandeling hadden voltooid. In de 
loop van de tijd zijn de programma's flexibeler geworden en heeft de staf een 
meer multidisciplinair karakter gekregen. 
De doelgroep bestaat uit drugsverslaafden die op verschillende terreinen 
emstige problemen hebben, inclusief een ernstige criminele 
voorgeschiedenis. 
Uit onderzoek blijkt dat deze interventie tot minder gebruik en criminaliteit 
en tot een beter maatschappelijk functioneren kan leiden voor wie de 
behandeling volhoudt Daartoe is een verblijfsduur van tussen de 12 en 18 
maanden vereist De uitvalpercentages liggen bij deze vorm van behandelen 
echter hoog: ongeveer 85% van de totale instroom; inclusief heropname: 70- 
75% (Gerstein en Harwood, zie Van den Hurk, concept). 
De chemical dependency intervention (CD) is een intramurale interventie van 
due tot zes weken. Daarna volgt een ambulante fase die twee jaar kan duren 
en die bestaat uit wekelijlcse therapiebijeenkomsten. Deze behandeling is 
vooral gebaseerd op de 12-stappen benadering van de Anonieme 
Alcoholisten. Daarbij staat de overtuiging centraal dat athankelijIcheid van 
drugs weliswaar van blijvende aard is, maar controleerbaar. Doelen zijn 
abstinentie en verandering van leefpatroon. 
Er is overigens vrijwel niets bekend over de effectiviteit van deze 
behandeling. 

2.4 	Ambulante drugsvrije interventies 

Deze categorie omvat diverse therapeutische modaliteiten, gekenmerkt door 
het ontbreken van medicatie. Gewoonlijk hebben degenen die de 
behandeling geven, een- of tweemaal per week contact met hun clienten. De 
gemiddelde duur van de interventie is ongeveer zes maanden. Vaak maakt 



men daarbij gebruik van allerlei voorzieningen zoals gezondheidszorg, 
onderwijs, begeleid wonen en trainingen in arbeidsvaardigheden. Drugsvrije 
ambulante interventies worden ook vaak aangeboden binnen een justitieel 
kader, bijvoorbeeld in plaats van strafvervolging. 
Er zijn aanwijzingen dat deze interventies tot minder gebruik en een beter 
maatschappelijk functioneren leiden dan detoxificatie. De uitval ligt echter 
hoger dan bij methadonprogramma's. Men heeft vooralsnog geen inzicht in 
de werkzame elementen van deze interventie. Dar is vooral relevant omdat 
het hier gaat om een verscheidenheid aan interventies varierend van 
laagdrempelige inloopcentra tot multimodale behandelingen (Gerstein en 
Harwood, zie Van den Hurk, concept). 

2.5 	Gezinsinterventies 

Bij gezinstherapie gaat men ervan uit dat gedragsproblemen op de een of 
andere manier verband houden met een disfunctionerend gezinssysteem. 
Men betrekt daarom de gezinsleden van de verslaafde bij de behandeling. 
Er is weinig bekend over het effect van deze vorm van interventie. 

2.6 	Psychotherapie 

De term psychotherapie verwijst naar diverse psychotherapeutische 
technieken. Het gaat daarbij om cognitieve gedragstherapieen, 
groepspsychotherapieen en ondersteunende psychotherapieen. 
Het is niet bekend wat het effect is van psychotherapie als zelfstandige 
interventie. Psychotherapie als aanvulling op een methadonprogramma kan 
een gunstig effect hebben op depressieve stoornissen. Bij deviante 
persoonlijkheidsstoornissen lijkt het echter weinig effectief (Mattick en Hall; 
Platt, zie Van den Hurk, concept). 

2.7 	(Cogrdtief) gedragsgerichte interventies 
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Deze categorie interventies brengt men soms onder bij die van de 
psychotherapie. Er is aangetoond dat conditionering een belangrijke rol 
speelt bij het ontstaan en voortduren van een verslaving. Uit diverse 
experimenten is gebleken dat zowel interne prikkels (zoals stemmingen en 
craving) als externe stimuli (bijvoorbeeld injectienaalden) geassocieerd 
kunnen raken met of zelfs kunnen aanzetten tot middelengebruik. Er zijn 
verschillende typen interventies ontwikkeld, waarmee men tracht om 
dergelijke conditioneringen ongedaan te maken, zoals cognitief-
gedragsgerichte interventies. 
De populariteit van de cognitief-gedragsgerichte interventie neemt toe. Ook 
bij de SOV wit men onder meer gebruik maken van een methodiek die men 
onder deze behandelingsmodaliteit zou kunnen laten vallen. Het accent bij 
cognitief gedragsgerichte interventies ligt op het aanleren van vaardigheden, 
vooral die op het interpersoonlijke vlak. Men veronderstelt dat deze 



2.9 	Behandelingsmodaliteiten van geevalueerde progranuna's voor 
onvrijwillig geplaatste verslaafden 

2.8 	Zelfhulp 
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vaardigheden bijdragen aan het beter leren beheersen van de zucht naar 
middelen. 
Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van cognitief-
gedragsgerichte interventies op drugsverslaafden. De invloed daarvan op hun 
verslavingsprobleem is vooralsnog onbekend. Er is wel aangetoond dat men 
met een dergelijke behandeling drugsverslaafden bepaalde 
(interpersoonlijke) vaardigheden kan bijbrengen. Verder is gebleken dat deze 
behandelingsvorm bij alcoholproblemen tot de meest effectieve interventies 
behoort (Platt ; Mattick en Hall, zie Van den Hurk, concept). 

Zelfhulpgroepen zijn ontwildceld am mensen met drugsproblemen de 
mogelijkheid te bieden elkaar te steunen. Deze berusten in de regel op de 12- 
stappen benadering van de Anonieme Alcoholisten. Volgens Van den Hurk is 
over het effect van zelfhulp niets bekend (zie echter paragraaf 5.2.3). 

In de (overwegend Amerikaanse) literatuur over het effect van een 
behandeling op verslaafden die onvrijwillig in de behandelvoorziening zijn 
geplaatst, warden vooral evaluaties beschreven van ambulante drugsvrije 
interventies, therapeutische gemeenschappen (in penitentiaire inrichtingen), 
en methadononderhoudsprogramma's. 
Strafrechtelijke druk blijkt bij personen die in drugsvrije 
behandelvoorzieningen warden geplaatst, tot meer afname in arrestaties en 
gebruik te leiden dan bij verslaafden die voor een 
methadononderhoudsprogramma kiezen. Een mogelijke verldaring is dat 
eerstgenoemde verslaafden wellicht meer gemotiveerd zijn am hun hele 
manier van leven te veranderen (Salmon en Salmon, 1983). 



3 Implementatie van 
behandelingsprojecten 

In de literatuur wordt een aantal aandachtspunten genoemd met betrekking 
tot de implementatie van behandelingsprogramma's voor verslaafde 
justitiabelen. Het gaat daarbij om de samenwerking tussen het 
strafrechtsysteem en de verslavingszorg, en om de bevoegdheden van 
degenen die de behandeling geven. Verder komen de selectiecriteria voor 
potentiele nieuwe clienten van een behandelingsprogramma aan de orde, 
evenals de plaatsingsmogelijkheden en de aandacht die er bij de behandeling 
aan de individuele client kan worden besteed. Andere aandachtspunten zijn: 
de lcwaliteit en continditeit, consistentie en flexibiliteit van 
behandelingsprogramma's. De cultuur en de fysieke omgeving van de 
behandelvoorziening zijn eveneens van belang voor het effect van de 
behandeling. Verder is onderzoek gedaan waarbij het effect van een 
gefaseerde behandelingen is vergeleken met dat van uitsluitend een intra- of 
extramurale behandeling. 

3.1 	Samenwerldng tussen het strafrechtsysteem en de verslavingszorg 

Uit de geraadpleegde literatuur maken wij op dat er soms een duidelijk 
verschil bestaat tussen de cultuur in de verslavingszorg en het 
strafrechtsysteem. De leden van een behandelstaf beschouwen een aan drugs 
verslaafde dader gewoonlijk als een client, die zij bij hun beslissingen 
betrekken. Zij behandelen de informatie die hij hun verstrekt als 
vertrouwelijk. Behandelaars weten ook uit ervaring dat de client zo nu en dan 
zal terugvallen en menen dat daarop meer op therapeutische dan punitieve 
wijze moet worden gereageerd. 
Penitentiaire en justitiele medewerkers daarentegen verwachten soms dat 
een behandeling onmiddellijk en blijvend effect heeft. Het komt voor dat de 
gerechtelijke autoriteiten bij de behandeling de leiding nemen. Soms 
beschouwen zij elk geval van drugsgebruik tijdens de behandeling als een 
overtreding die de behandelstaf aan de justitiele autoriteiten moet melden. 
De verwachtingen met betrekking tot het effect van een behandeling kunnen 
bij de vertegenwoordigers van justitie te hoog gespannen zijn, als zij weinig 
overleggen met degenen die voor de behandeling verantwoordelijk zijn. 
Indien de resultaten dan in hun ogen tegenvallen, kan dat tot gevolg hebben 
dat zij het nut van behandelingen in twijfel gaan trekken en justitiabele 
drugsgebruikers niet snel meer zullen verwijzen. Dit is onder meer gebeurd 
bij behandelingsprogramma's in New South Wales en Victoria (beide in 
Australie) (Baldwin; Skene, zie Hall, 1997). 
De samenwerking tussen justitie en degenen die voor de uitvoering van de 
behandeling verantwoordelijk zijn, blijkt zijn weerslag te hebben op de mate 
waarin de clienten in behandeling blijven (retentie) (Hiller e.a., zie Farabee 
e.a., 1998). 



In het Amerikaanse programma Treatment Alternative to Street Crime (TASC) 
streeft men naar een nauwe samenwerking tussen justitie en de 
verslavingszorg. De behandelaars houden de vertegenwoordigers van justitie 
regelmatig op de hoogte van de vorderingen van bun clienten. Clienten die 
terugvallen, worden aan het strafrechtsysteem geretourneerd (Anglin e.a., 
1996). 

Andere voorzieningen in de VS waarmee men de samenwerking tussen 
justitie en behandelingsprogramma wil intensiveren, zijn de zogenaamde 
drug courts. Sinds in Dade County (Miami) het eerste drug court in 1989 we rd 
opgezet, is het aantal drug courts in de VS snel toegenomen en dat is nog 
steeds groeiende (Anglin e.a., 1996). In een drug court blijft de rechter van het 
begin tot het einde van de behandeling een centrale rol vervullen. De rechter 
van een drug court zit veel korte zittingen voor die handelen over de toelating 
van gedaagden tot het behandelingsprogramma, rapportages over de 
vorderingen van deelnemers aan het programma, hun afronding van de 
behandeling, of over sancties die getroffen moeten worden tegen een 
verslaafde die afhaakt of opnieuw een delict pleegt. Gedaagden moeten 
regelmatig weer bij de rechter komen om over hun vorderingen te spreken. 
Zo nodig, kan de verslaafde een detentie van twee weken lcrijgen in een 
speciale afdeling van de gevangenis Corn hem te motiveren'). Het kan ook 
nodig zijn de zaken van bepaalde daders over te hevelen naar een reguliere 
rechtbank. De rechter en niet de behandelaars, bepaalt of een justitiabele in 
de behandeling moet blijven (Goldkamp, 1994; Anglin e.a., 1996). De 
advocaat en openbare aanklager vervullen in een drug court ook een andere 
dan hun gebruikelijke rol. De openbare aanldager deelt complimenten en 
waarschuwingen uit aan de justitiabelen, terwij1 de advocaat het beleid van 
het drug court steunt en soms een meer therapeutische rol vervult 
(Goldkamp, 1994). 

3.2 	Bevoegdheden van degenen die justitiabele drugsgebruikers 
behandelen 
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Ms men, zoals thans bij de drug courts gebeurt, justitie nauwer bij het 
behandelingsprogramma betrekt, kan dat ten koste gaan van de 
bevoegdheden van degenen die de behandeling geven. Net  risico is dan 
aanwezig dat zij hun clienten te weinig zelf kunnen 'sturen' , omdat zij voor 
elke stap toestemming aan justitie moeten vragen. Dit leren de ervaringen in 
de jaren zestig en zeventig met de public health klinieken van Lexington en 
Fort Worth in de VS. Toen de behandelingsprogramma's aldaar onder de 
Narcotic Addict Rehabilitation Act (NARA) van 1966 lcwamen te v-allen, 
moesten de behandelaars voor elke maatregel die zij ten aanzien van een 
deelnemer wilden nemen aan de rechtbank om toestemming vragen. Een 
client moest elke keer zelf naar de rechtbank toe als zijn zaak daar aan de 
orde lcwam. Ondanlcs enkele positieve resultaten in genoemde klinieken, 
leidde de ingewildcelde administratieve structuur daarvan en de slechte 
communicatie met vertegenwoordigers van het strafrechtsysteem ertoe dat 
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deze in 1972 werden gesloten (Anglin en Hser, zie Farabee, 1998). 
Verder is het van belang dat degenen die bij ambulante behandelingen met 
het toezicht op de client zijn belast, over voldoende sanctiemogelijkheden 
beschikken. Dit leert de ervaring in de jaren zestig met het programma van 
de Narcotic Addiction Control Commission (NACC) in New York, waarin 
justitiabele verslaafden via een civielrechtelijke procedure gedwongen 
konden worden geplaatst. Dit programma wordt als mislukt beschouwd. Het 
programma had een intra- en extramurale fase. Degenen die de clienten op 
drugsgebruik moesten controleren hadden, in tegenstelling tot 'gewone' 
Amerikaanse reclasseringsambtenaren, geen arrestatiebevoegdheid. Daardoor 
liep een zeer hoog percentage van de verslaafden weg (Inciardi, 1988). 

3.3 	Selectiecriteria bij behandelvoorziertingen 

Soms zijn de selectiecriteria voor een behandeling te weinig duidelijk en, als 
dat wel het geval is, houdt men zich bij de selectie van clienten onvoldoende 
aan deze criteria. Dat laatste was het geval bij het programma KEY (een 
therapeutische gemeenschap voor gedetineerden). In verband met de duur 
van de behandeling aldaar, was het de bedoeling dat alleen personen zouden 
worden geplaatst die nog een gevangenisstraf van hooguit twee jaar tegoed 
hadden (zie paragraaf 4.4.7). Niettemin nam men ook clienten aan, die nog 
een veel langere tijd hadden uit te zitten, met als gevolg dat deze na de 
behandeling niet konden worden ontslagen. Dit leidde tot frustraties bij de 
betrokken clienten. Enkele van hen bleven in het programma, maar vormden 
daardoor een belemmering voor latere deelnemers om tot het hoogste niveau 
in de hierarchie van de TG op te klimmen (Inciardi e.a., 1992). 
Soms wordt bij een plaatsing van een verslaafde justitiabele door het 
strafrechtsysteem te weinig rekening gehouden met de individuele 
problemen van de client, zodat de betrokkene in een voor hem minder 
geschikte behandelingsmodaliteit kan komen (Hiller e.a., zie Farabee e.a., 
1998). 

3.4 	Plaatsingsmogelijklieden 

Iemand onder formele druk zetten om in behandeling te gaan heeft weinig 
zin als er onvoldoende behandelplaatsen voorhanden zijn. Een. dergelijk 
plaatsgebrek vormt i. de VS een struikelblok bij de plaatsing van 
drugsgebruikende justitiabelen in behandelingsprogramma's (Sowers en 
Daley (1993). Het komt voor dat behandelaars alleen een rol vervullen bij het 
beoordelen van verslaafde daders, omdat zij door plaatsgebrek geen 
justitiabelen kunnen opnemen, die voor een behandeling in plaats van 
strafvervolging in aanmerking zouden komen (Rigg en Indermaur, zie Hall, 
1997). 



3.5 	Aandacht voor de individuele drugsgebruiker 
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Gernstein en Harwood (zie Hall, 1997) waarschuwen voor het volgende. Ms 
men steeds meer verslaafden onder strafrechtelijke druk gaat zetten om zich 
te laten behandelen, kan dat ten koste gaan van de aandacht voor de 
individuele verslaafde delinquent Dat kan dan van nadelige invloed zijn op 
het effect van de behandeling. 
Het is in ambulante programma's van belang dat degenen die de clienten 
begeleiden voldoende tijd hebben am regelmatig contact met hen te 
onderhouden. Soms ligt hun caseload echter zoveel hoger dan oorspronkelijk 
de bedoeling was, dat dergelijke contacten er te veel bij inschieten. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij het in paragraaf 3.2 genoemde programma van het 
NACC in New York (Inciardi, 1988) en bij een programma in Maryland van 
intensief reclasseringstoezicht voor jonge verslaafde daders (Sealock e.a., 
1997). Bij het laatstgenoemde programma was het oorspronkelijk de 
bedoeling dat er in het begin van de nazorgfase dagelijks contact zou zijn 
tussen de jongere en een reclasseringsambtenaar en dat de jongeren elke 
week aan verschillende behandelingssessies zouden deelnemen. In de 
praktijk echter was het gemiddeld aantal contacten met een 
reclasseringsambtenaar per jongere minder dan een keer per week. 

3.6 	Kwaliteit en condnateit van een behandelingsprograrnma 

Uit een onderzoek bij zes methadonprogramma's aan de oostkust van de VS 
bleek een verband tussen het moreel van de programmastaf en het effect van 
het programma (Ball 	zie Anglin en Hser, 1991). De invloed van 
programmabeleid en staf op de resultaten is echter moeilijk te kwantificeren 
en er is nauwelijks onderzoek naar gedaan (Simpson, zie Anglin en Hser, 
1991). 
Zelfs als een behandelingsprogramma goed is opgezet en in de eerste tijd 
succesvol, kan het in de loop van de tijd enigszins versloffen. Men ziet 
dilcwifis dat het enthousiasme van de stafleden in de loop van de tijd afneemt 
en dat hun aandacht verschuift van het leveren van lcwaliteit naar het 
voldoen aan de administratieve regels. Men verliest ook vaak de theorie uit 
het oog, waarop het programma is gebaseerd (Lipton, 1998). Burnout bij 
stafleden is een veel voorkomend verschijnsel in hulpverleningsinstellingen 
(Majoor, zie Kooyman, 1993). Bij burnout raald iemand als het ware versleten 
of uitgeput doordat er een te groat beroep wordt gedaan op zijn kracht, 
energie en reserves (Freudenberger, zie Kooyman, 1993). Verder worden de 
oorspronkelijke stafleden in de loop van de tijd soms vervangen door andere 
die soms minder getraind zijn en zich ook niet zo bij het programma 
betroldcen voelen als de oude stafleden, omdat zij niet bij de opzet betroldcen 
zijn geweest (Lipton, 1998). 
De continuIteit van een programma kan in het geding komen als er sprake is 
van een hoog ziekteverzuim en veel verloop bij de behandelstaf. 



3.7 	Consistentie en flexibiliteit van het programmabeleid 
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Het is voor het effect van een interventie van belang dat deze consistent 
wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in de praktijk echter niet altijd. Soms is de 
gang van zaken bij een programma niet op schrift gezet en het komt ook voor 
dat men weliswaar een duidelijk protocol heeft, maar dat men zich daar niet 
aan houdt (DeLeon, 1988). 
Een voorbeeld van inconsistent beleid was dat in de Amerikaanse 
programma's in Fort Worth en Lexington. Daar werden de deelnemers zó 
streng aangepakt dat een relatief groot deel van hen zelf de behandeling 
verliet. Tegen deze uitvallers werden echter dikwijls geen maatregelen 
getroffen (zie paragraaf 5.4.1). 
Een ander voorbeeld. In de beginfase van het Nederlandse experiment in 
Ossendrecht (zie paragraaf 5.1.1) waren de regels niet altijd voldoende 
duidelijk, evenmin als de sancties ten aanzien van personen die zich niet aan 
de afspraken hielden. Dat had tot gevolg dat de ene deelnemer soms harder 
werd aangepalct dan een andere die evenveel problemen veroorzaalcte (De 
Koning, 1998). 
Het beleid van een behandelvoorziening moet niet alleen consistent, maar 
ook voldoende flexibel zijn. 
Bij het Amerikaanse California Civil Addict Program (CAP) (zie paragraaf 
5.4.2) werd in het begin een zeer strak beleid gevoerd dat in de loop van de 
jaren is versoepeld. In de jaren zestig duurde de intramurale behandeling 
gemiddeld anderhalf jaar. Daarna volgde de ambulante fase van de 
behandeling met intensief toezicht. Als een client op drugsgebruik werd 
betrapt, werd hij weer voor anderhalf jaar vastgezet. Deze aanpak leidde tot 
een sterke vermindering in drugsgebruik bij degenen die het programma 
volgden, maar eveneens tot een hoog percentage uitvallers. Begin jaren 
zeventig versoepelde men het programma. De verslaafden zaten korter vast 
en gedurende de ambulante periode werd onregelmatig drugsgebruik 
getolereerd, zolang het andere gedrag acceptabel was. Verder werden 
personen bij wie sprake was van terugval, voor hoogstens een of twee 
maanden opnieuw vastgezet Zoals verwacht mocht worden, leidde deze 
versoepeling tot meer drugsgebruik onder degenen die het programma 
volgden. De uitval nam echter aanzienlijk af (Anglin, 1988). 
Het regime in het programma in Ossendrecht (zie paragraaf 5.1.1) is niet zó 
streng dat drugsgebruik automatisch leidt tot verwijdering uit het 
programma. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat de consequentie van 
wegsturen, terugkeer in de drugsscene, vaalc ernstiger is dan het opleggen van 
een minder zware sanctie en het bieden van een tweede of derde kans (De 
Koning, 1998). 
Uit de evaluatie van drie methadonprogramma's in Zuid-Californie blijkt 
eveneens een positief verband tussen de mate van flexibiliteit waarmee de 
programmaregels worden gehanteerd, en de retentie in het programma (zie 
paragraaf 5.4.9: Anglin en Hser, 1991). 



Flexibiliteit mag echter niet ten koste gaan van de consistentie. Zo is uit 
onderzoek gebleken dat de zekerheid bij een justitiabele verslaafde dat hij 
voor het niet voldoen aan de voorwaarden gestraft zal worden, meer 
bijdraagt aan de duur van de retentie dan de zwaarte van de straf (Young; 
DeLeon, zie Lipton, 1998). 

3.8 	Fysieke omgeving en cultuur van een behandelvoorziening 
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In het in paragraaf 3.2 genoemde NACC -programma in New York hadden de 
fysieke omgeving en de in de behandeling heersende cultuur alle kenmerken 
van die van een gevangenis. De gebouwen waar de intramurale behandeling 
plaatsvond, waren beveiligd met hoge muren, prikkeldraad en wachttorens. 
De clienten verbleven in cellen Dit bleek geen geschikte therapeutische 
omgeving te zijn (Inciardi, 1988). 

3.9 	Gefaseerde behandelingsprogramma's 

De combinatie van een intramurale behandeling en een periode van nazorg 
blijkt tot betere resultaten te leiden dan alleen een intramurale behandeling 
of alleen nazorg. Bij de evaluatie van de behandeling in het Zweedse 
Rallstigarden bleek dat personen die na hun ontslag deelnamen aan support-
of zelfhulpgroepen, veel meer kans hadden op een verbetering in hun 
levensomstandigheden dan degenen die dat niet deden (paragraaf 5.2.3). Bij 
de evaluatie van de oudste Amerikaanse programma's, in Fort Worth en 
Lexington, bleek dat reclasseringstoezicht een gunstig effect had op het 
gebruik (paragraaf 5.4.1). Uit de evaluatie van de nog lopende programma's 
KEY en CREST komt naar voren dat alleen de combinatie van een 
behandeling in detentie en nazorg tot een duidelijk gunstig resultaat leidt 
(paragraaf 5.4.7). 

3.10 Evaluatie van behandelingsprogrartuna's 

Het is van belang dat een behandelingsprogramma wordt geevalueerd. Dit is 
niet alleen gewenst in verband met de Icwaliteitsbewalcing en -verbetering 
van het programma, maar ook vereist voor het imago daarvan bij de 
beleidsmakers en de politielc Het hiervoor genoemde NACC-programma in 
New York verloor politieke steun toen een evaluatie daarvan achterwege 
bleef, en de subsidie voor dit programma werd ingetrokken (Inciardi. 1988). 
Bij de evaluatie van behandelprogramma's kan men onder meer op de 
volgende probIemen stuiten: 
— Het komt voor dat men bij de selectie van justitiabelen voor een en 

hetzelfde behandelingsprogramma verschillende criteria hanteert, met 
als gevolg dat er verschillende typen clienten worden toegelaten. Ms 
dezelfde behandeling op verschillende drugsverslaafden een ander effect 
heeft, kan dit de resultaten van de behandeling minder eenduidig maken 
en wordt de evaluatie dus bemoeilijkt (Sealock e.a., 1997). 
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Behandelvoorzieningen binnen een en het zelfde 
behandelingsprogramma, verschillen soms ook duidelijk in de wijze 
waarop deze het programma uitvoeren en in de lcwaliteit van de 
stafleden. Uiteenlopende resultaten kunnen het gevolg zijn (Britt e.a., 
Jones en Goldkamp; Visher, zie Farabee e.a., 1998; Ball e.a., zie Anglin en 
Hser, 1991). 

3. 11 	Sarnenvatting resultaten 

De ervaring elders leert dat de communicatie en samenwerking tussen het 
strafrechtsysteem en de verslavingszorg soms onbevredigend verlopen. 
Daardoor kunnen verwachtingen bij justitie omtrent het 
behandelingsresultaat te hoog gespannen zijn. Indien daar dan niet aan kan 
worden voldaan, kunnen deze verwachtingen omslaan in verlies van 
vertrouwen in het nut van een behandeling van justitiabele verslaafden. Het 
komt ook wel voor dat de behandelaars te weinig bevoegdheden krijgen. 
Soms vindt de selectie van clienten voor een behandelvoorziening te weinig 
zorgvuldig plaats, waardoor mensen worden toegelaten die daar minder goed 
in passen, terwijl het ook voorkomt dat het aantal behandelplaatsen te gering 
is om iedereen die daarvoor in aanmerking komt, te kunnen toelaten. Indien 
de werkdruk van de behandelstaf, als gevolg van een grote instroom van 
clienten, groter wordt, kan dat ten koste gaan van de aandacht die men aan 
de individuele verslaafde kan besteden en dat kan nadelig zijn voor het effect 
van de behandeling. Verder blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn de 
oorspronkelijke lcwaliteit en continuiteit van een behandelingsprogramma te 
handhaven, en bij de behandeling een consistent en voldoende flexibel 
beleid te voeren. Verder lijlct het gewenst dat de fysieke omgeving en cultuur 
van een behandelvoorziening niet teveel hetzelfde karakter hebben van die 
van een gevangenis. 
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat een gefaseerde aanpak meer effect 
heeft dan uitsluitend een intra- of extramurale behandeling. 
Ten slotte lijkt het voor het handhaven van de lcwaliteit van een programma 
en voor blijvende politieke steun daarvoor van wezenlijk belang dat het 
programma wordt geevalueerd. 



Wetgeving in Zweden, Duitsland 
en de VS 

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van het juridische kader van de in 
het volgende hoofdstuk beschreven buitenlandse behandelingsprogramma's. 
Het gaat daarbij om Zweedse, Duitse en Amerikaanse programma's. Bij de 
Zweedse en Duitse programma's hebben wij ons beperkt tot de 
dwangvoorzieningen in de wet. Bij de Amerikaanse gaat het zowel om 
wettelijke drang- als dwangvoorzieningen (zie paragraaf 1.4.1). De 
Nederlandse wetgeving is reeds in hoofdstuk 1 ter sprake gekomen. 
Er bestaan grote verschillen tussen de West-Europese landen en de VS met 
betrekking tot de rol van het strafrechtsysteem in de samenleving. In de VS 
neemt het strafrechtsysteem een veel belangrijker plaats in, en is de invloed 
van drugsgebruik op dat systeem groter. Zo waren in 1996 in de Amerikaanse 
federale gevangenissen meer personen wegens een delict dat met drugs 
verband hield gedetineerd, dan voor alle andere delicten samen (Bureau of 
Justice Statistics, 1997, P.  533, tabel 6.36). In de Europese landen komen veel 
minder initiatieven van het strafrechtsysteem om verslaafden te behandelen 
dan in de VS. Ms gevolg daarvan zijn de uitgangspunten verschillend bij het 
debat over het al dan niet onvrijwillig behandelen (World Health 
Organization, 1988). Er zijn in de VS ook veel meer 
behandelingsprogramma's voor justitiabele drugsverslaafden geevalueerd 
dan in Europa. 

4.1 	Zweden 

In Zweden worden alcoholisten al sinds jaren gedwongen opgenomen. De 
reactie van de Zweedse regering op drugsgebruik is vergelijkbaar met die op 
alcoholgebruik (World Health Organization, 1988). 
Volgens de Zweedse LVM-wet van 1981 moesten personen die wegens 
alcohol- of drugsgebruik een gevaar betekenden voor hun eigen geestelijke of 
lichamelijke gezondheid of die van anderen, gedwongen worden 
opgenomen. Dat gold ook voor personen die zich niet aan een delict hadden 
schuldig gemaakt Tot 1989 konden verslaafden voor onbepaalde tijd worden 
opgenomen, met steeds een verlenging van twee maanden. Thans is de 
maximale termijn zes maanden (Sijes, 1987; World Health Organization, 1989; 
Gerdner, 1998). 9  

9 Volgens een andere wet, de LVU-wet, lcunnen jongeren onder de 18 jaar gedwongen 
worden opgenomen, indien er bij hen sprake is van een verslaving en deviant gedrag. 
Als de betrokkene ve•or zijn of haar 18de jaar al in het kader van die wet wordt 
behandeld, kan de behandelingstermijn worden verlengd tot het 21ste jaar (Sijes, 1987; 
Gerdner, 1998). 



Als gevolg van bezuinigingen in de jaren tachtig is het aantal 
behandelplaatsen voor zowel gedwongen als vrijwillig geplaatste verslaafden 
aanzienlijk afgenomen. In verband daarmee is de LVM-wet in 1989 zodanig 
gewijzigd dat een verslaafde die aan de criteria voldoet gedwongen kan 
warden opgenomen. Het aantal gedwongen opnames is sindsdien aanzienlijk 
afgenomen. 
Het voornaamste doel van een gedwongen opname is niet zozeer een 
gedwongen behandeling als wel het motiveren van de verslaafden om zich na 
ontslag vrijwillig te laten behandelen (Sijes, 1987; Gerdner, 1998). 
Naast deze dwangvoorziening biedt de Zweedse wet ook mogelijkheden voor 
het uitoefenen van drang op verslaafde justitiabelen om in behandeling te 
gaan (Gerdner, 1998). 

4.2 	Duitsland 

In Duitsland werd drugsverslaving van oudsher als een ziekte behandeld in 
een gesloten psychiatrische inrichting (Kaplan, zie Platt e.a., 1988). Die 
benadering is gewijzigd om een steeds jonger publiek van patienten beter te 
kunnen "bereiken. De meeste behandelingen vinden nu in therapeutische 
gemeenschappen plaats. In Duitsland verwierp men de 
methadonbehandeling waar in de VS mee werd geexperimenteerd. Men zag 
methadon daar slechts als een 'vervangend middel' en vond toediening 
onethisch. In Duitsland lag het accent op 'genezing' en niet op `zorg' (Platt 
ea, 1988). Er lijkt echter sprake te zijn van een kentering en thans lopen er 
oak methadonprogramma's in Duitsland (zie Dessecker, 1996). 
In Duitsland wordt in artikel 64 StG13 1°  gedwongen opname van verslaafde 
justitiabelen in een ontwenningskliniek geregeld. De rechter kan daartoe 
overgaan als de verslaving is aangetoond en als op grond van de verslaving 
toekomstige wetsovertredingen verwacht kunnen worden. Het is voor de 
toepassing van het wetsartikel niet nodig dat iemand ontoerekeningsvatbaar 
wordt verklaard. De maatregel kan echter niet warden opgelegd als van te 
voren duidelijk is dat deze zinloos is. Aangezien dat van tevoren meestal 
moeilijk te zeggen is, kan de maatregel na minimaal een jaar warden 
beeindigd. De behandeling kan tot ten hoogste vier jaar warden verlengd. De 
maatregel kan voor, tijdens of na de gevangenisstraf ten uitvoer warden 
gelegd. De rechter kan de behandeling tijdelijk onderbreken of opheffen 
(Sijes, 1987; World Health Organization, 1988). 
In de jaren zeventig vond in Duitsland een verhitte discussie plaats tussen 
voor- en tegenstanders van een gedwongen plaatsing van verslaafde 
justitiabelen in een behandelvoorziening. In de jaren tachtig was deze 
geluwd. In die tijd werd een vrij groat aantal mensen weliswaar tot een 
gedwongen plaatsing in een behandelvoorziening veroordeeld, maar lcwam 

ID Strafgesetz Buch. 

32 



het accent steeds meer te liggen op plaatsing met instemming van de 
betrokkene (Sijes, 1987). Er bestaan in Duitsland ook strafrechtelijke 
drangmaatregelen. 

4.3 	Verenigde Staten 
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In de VS bestaan drie mogelijkheden om justitiabele verslaafden onder druk 
te zetten om zich te laten behandelen. Men kan gedetineerde verslaafden 
onder druk zetten om op een speciale afdeling in de gevangenis een 
behandeling te volgen. Daarnaast zijn civil commitment en legal referral 
drukmiddelen om verslaafde justitiabelen tot een behandeling te bewegen 
(Alem e.a., 1989). 
— Gedetineerden volgen behandelingen in penitentiaire inrichtingen in 

principe op vrijwillige basis. Zij kunnen daartoe echter onder druk 
worden gezet als deelname aan een behandelingsprogramma bepaalde 
privileges met zich meebrengt (zie Alem e.a., 1989). Slechts een klein deel 
van de verslaafde gedetineerden participeert in een dergelijke 
behandeling. Volgens een schatting van Frohling (zie Lipton e.a., 1992) 
nam eind jaren tachtig hoogstens 20% van de gedetineerden met 
drugsproblemen deel aan een behandelingsprogramma. 

— Civil commitment of non criminal commitment kan vertaald worden met 
'civielrechtelijke ondertoezichtstelling' of als 'burgerlijke 
dwangverpleging'. Het betekent de onvrijwillige opname/behandeling op 
grond van een civielrechtelijke procedure. Een dergelijke procedure kan 
op verzoek van bijvoorbeeld de familie van de verslaafde in gang worden 
gezet, maar ook op verzoek van de openbare aanklager als de verslaafde 
een delict heeft gepleegd. Het gaat daarbij meestal om intramurale 
programma's, eventueel gevolgd door een extramurale fase. Civil 
commitment kan worden opgelegd, zonder dat de betroklcene wegens 
(verdenking van) een delict is gearresteerd of veroordeeld. Het kan ook 
worden opgelegd nadat iemand is gearresteerd en aangeklaagd en dan in 
de plaats komen van verdere strafvervolging. Veroordeelden kan civil 
commitment in plaats van gevangenisstraf worden opgelegd. Wegens 
geweldsdelicten aangeklaagde en/of veroordeelde verslaafden komen 
niet voor civil commitment in aanmerking. 

— Legal referral (wettelijke verwijzing) naar een behandelvoorziening heeft 
betrekking op alle strafrechtelijke maatregelen die worden genomen 
vanwege de (drugs)verslaving van de justitiabele. Legal referral is op elk 
punt van het strafrechtelijke traject mogelijk: vanaf de eerste verdenking 
tot en met ondertoezichtstelling van de reclassering. Het is bedoeld om 
de recidivekans te verminderen en om de dader zoveel mogelijk buiten 
het strafrechtsysteem te houden, onder meer door inschakeling van de 
civiele hulpverlening (Alem e.a., 1989; Gostin, 1993). Een vorm van legal 
referral is diversion. Bij diversion wordt iemand de mogelijkheid van een 
behandeling geboden als altematief voor strafvervolging (Alem e.a., 1989; 
Rotgers, 1992). 
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Bij civil commitment gaat het dus om een civiele procedure, waarvan gebruik 
kan worden gemaakt om justitiabele en ook niet justitiabele verslaafden 
onder dwang te plaatsen in een behandelvoorziening. Bij legal referral gaat 
het om een strafrechtelijke procedure voor een onvrijwillige plaatsing van 
uitsluitend justitiabelen. Net  is voor het effect van een behandeling 
waarschijnlijk van ondergeschikt belang of een justitiabele verslaafde daarin 
is geplaatst via civil commitment of via legal referral. Verder zijn in de VS 
wellicht niet alleen de dwang-, maar ook de drangvoorzieningen vergelijkbaar 
met de in Nederland beoogde maatregel SOV, aangezien het alternatief voor 
een behandeling in de regel een langdurige gevangenisstraf is (zie paragraaf 
1.4.1). 
Vanaf de jaren dertig tot midden jaren zeventig werd vooral gebruikgemaakt 
van civil commitment. De meeste clienten werden geworven via het 
strafrechtsysteem, dus na een delict (Van den Hurk, concept). Midden jaren 
zeventig ging steeds meer de opvatting heersen dat een behandeling geen zin 
had, en drugsgebruik en criminaliteit niet deed afnemen (Martinson, zie 
Gostin, 1993). Ms gevolg van deze opvatting en vooral ook van bezuinigingen 
werden behandelingen in het kader van civil commitment in die tijd 
teruggedraaid. 
Sinds 1975 zijn de civil commitment procedures in de VS grotendeels 
vervangen door minder uniforme activiteiten onder de term legal referral'. 
De behandelingen vinden vooral plaats in klinieken die geen strafinrichting 
zijn (DeLeon, 1988). In de jaren tachtig is de drugswetgeving zodanig 
aangescherpt, dat er minder ruimte is gekomen voor legal referral voor 
justitiabele verslaafden (Martinson, zie Gostin, 1993). Ms gevolg van 
bezuinigingen is het aantal behandelplaatsen ook aanzienlijk teruggebracht. 
In de jaren negentig lijkt de belangstelling voor de behandeling van aan 
drugs verslaafde justitiabelen weer toe te nemen. 



5 Evaluaties van 
behandelingsprogramma's 
onder drang en dwang 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van evaluaties 
van behandelingsprogramma's die (onder meer) zijn bestemd voor verslaafde 
daders die onvrijwillig in de behandelvoorzieningen zijn geplaatst. Bij de 
Nederlandse voorbeelden gaat het om behandelingsprogramma's welke 
bepaalde overeenkomsten hebben met de behandeling die in het kader van 
de SOV wordt beoogd. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van evaluaties 
van behandelingsprogramma's in Zweden en Duitsland en in — last but not 
least — de VS. 

5.1 	Nederland 

In Nederland lopen twee experimentele behandelingsprogramma's in 
Ossendrecht en Demersluis. Bij het programma in Ossendrecht gaat het om 
een soortgelijke behandeling als die welke met de SOV wordt beoogd. In 
Demersluis worden de justitiabele verslaafden — evenals bij de SOV — onder 
dwang geplaatst in de behandelvoorziening. 

5.1.1 	Ossendrecht 

De gemeente Rotterdam heeft op basis van de huidige wettelijke 
mogelijIcheden en vooruitlopend op de inwerkingtreding van de voorgestelde 
SOV-maatregel een interim-voorziening in Ossendrecht gestart. Men kan met 
dit experiment (een drangvoorziening) bepaalde elementen van de SOV-
opzet testen. Dit geldt voor de structuur (fasering) van het programma, de 
begeleiding door de trajectbegeleider door alle fasen heen, de 
realiseerbaarheid van de vervolgvoorzieningen en de samenwerking tussen 
de betrokken instanties. Overigens zijn het experiment in Ossendrecht en de 
thans voorgestelde SOV niet in alle opzichten vergelijkbaar. Een wezenlijk 
verschil is dat bij het experiment sprake is van drang en bij de voorgestelde 
voorziening van dwang. De verslaafden die thans in Ossendrecht worden 
geplaatst, moeten bereid zijn aan het experiment mee te doen. Zij kunnen te 
alien tijde hun medewerking opzeggen. In dat geval moet de betroklcene 
Ossendrecht verlaten. De mogelijkheid, zoals voorzien in de SOV, ontbreekt 
om hem door middel van plaatsing in een daartoe speciaal bestemde 
afdeling van de SOV-inrichting weer in het juiste spoor te krijgen. 
Het programma beslaat anderhalf a twee jaar en bestaat uit drie fasen. In de 
eerste (intramurale) fase die zes maanden duurt, worden de clienten nadat zij 
zijn ontwend, in een leefgroep geplaatst. Het is de bedoeling dat de client 
halverwege de eerste fase voldoende intrinsieke motivatie heeft ontwiklceld 



om het programma af te maken en voor zichzelf een toekomstperspectief te 
ontwilckelen. Op de eerste fase volgt een tweede (half open) fase van zes tot 
negen maanden, waarin men een arbeids- of opleidingsplaats tracht te 
vinden of aan een speciaal werkproject deelneemt, en 's nachts nog in de 
inrichting verblijft. Later kan men een kamer in een begeleid-wonen-project 
krijgen. In de laatste (ambulante) fase van zes a tot negen maanden worden 
de deelnemers nog op drugs gecontroleerd en begeleid (De Koning, 1998). 
Eind maart 1998 is een tussenevaluatie gepubliceerd. Tussen oktober 1996 en 
31 januari 1998 bedroeg de instroom 91 mannen, van wie er 35, dus ruim een 
derde, inmiddels is gestopt of weggelopen. Opvallend is dat het zwaartepunt 
van de uitval in de eerste weken van de opvang ligt en dat de uitval later in 
het traject, de half open fase, geringer is (De Koning, 1998). Bij degenen die 
het programma voortijdig hebben verlaten, blijkt het element van 
criminaliteit in de carrieres een nog grotere rol te spelen dan bij de blijvers. 
Verder hebben veel verslaafden die voor het project in aanmerking lcwamen, 
geweigerd daaraan mee te doen. 
De gemiddelde leeftijd van de groep in Ossendrecht is 32 jaar. De deelnemers 
zijn gemiddeld 15 jaar bij de plaatselijke politie bekend in verband met hun 
criminele gedrag. Het gemiddelde aantal door hen in die tijd gepleegde 
misdrijven was meer dan 60. De betrokkenen werden jaarlijks meer dan een 
keer in verzekering gesteld. Zij pleegden zeer veel vermogensdelicten, vooral 
diefstal van en uit auto's, en winkeldiefstal. Gewelds- en zedendelicten, 
handel in drugs en vuurwapenbezit lcwamen veel minder voor. Het aantal 
jaarlijks geregistreerde delicten lag tussen 1992 en 1996 op 9, het werkelijke 
aantal lag veel hoger (De Koning, 1998). 
Van de groep had due lcwart vrijwel dagelijks behoefte aan heroine en 
cocaine op het moment dat zij in de behandeling kwamen. Daamaast 
werden dikwifis diverse andere middelen gebruikt (De Koning, 1998). 

5.1.2 Demersluis 

Men heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het programma in 
Paviljoen 2 van het huis van bewaring Demersluis in Amsterdam, dat deel 
uitmaakte van het straatjunkenproject (Jongerius en Koeter, 1997). 11  In 
Paviljoen 2 werden drie regimes mogelijk met steeds meer privileges en 
vrijheden: cellulair, basisregime en basis-plus-regime. Dit programma Icwam 
in die zin met de voorgestelde SOV overeen dat ook spralce is van gedwongen 
plaatsing van dezelfde categorie gebruikers en dat deelname aan het 
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Paviljoen 2 is inmiddels gesloten. De gemiddelde verblijfsduur van de clienten was te 
kart geworden om hen te lcunnen motiveren in behandeling te gaan. De ervaring leert 
dat daar rninimaal drie maanden voor moeten worden uitgetrokken. 
Voorheen was de verblijfsperiode dilcwijls langer doordat de clienten, als gevolg van het 
cellentekort, dilcwifis hun straffen moesten 'opsparen'. Danlczij de uitbreiding van de 
celcapaciteit, lcurmen zij nu in de regel ellce straf afzonderlijk uitzitten, waardoor zij per 
keer korter vastzitten (mondelinge informatie van de beer H.M. Kleijn, projectmanager 
Justitiele Verslavingszorg van de Jellinek in Amsterdam). 
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programma niet verplicht was, maar door een systeem van meer en minder 
privileges wordt gestimuleerd (drang). 12  Een verschil was echter dat plaatsing 
in Demersluis gold voor de duur van de opgelegde straf. In de praktijk 
betekende dat een veel kortere periode dan de maximale SOV-termijn van 
twee jaar. Het ging in Demersluis om verslaafden die niet zelf hadden 
gekozen voor vrijwillige hulpverlening in het kader van het 
straatjunkenproject, straatjunken die van justitie of de reclassering geen 
toestemming kregen voor een behandeling als alternatief voor detentie, 
alsmede voor straatjunken die door plaatsgebrek daaraan niet konden 
deelnemen. 
De groep die in Paviljoen 2 is behandeld valt onder de doelgroep waarop de 
voorgestelde SOV zich richt. De gegevens hebben betrekking op de eerste 15 
maanden van het project, de periode tussen juni 1995 en oktober 1996. De 
onderzochte groep bestond uit 77 mannen met een gemiddelde leeftijd van 
33 jaar: 40% is 30 jaar of jonger en 49% was tussen de 30 en 40 jaar. De 
deelnemers hadden regelmatig diverse middelen tegelijk gebruikt. Onder 
`regelmatig gebruik' verstaat men het tenminste drie dagen per week 
gebruiken van een middel. Alle respondenten op een na hadden regelmatig 
heroine en cocaine gebruikt en de meesten gebruikten daarnaast regelmatig 
cannabis en methadon. Daarnaast werd melding gemaakt van regelmatig 
overmatig alcohol- en medicijngebruik. Men begon op jonge leeftijd met 
diverse stoffen te experimenteren en pas op latere leeftijd ging men heroine 
en cocaine gebruiken. Op het moment van binnenkomst gebruikte men 
gemiddeld negen jaar heroine en zeven jaar cocaine. Een groot deel van de 
groep was al eens wegens zijn verslaving behandeld. Bijna twee derde heeft 
een methadonprogramma gevolgd. 
Men was gemiddeld ruim 12 keer eerder veroordeeld (exclusief boetes, 
ordeverstoring en schendingen van de wegenverkeerswet). Bijna iedereen 
had eerder in detentie gezeten, gemiddeld meer dan drie jaar. De 
gedetineerden hadden in het verleden vooral vermogensdelicten gepleegd. 

In een Huis van Bewaring, zoals Demersluis, is de instenuning van een gedetineerde 
alleen vereist indien deze op een Verslavings Begeleidings Afdeling (VBA) wordt 
geplaatst. Paviljoen 2 was geen VBA. Daarom konden de verslaafden daar niet, zoals op 
een VBA, onder dreiging van sancties tot deelname aan activiteiten worden gedwongen. 
Paviljoen 2 week echter ook af van 'gewone' detentie-afdelingen doordat de 
urinecontroles in Paviljoen 2 wel verplicht waren. Dit was mogelijk dankzij een 
departementale richtlijn (circulaire 438845/84/DJ-I van 8 augustus 1994), waarin werd 
bepaald dat de gedetineerden van Paviljoen 2 werden verplicht tot het ondergaan van 
systematische urinecontroles. Deze richtlijn was een aanvulling op de regeling 
betreffende verplichte urinecontroles (circulaire nr. 212369/92 DJ van 31 augustus 1992), 
waarin men zich onder meer beriep op artikel 28a van de Gevangenismaatregel. Volgens 
lid 1 van dit artikel Ian de directeur de gedetineerde in het belang van de orde, de 
veiligheid of de goede gang van zaken in de inrichting verplichten urine af te staan ten 
behoeve van een onderzoek van de urine op de aanwezigheid van verdovende 
middelen', terwijl volgens lid 2 'Onze Minister regels stelt omtrent het afnemen en het 
onderzoek van de in het eerste lid bedoelde urinemonsters' (met dank aan de heren 
R.G.M. Chenevert, coordinator CAD/P.R.W., J.E.A.Elbers, voormalig directeur van 
Demersluis, T. de Groen, voormalig afdelingshoofd Paviljoen 2, Demersluis en P.P. de 
Vrijer, DGPJS/DPJS, ministerie van Justitie). 
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Een derde had meet dan vijftig keer een proces-verbaal gekregen in verband 
met een vermogensdelict. Er waren minder geweldsdelicten gepleegd 
(Jongerius en Koeter, 1997). 
Het project verkeerde nog in een te vroeg stadium cm al iets te kunnen 
zeggen over de lange termijn effecten en deze zullen nog worden onderzocht. 
Wat betreft het effect op korte termijn is het niet reeel om te verwachten dat 
de problematiek van deze zware groep verslaafden binnen de beperkte 
verblijfsduur in Paviljoen 2 kan worden opgelost. Dit bleek eind 1996 ook uit 
een evaluatie van de criminele recidive bij een kleine groep (N=35) van 
personen die minstens zes maanden uit Paviljoen 2 ontslagen waren geweest 
(gemiddeld negen maanden). Uit de recidivegegevens bleek dat van deze 
gedetineerden 80% na ontslag uit de behandeling had gerecidiveerd. Bij dit 
onderzoek is geen rekening gehouden met de tijd dat men op vrije voeten 
was en men als zodanig de gelegenheid had cm delicten te plegen (Jongerius, 
Koeter, 1997). 
Gezien de beperkte duur van de behandeling, is verwijzing naar een 
vervolgopvang een belangrijke effectparameter. Bijna een kwart van de 
gedetineerden blijkt door te stromen en 13% rondt de vervolgopvang ook af. 
Verder blijkt de kans op doorstroming groter te zijn, naarmate de betrokkene 
gedurende een langere periode in Paviljoen 2 is geweest. Het aanbieden van 
structuur na detentie vindt men eveneens van belang voor een succesvolle 
interventie (Jongerius en Koeter, 1997). 

5.2 	Zweden 

In Zweden zijn zeven ev-aluaties van behandelingsprogramma's uitgevoerd, 
waarbij na de behandeling het gebruik van personen die gedwongen zijn 
opgenomen, is vergeleken met dat van mensen die zich vrijwillig hebben 
laten opnernen. Verder wordt aandacht besteed aan een onderzoek waarbij 
het gaat om verband tussen kenmerken van (vrijwillig en onvrijwillig 
opgenomen) clienten en enkele behandelingsresultaten op korte termijn. 

5.2.1 Zeven evaluaties van program ma's waarbij gedwongen en vrijwillig 
opgenomen gebruikers met elkaar werden vergeleken 

Bij zeven evaluatieonderzoeken vergeleek men aan alcohol of 
drugsverslaafden die gedwongen waren opgenomen met verslaafden die dat 
vrijwillig hadden laten doen en die in hetzelfde instituut verbleven. Men 
beperkte zich bij de effectparameters tot het gebruik. Er zijn als zodanig geen 
cijfers met betrekking tot criminele recidive bekend. Verder waren bij deze 
onderzoeken de drugsverslaafden duidelijk in de minderheid in vergelijking 
met de alcoholi3ten. Bovendien is meestal niet aangegeven welke drugs 
werden gebruikt, terwij1 het bij de onderzoeken waar dat wells gebeurd, ook 
vaak om softdrugs ging. De groepen varieerden tussen de 60 en 600 personen. 
De periodes waarover men evalueerde lagen tussen de zeven maanden en 
twee jaar. Er zijn ook cijfers bekend over de uitval bij de onderzoeken: bij vier 



onderzoeken met een follow-upperiode van minder dan een jaar, bedroeg 
deze minder dan 10% en bij drie, waarbij de follow-upperiode een of twee 
jaar bedroeg, lag deze tussen de 10% en 20%. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van deze zeven 
onderzoeken. 
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Bij vier van de onderzoeken vond men geen verschil in resultaat tussen 
degenen die vrijwillig en gedwongen waren opgenomen (Gerdner; Berglund 
en Agren; Moller; Sallinen, zie Gerdner, 1998). 
Sallmen en Berglund (zie Gerdner, 1998) constateerden dat de gedwongen 
opgenomen clienten gemiddeld langer waren behandeld dan de vrijwilligers 
(5,5 maanden tegenover 4 maanden). Dit verschil is wellicht een verldaring 
voor het feit dat bij gedwongen opgenomen clienten ongeveer dezelfde 
resultaten werden geboekt als bij de vrijwilligers, ondanks het feit dat hun 
omstandigheden over het geheel genomen slechter waren. Uit ander 
onderzoek bleek namelijk dat de sociaal-economische situatie van 
verslaafden (aan drugs en/of alcohol) die in het kader van de LVM-wet in 
Zweden gedwongen waren opgenomen, minder gunstig was dan die van 
degenen die zich vrijwillig lieten behandelen. Bovendien bleek een groot 
aantal van de gedwongen opgenomen verslaafden aan ernstige psychiatrische 
stoornissen te lijden (Gerdner, 1998). 
Bij een onderzoek vond men een niet-significante correlatie tussen volledige 
abstinentie en het gevoel van de client dat hij op vrijwillige basis was 
behandeld (Bergmark, zie Gerdner, 1998). 
Uit twee evaluatieonderzoeken bleek daarentegen dat de gedwongen 
opgenomen clienten het slechter deden dan de vrijwilligers (Gerdner e.a., zie 
Gerdner, 1998). Overigens bleek uit het laatstgenoemde onderzoek dat de 
verschillen tussen gedwongen en vrijwillig behandelde clienten niet 
significant waren als de vier verschillende behandelingen afzonderlijk werden 
geanalyseerd 



Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up 	Resultaat 
onvrijwillig  

Runnag5 rden: 	N=90 (53 mermen. 	een derde 	7 maanden 	Van de groep ging 59% minder 
intensief pogr. van 	37 vrouwen), voora I 	onder 	 gebruiken, van wie 11% volledig 
5 weken in stiji van 	alcoholisten 	dwang. twee 	 abstinent. werd. Geen verschil 
AA 	 derde 	 tussen mannen/vrouwen en tussen 

vrijwillig gedwongen/vrijwillig opgenomen 
clienten; gedwongen opgenomen 
vrouwen deden het slachter.  

Runnagarden: 	N=121 (87 mannen, 	25% onder 	gemiddeld 10 	Van de groep ging 55% minder 
intensief pogr. van 	34 vrouwen); van 	dwang, 75% 	maanden 	gebruiken, van wie 13% geheel 
5 weken in stip van 	hen was 99% 	vrijwillig 	 abstinent werd. Geen verschil tussen 
AA 	 alcohohst, was 31% 	 mannen en vrouwen, alcoholisten en 

aan medicijnen 	 drugsverslaafden. Vrijwilligers deden 
verslaafd en 	 het beter dan gedwongen 
gebruikte 8% drugs 	 opgenomen personen.  

RunnagArden. 4 	N=603 (76% 	42% onder 	gemiddeld 2 	Van de groep ging 40% minder 
soorten 	 mannen): 97% was 	dwang, 58% 	Oar 	 gebruiken, van wie 9% geheel 
behandeling: 	alcoholist, 29% was 	vrijwillig 	 abstinent werd. Geen verschil tussen 
intensief progr.. 	aan medicijnen 	 mannen en vrouwen. en tussen 
aangepast progr., 	verslaafd en 32% 	 alcoholisten en drugsverslaafden.. 
verwijzing near 	gebruikte drugs 	 Vrijwilligers deden het beter dan 
vrijwillige behande- 	(o.a. hasjiesj en 	 degenen die gedwongen waren 
ling, alleen detox. 	amfetaminen) 	 opgenomen, maar er was geen 
en motiveren 	 verschil tussen de 4 behandelingen.  
Ekebylund 	N=157 (40 mannen, 	15% onder 	6-7 maanden 	Van de groep ging 25% minder 

117 vrouwen): 79% 	dwang. 85% 	na ontslag 	gebruiken (36% van de vrouwen en 
was alcoholist en 	vrijwillig 	 11% van de mannen); geen verschil 
21% gebruikte 	 tussen gedwongen en vrijwillig 
alcohol en drugs. 	 opgenomen vrouwen.  

Alvgardens 	N=-62 (alleen 	55% onder 	6 maanden 	Van de groep ging 21% minder 
degenen die 	dwang; 45% 	 gebruiken, van wie 12% geheel 
minstens 30 dagen 	viijwillig 	 abstinent werd. Geen verschil tussen 
waren behandeld); 	 gedwongen en vrijwillig opgenomen 
85% was man; van 	 patienten. Positief verband tussen 
de groep was 93% 	 vooruitgang en vrouwelijk geslacht 
alcoholist, 25% 	 (PC0 ,01 ); positief verband tussen 
drugsgebruiker, 	 tevredenheid over behandeling en 
21% aan medicijnen 	 succes(p<0,05) 
verslaafd.  

Karlsvik 	 N=104 (73 mannen 	56% onder 	bij de meesten 	Van de groep ging 30% minder 
en 31 vrouwen). van 	dwang, 	2 jaar na 	alcohol gebruiken, van wie 3% 
wie 99% alcoholist, 	44% vrijwillig 	ontslag 	volledig abstinent werd. Geen 
11% verslaafd aan 	 verschil tussen gedwongen en 
amfetaminen en 3% 	 vrijwillig opgenomen patienten. 
verslaafd aan 
opiaten.  

PallsegArden 	N=135 (112 	39% onder 	2 jaar 	 Van de groep ging 29% minder 
mannen en 23 	dwang, 61% 	 gebruiken, van wie 7% volledig 
vrouwen); 99% 	vrijwillig 	 abstinent werd. Geen verschil tussen 
alcoholist, 20% 	 gedwongen en vrijwilhg opgenomen 
gebruikt hasjiesj. 	 pati8nten, geen verschil tussen 
21% amfetaminen, 	 mannen en vrouwen. 
3% herdine en 3% 	 Drugsgebruikers gingen vaker 

. andere drugs. 	 vooruit (p<0,02). 

Tabel 1: 	Zeven programme's waarbij gedwongen en vrijwillig opgenomen 

*Bron: Gerdner, 1998 

ebruikers met elkaar werden veraeleken* 
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5.2.2 	Verband tussen kenmerken van clienten en enkele 
behandelingsresultaten op korte termqn 
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In Rallsogarden, onderzocht men bij vrijwillig en gedwongen opgenomen 
verslaafden het verband tussen een aantal kenmerken van hen en enkele 
resultaten op korte termijn van de behandeling (Gerdner, 1998). Men keek 
daarbij naar de volgende kenmerken van de clienten: leeftijd, geslacht, duur 
van de verslaving, alleen aan alcohol of (ook) aan drugs verslaafd, aantal 
eerdere opnamen, ooit gehuwd geweest, een vaste woonplaats, regelmatig 
werk, opleiding, ooit in de gevangenis geweest, wel of geen gedwongen 
opname. 
Voor degenen die gedwongen waren opgenomen, beschouwde men de 
behandeling in Rallsogarden ook als succesvol, indien zij daarna 
doorstroomden naar een behandeling op vrijwillige basis. 
De onderzochte groep bestond uit 457 personen die tussen 1988 en 1992 in 
Ralsogarden opgenomen waren geweest. Uit een analyse van de gegevens 
bleek dat hoe hoger de leeftijd en hoe meer stabiel de sociale 
omstandigheden bij opname waren, des te groter de kans was dat de 
betrokkene de behandeling zou voltooien. Bij personen die gedwongen 
waren opgenomen, was de kans dat zij de behandeling voortijdig zouden 
verlaten bijna vijf keer zo klein als bij degenen die niet gedwongen waren 
opgenomen. Dit effect van dwang op het volhouden van een behandeling 
komt overeen met de resultaten van andere onderzoeken (Sallmen en 
Berglund; DeLeon; Collins en Allison, zie Gerdner, 1998). 
Men ging ook na of de omstandigheden van de betroklcenen in de twee jaar 
na hun ontslag relatief waren verbeterd in vergelijking met hun situatie van 
voor de behandeling. Degenen die aan zelfhulp- of supportgroepen 
deelnamen, bleken meer dan 25 keer zoveel kans op een verbetering in hun 
situatie te hebben als degenen die dat niet deden. Er werd ook een minder 
voor de hand liggend verband gevonden: degenen die op het moment van 
hun opname een vaste woonplaats hadden, hadden minder kans op 
verbetering. Uit nader onderzoek blijkt echter het volgende. Een meerderheid 
van degenen die geen vaste woonplaats hadden toen zij werden opgenomen, 
beschikte bij het ontslag uit de kliniek wel over een vaste woonplaats 
(dilcwijls onder supervisie). Van degenen die bij hun opname over een vaste 
woonplaats beschikten, raakte een aantal deze lcwijt in het jaar na hun 
ontslag. Degenen die eerst geen vaste woonplaats hadden, hadden na hun 
ontslag, als zij onder supervisie werden geplaatst, het voordeel van enige 
sociale controle (Gerdner, 1996). 

5.3 	Duitsland 

In Duitsland is in de kliniek Brauel de behandeling van drugsverslaafde 
delinquenten die daar gedwongen werden geplaatst, geevalue'erd. Verder is 
onderzoek gedaan naar de resultaten van gedwongen plaatsingen in 
behandelvoorzieningen in de westelijke bondsstaten. 
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Brauel is een ldiniek voor jeugdige en volwassen aan drugs verslaafde daders 

die tot een gedwongen opname zijn veroordeeld. Na een behandelfase op 

een gesloten afdeling, krijgen de clienten steeds meet vrijheid en uiteindelijk 

kunnen zij buiten de Idiniek een opleiding volgen, werk zoeken, sporten, etc. 

Men streeft er naar in de behandeling zoveel mogelijk elementen van 

vrijwilligheid op te nemen. De gemiddelde behandelingsduur is ongeveer 

twee jaar (Sijes, 187). 

Uit een evaluatie bij personen, bij wie de maatregel due jaar was 

ingetrokken, bleek dat 58% van hen in die tijd een nieuwe veroordeling of 

een sepot had gekregen, terwifl bij 49% van de groep sprake was van 'meet 

dan een lichte boete' (Schulzke e.a., zie Dessecker, 1996) 

Bij een evaluatie van het programma analyseerde men gegevens over 

personen die minstens 9 maanden waren behandeld en die de behandeling 

minsteris vijf jaar voor het onderzoek hadden beeindigd (N=129) (Schulzke, 

1995). 

Uit de resultaten van het onderzoek bleek het volgende: 

— Na vijf jaar was bij 18% spralce van succes in de zin van abstinentie, geen 

delicten, een vaste dagindeling en sociale integratie. Bij 20% was sprake 

van een gedeeltelijk succes en 63% was teruggevallen. Een groot deel van 

de succesvolle clienten was ook een jaar na ontsIag succesvol. Bij een 

derde van degenen die na een jaar een positief behandelingsresultaat te 

zien gaven, bleek na vijf jaar sprake te zijn van een terugval. Dit behoeft 

bij deze personen overigens niet op een blijvende achteruitgang te 

wijzen. Bij meer dan 40% van de clienten fluctueerde de mate van succes 

bij de drie metingen. 

— Van degenen die vijfjaar waren ontslagen, bleek 41% in de laatste twee 

jaar daarvan geen delicten te hebben gepleegd en 50% geen aan drugs 

gerelateerde delicten, waarop meet dan een boete stond. 

— Van de groep die vijf jaar of langer na ontslag werd onderzocht, had een 

derde in de hele periode van vijf jaar geen delicten gepleegd. 

Er is bij dit onderzoek geen gebruikgemaalct van een controlegroep, zodat 

niet valt na te gaan in hoeverre deze resultaten een gevolg kunnen zijn van 

het effect van de behandeling. Men heeft wel onderzoek gedaan naar een 

mogelijk verband tussen bepaalde kenmerken van de clienten en het effect 

van de behandeling. Daaruit blijkt het volgende (Schulzke, 1995): 

— De leeftijd waarop men begon met regelmatig gebruiken van drugs 

speelde bij het succes van de behandeling evenmin een rol als de duur 

van de drugscarriere tot het begin van de behandeling. Bij de kleine 

groep langdurig verslaafden (tien jaar en langer) was een opvallend hoog 

succespercentage te zien. 

— Bij clienten die zich aan een relatief gering vergrijp hadden schuldig 

gemaakt en die als zodanig niet zo lang in hechtenis waren geweest 

voordat zij werden behandeld, was de kans op succes groter. 
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— De kans op succes nam toe naarmate de behandeling langer duurde, 
maar nam duidelijk af als de behandeling langer dan 2 jaar duurde. 

— Het percentage personen dat bij de behandeling baat had gehad, lag bij 
personen uit de onderste sociale klassen lager dan bij personen 
afkomstig uit de middengroepen. 

— Personen die de Hauptschule (klas 5-10 van het basisonderwijs) niet met 
goed gevolg hadden doorlopen, hadden minder kans op succes dan de 
anderen. Dit zou volgens Schulzke verband kunnen houden met een 
achterstand in socialisatie bij deze laag opgeleide groep. 

- Als de betrokkene bij ontslag over een opleidings- of arbeidsplaats 
beschikte, had dat in eerste instantie een positieve invloed op het 
behandelingsresultaat. Bij de meerderheid van de betrokkenen bleek een 
dergelijke opleidings- of arbeidsplaats echter nog geen garantie te zijn 
voor blijvend succes op langere termijn. Er worden geen mogelijke 
redenen genoemd waarom dit verschijnsel zich voordoet. 

— Ms een client voor de opname minstens de Hauptschule had voltooid en 
niet meer dan twee keer gedetineerd was geweest, was de kans op een 
min of meer duurzaam succes groter. Vooral voor clienten uit de 
middenklassen die aan deze criteria voldeden, was de prognose gunstig. 

5.3.2 KrimZ onderzoek 

Bij het KrimZ onderzoek analyseerde men gegevens van personen die in het 
kader van artikel 64 StGB gedwongen in een behandelvoorziening waren 
geplaatst. Het ging om alle personen die in de westelijke bondsstaten waren 
behandeld en bij wie de maatregel in 1991 was ingetrokken. Bij ongeveer een 
vijfde van de groep vormde het drugsgebruik het voornaamste probleem, bij 
de overigen speelde alcohol de belangrijkste rol. In twee derde van de 
gevallen waren zij wegens een vermogensdelict geplaatst Men ging aan de 
hand van de informatie van het Bundeszentralregister na of deze personen in 
de twee jaar nadat de maatregel was ingetroklcen, opnieuw wegens een delict 
waren aangeklaagd of veroordeeld (N=150). 
Uit de gegevens blijkt dat drie vijfde van de groep in die tijd niet opnieuw 
werd veroordeeld (zie tabel 2). Op grond van dit resultaat mag men volgens 
Dessecker (1996) de maatregel die gedwongen opname van verslaafde 
justitiabelen mogelijk maakt, positief beoordelen. Dit geldt volgens hem des 
te meer, als men zich realiseert hoe ongunstig de uitgangspositie van deze 
personen was, zowel in justitieel als sociaal-demografisch opzicht 

Van de drugsverslaafden werd de helft en van de alcoholisten werd twee 
vijfde opnieuw veroordeeld. Het ging vooral om vermogensdelicten, 
verkeersdelicten en overtredingen van de Betdubungsmittelgesetz, op enkele 
uitzonderingen na, lichte delicten. 
Van de personen die voor hun gedwongen plaatsing een arbeidsverband 
hadden, werd 18% opnieuw veroordeeld, tegenover 45% van degenen bij wie 
dat niet het geval was (zie tabel 2). 



I N (146) 	I % 	 I alcohol (N=112) I drugs (N=34)  
veroordelingen:  
geen 	 88 	59% 	 61% 	 50 0/c  

1 veroordeling 	 47 	310/0 	 28 0/0 	 44%  

2 -5 veroordelingen 	 15 	10% 	 12% 	 6 0/a  

totaal 	 150 	100 0/a 	 100% 	 100%  
zwaarste sanctie:  
geen 	 BB 	 59% 	 61% 	 50 0/a  
boete 	 15 	 10% 	 11% 	 6%  
voorwaardelijke vrijheidsstraf 	23 	 15% 	 13% 	 24%  
onvoorwaardelijke vraheidsstraf 	17 	 11% 	 10% 	 18%  
maatregel Cook die met straf) 	7 	 5 0/a 	 5 0/a 	 3%  

totaal 	 150 	100% 	 100% 	 100% 

Tabel 2: 	KrimZ: bewezen strafbare feiten gepleegd in de twee jaar na de 
intrekkina van de maatreael volaens artikel 64 StGlEr 
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*Bron: Dessecker, 1996 

Er werden weinig verschillen gevonden tussen degenen die in de eerste 
plaats aan alcohol verslaafd waren, en degenen bij wie de voornaamste 
verslavingsmiddelen drugs waren. Ook de lengte van het strafblad bij 
plaatsing vertoonde geen duidelijke relatie met veroordelingen in de twee 
jaar na intreldcing van de maatregel. Van de groepen met een tang en 
gemiddeld strafblad werd 40% opnieuw veroordeeld en van de groep met een 
kort strafblad was dat 23%. 
Van de personen die minstens eon keer uit de behandelinrichting waar zij 
verbleven, waren ontsnapt en daarbij een geregistreerd delict hadden 
gepleegd, werd twee derde in de miff jaar na hun ontslag veroordeeld, 
tegenover een derde van de anderen. Dit verschil was significant (Dessecker, 
1996). 

5.4 	Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten is in een beperkt aantal gevallen de gedwongen 
plaatsing van verslaafden in een behandelvoorziening geevalueerd. Het gaat 
daarbij om oudere onderzoeken: de evaluatie van de behandeling in 
Lexington en Fort Worth, en die van het California Civil Addict Program 
(CAP). Bij dit laatste programma is ook gekeken naar het effect daarvan in 
combinatie met een methadonprogramma. 
Bij de overige geevalueerde programma's is in de regel sprake van een 
plaatsing onder drang. Daarbij heeft de verslaafde dus de keuze tussen 
plaatsing of een alternatief, zij het dat het bij dat alternatief in de regel gaat 
om een detentie die minstens even lang duurt als de behandeling. Er zijn 
twee programma's geevalueerd, die diverse behandelingsmodaliteiten 
omvatten: het Drug Abuse Reporting Program (DARP) en het Treatment 
Alternative to Street Crime (TASC). Verder zijn de resultaten van drug courts 
onderzocht Daamaast komen due behandelvoorzieningen voor 
gedetineerden aan de orde. Het gaat daarbij om het programma Stay'N Out 
in de staat New York, het programma KEY (detentie) en het daarop 



aansluitende programma CREST (nachtdetentie) in de staat Delaware, en het 
programma Cornerstone in de staat Oregon. Daarna komen drie evaluaties 
van een aantal methadonprogramma's in Zuid-Californie ter sprake. Ten 
slotte zijn de resultaten van elf evaluaties van behandelingsprogramma's met 
elkaar vergeleken, waaraan zowel onvrijwillig als vrijwillig geplaatste 
verslaafden deelnamen. 

5.4.1 Lexington en Fort Worth 
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Vanaf de dertiger jaren liet men in de VS verslaafde federale gevangenen 
gedwongen opnemen in twee verslavingsklinieken: Lexington in Kentucky en 
Fort Worth in Texas. Deze klinieken accepteerden ook clienten die zich 
vrijwillig lieten opnemen. Men bood een drugsvrij intramuraal programma 
van vier tot zes maanden met psychotherapie en activiteiten onder toezicht. 
De programma's waren weinig succesvol. Bij de evaluaties wordt overigens 
alleen informatie gegeven over de resultaten met betrekking tot het 
volhouden van de behandeling (retentie) en abstinentie, en niet over de 
criminele recidive. Uit onderzoek bleek dat ongeveer 70% van de vrijwillig 
opgenomen verslaafden afhaakte, voordat zij de behandeling hadden 
voltooid, terwijl van degenen die de behandeling volhielden een meerderheid 
onder strafrechtelijke formele druk stond. Van de gedwongen opgenomen 
verslaafden bleef hooguit 31% minstens een half jaar abstinent tegenover 13% 
van de vrijwilligers en 10% van de gedetineerden die zonder verder toezicht 
werden ontslagen (p<0,0001) (Pescor, zie Gerdner, 1998). Er bleek een gunstig 
effect uit te gaan van reclasseringstoezicht na ontslag, vooral als daarbij, zoals 
later gebeurde, gebruik werd gemaakt van urinecontroles (McGlothlin e.a., zie 
World Health Organization, 1988). 
In 1966 werd de Narcotic Addict Rehabilitation Act (NARA) van kracht Met 
deze wet werd het mogelijk om nog niet veroordeelde drugsgebruikers 
gedwongen op te nemen door middel van civil commitment. Van de 
verslaafden die via deze procedure in Lexington of Fort Worth werden 
opgenomen, rondde slechts een derde de behandeling af. Deze hoge uitval 
kan verband houden met de zwaarte van de behandeling. Daar kwam bij dat 
er tegen clienten die afhaakten, dilcwijls geen strafrechtelijke sancties werden 
getroffen. Bovendien werden drugsgebruikers die zich niet aan de 
behandeling aanpasten, ongeschikt geacht en ontslagen (Maddux, 1988). 
Door diverse onderzoekers is een groep verslaafden die vrijwillig in Lexington 
of Fort Worth was opgenomen, vergeleken met een groep die daar 
gedwongen was geplaatst Uit het meeste onderzoek van tussen 1943 en de 
zeventiger jaren lcwam naar voren dat van degenen die gedwongen waren 
opgenomen, een hoger percentage abstinent was dan van degenen die zich 
vrijwillig lieten behandelen. Bij de evaluatieonderzoeken werd niet vermeld 
in hoeverre de verschillen tussen degenen die gedwongen en vrijwillig waren 
opgenomen, significant waren. Gerdner (1998) geeft een overzicht van een 
aantal van deze onderzoeken. Hij heeft de bij de onderzoeken gevonden 
verschillen getoetst op significantie: 
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— Pescor onderzocht ongeveer 1800 vrijwilligers en 2900 gedetineerden. Hij 
ontdekte dat 27-31% van degenen die onder reclasseringstoezicht 
(probation of parole) stonden, zes maanden of langer na hun ontslag uit 
de kliniek abstinent was, tegenover 13% van de vrijwilligers en 10% van 
de gedetineerden die zonder verder toezicht werden ontslagen 
(pc0,0001). 

— Hunt en Odoroff lieten zien dat 11% van de 378 onvrijwillig behandelde 
verslaafden tussen de een en vier en een half jaar na ontslag abstinent 
was tegenover 6% van de 1503 vrijwillig behandelde verslaafden 
(p<0,001). 

— Duvall e.a. melden precies het omgekeerde: van 38 vrijwilligers werd een 
hoger percentage abstinent dan van 24 personen die gedwongen waren 
opgenomen. flit verschil was echter niet significant. 

— Vaillant onderzocht de invloed van reclasseringstoezicht. Hij onderzocht 
het aantal opnamen en detenties van 100 verslaafden gedurende 12 jaar 
en ging na wie na ontslag een jaar abstinent was. Hij registreerde voor de 
hele groep in die periode 625 opnamen of detenties. Van de 270 
opnamen in een ldiniek en 279 detenties voor minder dan negen 
maanden leidde 4% tot abstinentie van minstens een jaar na ontslag. Van 
de 46 detenties van acht maanden zonder noemenswaardig 
reclasseringstoezicht leidde 13% tot abstinentie van minstens een jaar na 
ontslag. Van de 30 detenties van meer dan acht maanden met 
reclasseringstoezicht van een jaar leidde 67% tot abstinentie (p<0,001). 
Deze resultaten wijzen erop dat reclasseringstoezicht tot meer 
abstinentie leidt. De interpretatie van deze gegevens is echter 
problematisch. Het gaat namelijk om 625 opnamen in een ldiniek of 
detenties van 100 personen, dus om diverse opnamen en detenties bij 
dezelfde personen. De resultaten zijn als zodanig niet onafhankelijk van 
elkaar. 

— Maddux e.a. volgden clienten die al dan niet gedwongen waren 
opgenomen. Van degenen die vrijwillig waren opgenomen (N=120), was 
7% een jaar na ontslag abstinent, en dat gold voor 20% van degenen die 
gedwongen waren opgenomen (N=61). Dit verschil was significant 
(p<0,05). Aangezien degenen die gedwongen waren opgenomen, na hun 
ontslag onder reclasseringstoezicht stonden, kwam Maddux tot de 
hypothese dat het reclasseringstoezicht na de behandeling de 
voomaamste factor was die het succes op langere termijn verklaarde. 

Hoewel er significante verschillen werden gevonden ten gunste van een 
gedwongen opname, gaven de meeste onderzoeken slechts geringe successen 
te zien. Uit alle onderzoeken, met uitzondering van dat van Vaillant, bleek 
dat slechts 4-31% gedurende zes maanden of !anger na ontslag abstinent 
bleef. Uit drie van de onderzoeken, inclusief dat van Valiant, lcwam naar 
voren dat het relatieve succes het gevolg was van reclasseringstoezicht na de 
behandeling. De resultaten geven een indicatie dat een gedwongen 
behandeling of detentie succes kan hebben, vooral als deze wordt 
gecombineerd met reclasseringstoezicht na ontslag. 



5.4.2 California Civil Addict Program (CAP) 

47 

Het oorspronkelijke programma 
In de jaren zestig en zeventig is het California Civil Addict Program (CAP), het 
eerste officiele civil commitment programma in de VS, geevalueerd (Anglin, 
1988). De drugsgebruikers die voor dit programma in aanmerking kwamen, 
toonden sterk deviant gedrag en zouden niet in de conventionele 
verslavingszorg terecht zijn gekomen (Anglin en Hser, 1991). Deze groep was 
in die zin waarschijnlijk vergelijkbaar met de doelgroep van het wetsvoorstel 
SOV. 
Voor de evaluatie van het programma werden 600 mensen geselecteerd die 
tussen 1962 en 1964 voor zeven jaar een civil commitment programma gingen 
volgen. Door misverstanden over de procedures tijdens het begin van het 
programma was bijna de helft van de kandidaten voor het programma weer 
vrijgelaten nadat zij daar nauwelijks aan hadden deelgenomen. Deze 
personen vormden een geschikte controlegroep (McGlothlin e.a., 1977; 
Anglin, 1988). 
Men verzamelde de onderzoeksgegevens tussen 1974 en 1976, door middel 
van het raadplegen van justitiele informatie en een interview met de clienten. 
Het ging daarbij om de volgende periodes: 
— de tijd ve•Or de interventie: de periode vanaf het eerste drugsgebruik tot 

het begin van de interventie; 
— de periode tijdens de interventie: vanaf het begin van de interventie tot 

zeven jaar daarna (ook voor degenen die eerder stopten of langer onder 
toezicht bleven); 

— de periode na de interventie: vanaf het tijdstip zeven jaar na het begin 
van de interventie tot het moment waarop het onderzoek plaatsvond 
(tussen de 11 en 13 jaar na het begin van de interventie). 

Van de leden van de interventiegroep stopte ongeveer de helft binnen de 
zeven jaar met de behandeling, omdat zij daarvoor ongeschikt bleken te zijn, 
in de gevangenis lcwamen wegens een vergrijp, of (minder vaak) omdat zij de 
behandeling reeds hadden voltooid (McGlothlin e.a., 1977, Anglin, 1988). 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de situatie en het gedrag van de 
interventie- en controlegroep voor, tijdens en na de behandeling van de 
interventiegroep. 

Tot twee jaar voor de behandeling gebruikte de controlegroep vaker dagelijks 
drugs dan de interventiegroep. Bij de interventiegroep was in gemiddeld 40% 
van de tijd sprake van dagelijks drugsgebruik en bij de controlegroep was dat 
in 50% van de tijd het geval. In de laatste twee jaar v66r de behandeling liep 
het gebruik bij beide groepen uit de hand. Uiteindelijk werd in 80% van de 
tijd dagelijks drugs gebruikt In de acht jaar voor de opname besteedden 
beide groepen bijna de helft van de tijd die zij niet in detentie doorbrachten, 
aan criminele activiteiten. 



Controlegroep 	Interventiegroep 	Gemiddelde verschillen tussen 
veranderingsscores  

Periode 	 Periode 	(TH-T3-(CH-C3 	nu-TD-(Cru-C) 	_ 
Situatie of gedrag 	1 	III 	1 III 	I 	I II 	1 Ill 	Verschil 	1 T-toets 	Verschil 	IT-toets  
Arrestaties (gem./jaar in de td dat men niet gedetineerd was):  
in verband met 	1,1 	1,0 	0.7 	0.8 	0.5 	0,7 	-0,2 	1.7 	0,3 	1,3 
drugs  
geen relatie met 	1,1 	1.2 	0,9 	. 	1,1 	0,8 	0,7 	-0.4 	2.8 4 	-02 	1.3 
drugs  

Schendinq parole 	0,1 	0,3 	0,3 	_ 0.1 	0,7 	0,2 	0,3 	5,3' 	-0,2 	22'  
Gem. % van de td:  
gedetineerd 	I 23% 151% I 32% 121% 151% 125% I 	2.1 	10.9 	I 	-4,7 	[1,6  
Gem. % van de tijd dat men niet qedetineerd was:  

onder wettelijk 	32% 	53% 	60% 	35% 	86% 	44% 	30 	7,2 4 	-19 	4,0 4 	- 
toezicht  
dagelijks 	 55% 	48% 	28% 	53% 	31% 	21% 	-15 	3,9" 	-6 	1,5 
drugsgebruik  
druqshandel 	47% 	38% 	25% -42% 	28% 	18% 	-5 	1,4 	-2 	0,5 _  
betaeld werk 	45% 	49% 	53% 	50% 	62% 	61% 	7 	2.1 b 	3 	_ 0,6  
zwaar alcohol 	30% 	37% 	37% 	36% 	40% 	46% 	-3 	0,9 	2 	0,4 
gebruik2  
Criminele 	 50% 	43% 	31% 	47% 	29% 	21% 	-12 	2,9" 	-7 	1,5 
activiteiten 	

• 
gemeld aantal 	66 	77 	52 	70 	44 	33 	-36 	3.34 	-23 	1.9 
vergdjpendaar 	

-
_  

gemeld gem. 	45 	72 	48 	49 	45 	30 	-32 	2,9' 	-23 	2,1 5  
inkomen (1=$100) 
urt criminaliteit/jaar3 	 _  
Samengestelde 	35 	28 	46 	37 	36 	57 	7 	2,5 5 	10 	2,75  
score: % van de tijd 
dot men niet 
gedetineerd was en 
geed drugs 
gebrbikte 

label 3: 	Gedrag en situatie year (I), tijdens (8) en na de behandeling (111) 1  

1: Bron: McGlothlin e.a., 1977 
2: 2 keer per week of valcer: zes biertjes, een fles wijn of zeven borrels 
binnen zes uur 
3: Excl. inkomen uit drugshandel 
4: p>0,01 
5: p>0,05 

In de periode tijdens de behandeling dat men niet meer vastzat, dat wil 
zeggen de periode van nazorg, was het dagelijks drugsgebruik van de 
interventiegroep 15% meer gedaald dan dat van de controlegroep. De tijd 
besteed aan vermogensdelicten was bij de interventiegroep (inclusief 
degenen die voortijdig waren gestopt) met 12% meer gedaald dan bij de 
controlegroep. Voor het aantal gepleegde delicten was het verschil in dating 
36% en voor het gemiddelde inkomen aflcomstig uit criminaliteit 32%. Met 
uitzondering van de daling in het dagelijks drugsgebruik en de afname in 
criminaliteit, waren de veranderingen vrij gering (Anglin, 1988). 
Er waren ook aanwijzingen dat sommige resultaten een meer permanent 
karalcter hadden nadat de behandeling was beeindigd, ook al namen de 
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verschillen tussen de interventie- en de controlegroep na de behandeling in 
de loop van de tijd af. In de periode na de behandeling waren twee 
verschillen tussen de interventie- en controlegroep significant: de daling in 
hun inkomsten uit criminaliteit en de samengestelde score voor beide 
groepen (percentage van de tijd dat men niet gedetineerd was en geen drugs 
gebruikte). 

Versoepeling van het regime, al dan niet in combinatie met een 
methadonprogramma 

Bij een groep van 300 personen die in 1970 in het programma kwamen, zijn 
in dezelfde tijd als bij de eerdere groepen interviews afgenomen: vier tot zes 
jaar na het begin van hun behandeling. Het regime was voor deze groep 
beduidend minder streng dan voor de eerder behandelde groep (zie 
paragraaf 3.7). De nieuwe groep deed het eerst tijdens de behandeling 
aanzienlijk minder goed dan de oude interventiegroep, toen deze even lang 
werd behandeld. Toen echter ongeveer een kwart van de nieuwe groep een 
methadonprogramma ging volgen, deden die deelnemers het even goed of 
zelfs beter dan de oude interventiegroep na een even lange behandelperiode 
in het oorspronkelijke CAP (McGlothlin e.a., 1977; Anglin, 1988). 
Ook van de oude interventiegroep en de controlegroep nam op het moment 
van het onderzoek ruim een lcwart deel aan het methadonprogramma. 
Hoewel er door de deelnemers aan het methadonprogramma op grote schaal 
heroine werd gebruikt (53% van de urinetests was positief), was hun gebruik 
significant minder dan van degenen die geen methadonprogramma volgden. 
De leden van de methadongroep gebruikten dagelijks gedurende 6% van de 
tijd dat zij op vrije voeten waren, terwijl dat percentage bij de groep die niet 
in het methadonprogramma zat, 48 was (McGlothlin e.a., 1977). 

5.4.3 Drug Abuse Reporting Program (DARP) 

Tussen 1969 en 1973 lcwamen ruim 27.000 drugsverslaafden in behandeling in 
het Drug Abuse Reporting Program (DARP). Volgens Simpson en Friend 
(1988) waren de clienten van DARP gewoonlijk jonger, meer afhankelijk van 
opiaten, meer in aanraldng gekomen met justitie en waren zij voor deze 
behandeling minder vaak behandeld geweest, dan groepen uit latere 
behandelingsprogramma's. Men mag dus aannemen dat deze groep wellicht 
in `zwaarte' beter te vergelijken is met de doelgroep van de SOV dan later 
onderzochte groepen, maar gemiddeld jonger dan de doelgroep van de SOV. 

Vertegenwoordiging van personen met een 'legal status' in de diverse 
behandelingsmodaliteiten 

DARP maalcte gebruik van de volgende behandelingsmodaliteiten: een 
methadononderhoudsprogramma, een therapeutische gemeenschap, een 
ambulant drugsvrij programma en een ambulant detwdficatieprogramma. 
Ongeveer 40% van de verslaafden die tussen 1969 en 1972 aan een 
behandeling in het kader van DARP begon, had een legal status, dat wil 
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zeggen op de een of andere manier contact met justitie. Deze personen 
waren bijvoorbeeld in afwachting van een rechtszitting of zij waren 
voorwaardelijk vrijgelaten. Niet iedereen van deze groep met een legal status 
was echter door justitie naar DARP verwezen. 
De vertegenwoordiging van personen met een legal status liep in de diverse 
behandelingsmodaliteiten sterk uiteen: van degenen die aan het 
methadonprogramma begonnen, had 34% een legal status, terwfil dat gold 
voor 66% van de deelnemers aan een therapeutische gemeenschap, voor 52% 
van de deelnemers aan een drugsvrij programma, en voor 45% van degenen 
die aan een detoxificatieprogramma deelnamen. Het verschil tussen het 
methadonprogramma en de therapeutische gemeenschap valt extra op als 
men naar de verwijzingsbron kijkt. Van de deelnemers aan het 
methadonprogramma meldde 47% op eigen initiatief mee te doen en 7% 
door justitie te zijn verwezen; van de deelnemers aan de therapeutische 
gemeenschap was 30% daar op eigen initiatief en was 31% door justitie 
verwezen (Simpson e.a., :ie Simpson en Friend, 1988). 

Effect na 12 jaar 
Bij een evaluatie die twaalf jaar na het begin van de behandeling plaatsvond, 
onderzocht men uitsluitend een groep van 400 mannelijke verslaafden die 
dagelijks opiaten gebruikten op het moment dat zij twaalf jaar daarvoor in de 
DARP-behandeling kwamen. Het ging daarbij om ongeveer 70% van de 
doelgroep van het onderzoek: 20% kon niet meer worden opgespoord, 2% 
weigerde mee te werken en 8% was overleden. 
In de twaalf jaar na het begin van de behandeling stopte 65% weleens voor 
een maand of langer met het gebruik van opiaten om later toch weer (meer 
dan) eon keer terug te vallen tot het dagelijks gebruik daarvan. Van de 
steekproef was echter 25% met het dagelijks gebruik van opiaten gestopt 
zonder daama ooit weer tot dagelijks gebruik te zijn vervallen. Degenen die 
minstens een keer in een therapeutische gemeenschap waren behandeld, 
bleken het na 12 jaar beter te doen dan degenen die in een andere modaliteit 
waren behandeld, als men keek naar het gebruik van drugs en alcohol, het 
verrichten van betaalde arbeid en de tijd in detentie (Marsh e.a., 1985, zie 
Simpson en Friend, 1988). 

Verband tussen effect en het al dan niet hebben van een legal status' 
Simpson en Friend constateerden dat er uit de diverse evaluaties van DARP is 
gebleken dat het volhouden van de behandeling en de redenen om te 
stoppen niet verschilden voor personen met en zonder legal status. Men 
vond tijdens de behandeling evenmin een verband tussen de legal status 
enerzijds en het gebruik van alcohol en drugs, criminaliteit en het verrichten 
van betaalde arbeid anderzijds (Spiegel en Sells; Gorsuch e.a., zie Simpson en 
Friend, 1988). Daarbij moet volgens Simpson en Friend wel worden vermeld 
dat van de verslaafden die aan DARP meededen, 80% al eens was 
gearresteerd en meer dan de helft al eens in de gevangenis had gezeten. Er 
was dus waarschijnlijk niet zo'n groot verschil tussen degenen die tijdens de 
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behandeling een legal status hadden, en degenen bij wie dat op dat moment 
niet het geval was. Het ging in feite om een vrij homogene steekproef van 
jonge, in crimineel opzicht actieve drugsverslaafden uit de binnensteden. 

Verband tussen effect en het al dan niet via justitie in behandeling 
komen 

Het maakte voor de behandelingsduur, redenen om te stoppen en resultaten 
geen verschil of het al dan niet om een justitiele verwijzing ging. Men heeft 
echter niet gekeken of er verschillen bestonden tussen groepen justitiabelen 
die door justitie onder een zware of lichte druk waren gezet om in 
behandeling te gaan. Het blijft dus een open vraag of de mate van justitiele 
druk van invloed is op de behandelingsduur, de reden om te stoppen en het 
resultaat. 
De resultaten van diverse onderzoeken met een follow-up over zes en twaalf 
jaar geven volgens Simpson en Friend een indicatie dat een behandeling tot 
een verbetering van het gedrag kan leiden. Het is van te voren echter moeilijk 
te voorspellen wat het effect zal zijn. Indien men langer wordt behandeld, is 
de kans groter op een positief resultaat na de behandeling. Druk van justitie 
op de persoon die aan de behandeling begon, leek van meer ondergeschikt 
belang te zijn voor het resultaat (Simpson en Friend, 1988). 

5.4.4 	Treatment Alternative to Street Crime (TASC) 

Vergehjking tussen personen die via TASC, via justitie maar niet via 
TASC en vrijwillig in behandeling waren gekomen 

Het Amerikaanse programma Treatment Alternatives to Street Crime (TASC) 
dat in 1972 van start ging, vervult een brugfunctie tussen het 
strafrechtsysteem en de verslavingszorg (zie paragraaf 3.1). TASC ontfermt 
zich over personen die aan drugs of alcohol zijn verslaafd en die wegens niet 
gewelddadige vergrijpen zijn aangeklaagd of veroordeeld. De behandeling 
dient als alternatief voor of aanvulling op justitiele sancties of procedures. 
TASC volgt de behandelingsresultaten, laat bijvoorbeeld regelmatig drugstests 
verrichten, en geeft deze informatie aan justitie door. Clienten die zich niet 
aan hun afspraken met justitie, TASC of de behandelende instantie houden, 
worden gewoonlijk naar justitie terugverwezen voor een voortzetting van het 
strafproces of voor sancties (Hubbard e.a., 1988; Cook en Weinman, 1988). In 
het begin richtte TASC zich op jonge first offenders. Deze groep, die over het 
geheel genomen mild wordt behandeld door het strafrechtsysteem, toonde 
weinig belangstelling voor de mogelijIcheid om aan TASC mee te doen. 
Momenteel richt men zich op een oudere doelgroep met een gemiddelde 
leeftijd van 22 jaar (Wexler, zie Van Brussel, 1998). Het gaat om daders met 
een gering aantal eerdere veroordelingen voor niet gewelddadige delicten. 
Een hoog percentage van hen behoort tot etnische groepen en tot voortijdige 
schoolverlaters, die een minimum aan werkervaring en beroepsopleiding 
hebben. Deze groep zit wat betreft de zwaarte van hun gebruik en de 
gepleegde delicten in tussen de groep die voorwaardelijke straffen krijgt en 



Type clienten 	 Percentage clienten dat de behandebng minstens 
drie maanden volhield  

Behandeling 	 intramuraal 	ambulant  
TASC (N = 502) 	 48% 	 57%  
Ander toezicht van justitie 	35% 	 51% 
(N = 855)  
Geen toezicht van justitie 	30% 	 41%. 
(N = 1078) 
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de groep met een lang strafblad van vergrijpen die zó ernstig zijn dat deze tot 
gevangenisstraf leiden (Anglin e.a., 1996). Het gaat bier dus waarschijnlijk om 
een lichtere groep dan die waarop de beoogde voorziening SOV zich richt. 
Bij de Treatment Outcome Prospective Study (TOPS) heeft men het effect van 
TASC-programma's vergeleken met dat van andere 
behandelingsprogramma's voor verslaafden die at dan niet onder toezicht 
van justitie stonden. Voor dit prospectieve onderzoek verzamelde men 
gegevens over het verloop van de behandeling en nam men interviews af bij 
de clienten. Men deed dat tijdens de behandeling en onder meer e'en jaar 
nadat de behandeling was beeindigd. Ongeveer een derde van de clienten die 
een intra- of extramurale behandeling kregen, was verwezen door justitie. Bij 
de deelnemers aan het methadonprogramma was dat minder dan 3%. Men 
heeft deze groep daarom van het onderzoek uitgesloten. 
Men analyseerde de gegevens van de deelnemers uit vijf steden waar TASC-
programma's liepen. Men vergeleek de gegevens van degenen die via TASC in 
behandeling waren gekomen (N = 502) met die van personen die wel via 
justitie maar niet via TASC in behandeling waren gekomen (N = 855) en van 
degenen die noch via TASC noch op andere wijze via justitie in behandeling 
waren gekomen (N = 1078) (Hubbard, e.a., 1988). 	 - 
In zowel de intramurale als in de ambulante behandelingen hielden relatief 
meer TASC-clienten dan andere clienten (die at dan niet onder toezicht van 
justitie stonden) het minstens drie maanden vol (zie tabel 4). 

Tabel 4: 	Retentiepercentages van TASC-clienten, andere justitiabelen en 
nlet-justitiabele clientele 

*Bron: Collins e.a., zie Hubbard e.a., 1988 

De verschillen in retentie tussen de TASC-clienten en andere clienten die 
onder toezicht van justitie stonden, waren in statistisch opzicht niet 
significant De verschillen tussen clienten die wel en die niet onder toezicht 
van justitie stonden, waren daarentegen wel significant, en dat gold voor alle 
behandelingsmodaliteiten. 
Degenen die onder toezicht van justitie stonden, bleven bijna twee keer zo 
lang in behandeling als degenen bij wie dat niet het geval was. 
Er werd een significant verband gevonden tussen het slechts korte tijd 
volhouden van de behandeling en het in het jaar daama betroldcen raken bij 
vermogensdelicten. Bij zowel intra- als extramurale clienten die de 
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behandeling slechts vier weken of korter volhielden, was de kans twee keer zo 
groot dat zij in het jaar daarna een vermogensdelict begingen als bij intra- en 
extramurale clienten die de behandeling drie maanden of langer volhielden 
(p<0,05). 
Ms de andere factoren onder controle werden gehouden, hadden de 
variabelen al dan niet deelnemen aan TASC en al dan niet onder toezicht van 
justitie staan, geen significante invloed op de kans om in het jaar na de 
behandeling vermogensdelicten te plegen. Indien men langer was behandeld, 
was de kans dat men daarna vermogensdelicten zou plegen kleiner. Het (al 
dan niet in contact met TASC) onder toezicht van justitie staan leidde tot een 
langere behandeling en verkleinde als zodanig de kans dat men 
vermogensdelicten zou plegen (Hubbard e.a., 1988). Ondanks dat waren de 
aantallen vermogensdelicten en arrestaties van voor de behandeling nog 
altijd de meest consistente voorspellers voor crimineel gedrag in het eerste 
jaar na de behandeling, gemeten met arrestatiegegevens en zelfrapportages 
(Cook en Weinman, 1988). 

Verband tussen effect TASC en attitude van verslaafden tegenover de 
samenleving 

Bij een andere evaluatie van het TASC-programma werden clienten die alleen 
alcohol en/of marihuana gebruikten, uitgesloten (Salmon en Salmon, 1983). 
Salmon en Salmon vergeleken een groep die via TASC in behandeling was 
gekomen (N=51), met een controlegroep van personen die van dezelfde 
behandelvoorzieningen gebruik maalcten als de TASC-clienten (N=51). Zij 
onderzochten de frequentie van het drugsgebruik, het aantal arrestaties, 
abstinentie en de tijd dat de groepsleden betaalde arbeid verrichtten. Er werd 
bij dit onderzoek een duidelijk verband tussen drugsgebruik en criminaliteit 
aangetoond. Salmon en Salmon ontdekten dat strafrechtelijke druk om in 
een drugsvrije behandelvoorziening te komen, vooral effect had bij oudere 
personen die al lange tijd aan heroine waren verslaafd. De meeste 
drugsgebruikers, zowel die uit de TASC-groep als uit de controlegroep, gaven 
echter aan niet hun hele verdere leven abstinent te willen blijven. Salmon en 
Salmon zijn daarom tot de conclusie gekomen, dat men abstinentie niet als 
het enige criterium voor succes moet hanteren. 
De onderzoeksresultaten steunden de `rijpingshypothese' met betrekking tot 
heroinegebruik van Winick (zie Salmon en Salmon, 1983). Strafrechtelijke 
druk bleek het meeste effect te hebben op groepen die, bijvoorbeeld als 
gevolg van een rijpingsproces, positiever tegenover de samenleving stonden 
en met de mogelijIcheid rekening hielden dat zij daar ooit aan zouden gaan 
deelnemen. Bij groepen die meer vervreemd waren van de samenleving, 
bleek strafrechtelijke dnik niet te werken. 
In termen van arrestaties en abstinentie bleek strafrechtelijke druk vooral 
effect te hebben op clienten in drugsvrije behandelvoorzieningen. Salmon en 
Salmon wijzen op de mogelijlcheid dat personen die aan drugsvrije 
behandelingen deelnemen, wellicht meer gemotiveerd zijn hun hele manier 
van leven te veranderen dan degenen die aan een 



methadononderhoudsprogramma meedoen. Voor een criterium bleek het 
methadonprogramma het echter beter te doen: de tijd dat men betaald werk 
verrichtte. Er werd echter ook een verband gevonden tussen meer tijd 
besteed aan betaalde arbeid (of meer tijd op school) en meer 
amfetaminegebruik (Salmon en Salmon, 1983). 

5.4.5 	'Drug courts' 
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Bij de Amerikaanse drug courts (zie paragraaf 3.1) gaat het am voorzieningen 
voor verslaafden die een niet-gewelddadig delict hebben gepleegd. 
Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de evaluatie van het Dade County 
Felony Drug Court. Daarnaast komen de resultaten van enkele andere drug 
courts ter sprake. 

Dade County Felony Drug Court (Miami Drug Court Model) 
Het programma van het Dade County Felony Drug Court, het Diversion and 
Treatment Program (DATP) duurt een jaar. Het bestaat uit vier fasen: 
detoxificatie (I); counseling (II); toetsen en trainingen voor opleidingen en 
beroepen (III) en afsluiting van de behandeling (IV). Men heeft acupunctuur 
en urinetests in het programma opgenomen. 
Ms een client drie keer achter elkaar zonder reden niet op een afspraak komt, 
gaat hij naar 'fase V'(twee weken detentie). Een client komt daama weer 
terug in de fase waarin hij op dat moment zat Ms een client 30 dagen achter 
elkaar niet verschijnt, is het DATP verplicht diens dossier te sluiten. Hoewel 
clienten meestal zelfs na zo'n lange afwezigheid toch weer in het programma 
worden opgenomen, moeten zij dan weer in fase 1 beginnen. 
De doelgroep van het drug court in Miami bestond oorspronkelijk uit 
personen die zich aan derde graads felonies (drugsbezit) schuldig maakten en 
die niet eerder waren veroordeeld. Men wilde namelijk niet beginnen met 
gedaagden die een emstig gevaar betekenden voor de openbare veiligheid. 
Men dacht de meeste winst te kunnen boeken bij gedaagden die voor het 
eerst bij criminaliteit betrokken waren geraalct Toen het Miami Felony Drug 
Court over de voorzieningen lcwam te beschikken voor een intramuraal 
programma voor een beperlct aantal verslaafden, en voor een korte detentie 
in de gevangenis voor detoxificatie, werden de toelatingscriteria opgerekt. 
Men nam nu ook personen aan die een felony in de tweede graad (handel in 
drugs) hadden gepleegd. Verder was een minderheid onder de behandelden 
al eerder gearresteerd of veroordeeld geweest Soms was men direct bij deze 
rechtbank terecht gekomen, soms via een andere rechtbank. Men kon zelf 
voor deelname aan het programma kiezen en ongeveer 83% van de personen 
die daarvoor in aanmerking Icwamen, deed dat. Het gaat waarschijnlijk om 
een veel lichtere en jongere groep dan die van de SOV. 
Voor de evaluatie van het programma koos men als interventiegroep het 
cohort dat in augustus en september 1990 aan de behandeling was begonnen 
(N=326). De groep nam gemiddeld negen maanden deel aan het programma 
waarvoor een jaar stond. Ongeveer een derde ging na een jaar nog door. 
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Bijna een derde moest fase I nog minstens een keer overdoen. In feite begon 
7% van de groep opnieuw aan het programma of had al eens eerder aan het 
programma deelgenomen. 
Men vergeleek de behandelde groep met een groep van personen die in 1990 
wegens zwaardere drugsdelicten waren aangeklaagd en daarom niet voor het 
drug court in aanmerking lcwamen (N=199), en met een groep van mensen 
die in datzelfde jaar wegens even zware delicten waren aangeldaagd, welke 
echter geen verband met drugs hielden (N=185). Men volgde deze drie 
groepen gedurende achttien maanden en vergeleek de afloop van de 
strafzaken bij deze groepen, evenals het opnieuw betrokken raken bij 
criminaliteit. 
Van de interventie groep werd 32% in de 18 maanden van de follow-up 
opnieuw gearresteerd. Dat was een lager percentage dan van de groep die 
zich had schuldig gemaakt aan even zware felonies, die echter geen verband 
hielden met drugs. Van deze groep werd in 18 maanden tijds meer dan de 
helft opnieuw gearresteerd. Dat percentage lag nog hoger bij de groep die 
zich had bezondigd aan zwaardere aan drugs gerelateerde felonies. 
Men vergeleek de groep van het drug court ook met een groep die in 1987, 
toen er nog geen drug court was, wegens vergelijkbare felonies die met drugs 
verband hielden, was aangeklaagd (N=302) en met een groep die in dat jaar 
wegens vergelijkbare felonies die geen verband hielden met drugs, voor de 
rechter moest komen (N=536). 
Niet alleen begingen de gedaagden van het drug court minder nieuwe 
delicten, maar degenen die dat wel deden wachtten er ook langer mee dan 
de gedaagden van een reguliere rechtbank. De termijn tot een nieuwe 
arrestatie was bij de leden van de interventiegroep twee tot drie keer zo lang 
als bij de leden van de andere vier groepen.(Goldkamp, 1994). 
Met behulp van multivariate analyse werd een model ontwiklceld voor het 
voorspellen van het met goed gevolg doorlopen van het programma. Er 
werden drie variabelen gevonden: 
— Personen met een inkomen uit betaalde arbeid hadden een grotere kans 

van slagen. 
— Personen die eerder wegens drugsbezit waren veroordeeld, hadden 

minder kans van slagen. 
— Personen die op het moment waarop zij werden gearresteerd, al wegens 

een ander delict in voorarrest verkeerden en voorwaardelijk waren 
vrijgelaten, hadden minder kans van slagen. 

Men ging bij de drug court groep ook na welke variabelen verband hielden 
met de relatieve kans op een nieuwe arrestatie binnen 18 maanden. Dit 
bleken de volgende variabelen te zijn: 
— Personen die een gedeeltelijke of volledige college opleiding hadden, 

liepen minder kans op een nieuwe arrestatie, als de andere factoren 
onder controle werden gehouden. 

— Personen van 25 jaar of jonger liepen meer kans op een nieuwe 
arrestatie, als de andere factoren onder controle werden gehouden. 



5.4.6 Stay'N Out 
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— Personen die eerder gearresteerd waren geweest wegens een beroving, 
liepen meer kans opnieuw gearresteerd te worden, als de andere factoren 
onder controle werden gehouden. 

— Eerdere registraties van FTA (Failure to Appear in Court) wezen op een 
grotere kans op nieuwe arrestaties, als de andere factoren onder controle 
werden gehouden. 

Op grond van dit model zijn drie groepen te onderscheiden: een groep met 
een geringe (16%), een met een matige (23%) en een met een grote kans 
(60%) op een nieuwe arrestatie binnen 18 maanden. Ms de kans op een 
nieuw vergrijp de richtsnoer is voor de gang van zaken bij het drug court, zou 
men speciale voorzieningen kunnen treffen voor de groep met een groot 
risico, aldus Goldkamp. Volgens hem zou de groep met een gering risico een 
veel minder intensieve behandeling behoeven. 
Van de groep met het minste risico werd 18% opnieuw gearresteerd, van de 
groep met een matig risico werd 46% weer gearresteerd en van de groep met 
een groot risico 69%. Goldkamp voegt daar overigens aan toe dat de 
steekproef relatief klein is en de beschikbare gegevens beperkt zijn. 

Enkele andere drug courts 
Evaluaties van drug courts in Portland, Washington DC, Phoenix en enkele 
andere plaatsen wijzen op zeer positieve resultaten. In de Los Angeles 
Municipal Courts werden tussen mei 1994 en juni 1996 413 niet gewelddadige 
verslaafde daders die wegens felonies waren veroordeeld, toegelaten. Een jaar 
later bleek dat bijna de helft van de oorspronkelijke groep nog in het 
programma zat of het met goed gevolg had afgerond. Onder degenen die 
behandeling voltooiden, lagen de recidivepercentages in dat jaar tussen de 
2% en 20% en in meer dan 95% van de gevallen ging het om overtredingen 
(misdemeanors). 
Bovendien blijken drug courts kosteneffectief te werken: de besparing in 
gevangenisbedden zou per gedaagde minstens $ 5000 bedragen (American 
University OW Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project, 
zie Carnevale, 1998). 

Het 'Stay'N Out' programma was een penitentiaire therapeutische 
gemeenschap voor gedetineerde drugsverslaafden in de staat New York. De 
deelnemers verbleven op een aparte afdeling in de gevangenis, maar 
verrichtten een gedeelte van de activiteiten samen met de andere 
gedetineerden (zoals het gebruik van de maaltijden). De duur van het verblijf 
lag gemiddeld tussen de zes en negen maanden. De gedetineerden dienden 
minstens 18 jaar oud te zijn en zich aantoonbaar goed gedragen te hebben 
tijdens eerdere detenties, wilden zij voor deelname in aanmerking komen. 
Het gaat dus wellicht om een minder zware groep dan die waarop de SOV 
zich wit richten. Verder mocht er bij hen geen sprake zijn van zedendelicten 
of psychische stoomissen. Men streefde emaar bij de taak- en rolverdeling 



Groepen 	 Gearresteerd 	Gem. aantal maanden 	Tijdens reclasserings- 
tot eerste nieuwe 	toezicht geen ernsti- 
arrestatie (voor 	ge overtredingen, 
degenen die na hun 	nieuwe arrestaties of 
ontslag uit detentie 	detenties" 
opnieuw werden 
gearresteerd)  

Mannen 	 N 	ok 	 N 	ok 
Stay'N Out (TG) 	117 	27% 	13 	 157 	58% 
(N=435)  
Geen behandeling 	65 	41% 	15 	 66 	61 0/o 
(N=159)  
Vrouwen  
Stay'N Out (TG) 	44 	18% 	12 	 98 	77 0/o 
(N=247) 	 •  
Geen behandeling 	9 	24% 	9 . 	 9 	53% 
(N=38) 

Tabel 5: 	Resultaten reclasserinastoezicht* 
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een duidelijk onderscheid te maken tussen degenen die de behandeling 
gaven en de penitentiaire medewerkers. Het programma was ook bedoeld om 
bij te dragen aan een verbetering van het detentieldimaat. De gemiddelde 
leeftijd van de groep mannen en vrouwen was ongeveer gelijk en lag op 29 a 
30 jaar (Wexler e.a., 1990). Deze lijkt als zodanig niet sterk af te wijken van die 
van de doelgroep van de SOV. 
Men evalueerde twee `Stay'N Out' programma's, een voor mannen en een 
voor vrouwen, met behulp van een quasi-experimenteel ontwerp, waarbij 
twee interventiegroepen werden vergeleken met twee niet behandelde 
controlegroepen. De interventiegroepen bestonden uit alle clienten die 
tussen 1977 en 1984 een behandeling hadden voltooid (mannen: N=435; 
vrouwen: N=247). De controlegroepen (wachtlijstgroepen) bestonden uit 
gedetineerden die zich we! voor Stay'N Out hadden aangemeld, maar het 
programma om diverse redenen niet volgden (mannen: N=159, vrouwen: 
N=38) (Wexler e.a., 1990). De resultaten staan in tabel 5 weergegeven. 

*Bron: Wexler, e.a., 1990 
**Van de gegevens over de afloop van de periode onder reclasseringstoezicht 
ontbreken die van degenen die op het moment dat de gegevens werden 
verzameld, nog onder reclasseringstoezicht stonden. 

De effect-parameters waren gebaseerd op gegevens van de reclassering en 
hadden betrekking op arrestaties na ontslag uit de gevangenis, de tijd tussen 
ontslag en eerste arrestatie, en het met goed gevolg afronden van de periode 
dat men onder toezicht was gesteld (follow-up tot bijna drie jaar na ontslag). 
Bij de mannen lag het percentage dat tijdens het reclasseringstoezicht 
opnieuw werd gearresteerd bij de interventiegroep significant lager dan bij 
de controlegroep. Dit verschil was bij de vrouwen weliswaar niet significant, 
maar dat kan volgens Wexler e.a. verband houden met de geringe omvang 
van de niet behandelde groep (N=38). 
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Van de mannelijke interventiegroep sloot ongeveer 60% de periode van 
reclasseringstoezicht zonder nieuwe ernstige overtredingen, arrestaties of 
detenties af en er was in dat opzicht geen significant verschil tussen de 
interventie- en controlegroep. Dit resultaat lijkt in strijd met het hiervoor 
vermelde significante verschil in percentages gearresteerden, en er wordt 
geen verklaring voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid gegeveni s  
Van de vrouwen sloot van de interventiegroep een hoger percentage de 
reclasseringsperiode met goed gevolg af dan bij de controlegroep en dit 
verschil was we! significant (p<0,05). 
Met betrelcking tot de gemiddelde tijd tot de eerste nieuwe arrestatie werden 
geen significante verschillen gevonden tussen de interventie- en 
controlegroepen. Dit kan volgens de auteurs verband houden met de 
omstandigheid dat degenen die opnieuw werden gearresteerd, een selecte 
steekproef vormden, namelijk van degenen bij wie de behandeling niet het 
gewenste effect had gehad. 
Er is bij de interventiegroepen ook onderzoek gedaan naar het verband 
tussen de tijd dat men in behandeling was geweest en de bevindingen uit de 
periode van reclasseringstoezicht Uit de resultaten bleek het volgende: 
— Gedetineerden die langer in het programma `Stay'N Out' verbleven, 

werden niet minder vaak gearresteerd. 
— Bij beide interventiegroepen was wel sprake van een sterke samenhang 

tussen behandelingsduur en tijd tot de eerste arrestatie. Bij een 
behandelingsduur van meet dan een jaar verdween dat verband echter. 

— Eenzelfde verband bestond tussen behandelingsduur en een met goed 
gevolg afronden van de periode dat men cinder toezicht stond. Oak hier 
gold dat bij een behandelingsduur van meet dan een jaar dit verband 
verdween. 

De behandeling bleek een maximaal rendement op te leveren als deze tussen 
de negen en twaalf maanden duurde. Een mogelijke verklaring voor het 
verdwijnen van het verband tussen de duur van de behandeling en het 
resultaat bij personen die langer dan een jaar in behandeling waren, was de 
volgende. De therapeutische gemeenschap in dit programma had een cyclus 
van ongeveer twaalf maanden. In die periode konden degenen die werden 
behandeld, binnen de groep steeds meer 'opklimmen' in status en steeds 
meet voorrechten verwerven. Indien zij echter !anger dan een jaar in 
behandeling bleven, konden zij niet meet verder komen en daardoor nam 
bun betroldcenheid bij de behandeling waarschijnlijk at 
De gegevens geven geen inzicht in hoeverre kenmerken van de clienten, zoals 
bijvoorbeeld leeftijd en drugscriminele carriereduur, samenhangen met het 
resultaat van de behandeling. De gegevens geven ook geen inzicht in het 
verloop van het drugsgebruik (Wexler e.a., 1990). 

13 Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat bij de meting van het resultaat van het 
redasseringstoezicht ttitsluitend is gekeken naar degenen die op het moment van het 
onderzoek niet meer onder reclasseringstoezicht stonden. 



Follow-up 	 Na een half jaar 	 Na anderhalf jaar  
Behandeling 	 N 	drugs- 	geen 	N 	drugs- 	geen 

vrij 	criminele 	vrij 	criminele 
recidive 	 recidive  

geen behandeling 	 206 	48% 	68% 	77 	19% 	30%  
wel KEY, geen CREST 	43 	70% 	82% 	37 	30% 	48 0/c  
geen KEY, wel CREST 	176 	85% 	85% 	68 	45% 	65 0/o  
zowel KEY als CREST 	32 	_ 95 0/o 	97 0/c 	24 	76 0/o 	_ 71% 

5.4.7 KEY en CREST 

In de staat Delaware kunnen justitiabele drugsgebruikers deelnemen aan het 
KEY programma, het CREST programma of een comb inatie van beide. 
KEY is een therapeutische gemeenschap voor mannelijke gedetineerden. 
Men gaat bij de behandeling uit van een holistische benadering. Men geeft 
gedrags-, cognitieve en emotionele therapie. De behandeling duurt idealiter 
tussen de 9 maanden en een jaar, maar kan, zo nodig, uitlopen. 14  
De doelgroep van KEY bestaat uit veroordeelde gedetineerde mannen die aan 
drugs verslaafd zijn of althans betrokken bij de subcultuur van 
drugsverslaafden, en die zich noch aan gewelds- of zedendelicten noch aan 
brandstichting schuldig hebben gemaakt. Volgens een opgave uit 1990 waren 
de deelnemers aan KEY gemiddeld 13 keer gearresteerd geweest en hadden 
zij eerder gemiddeld bijna vijf jaar in detentie gezeten. In de drie maanden 
voor deze detentie had twee derde van de groep cocaine en een vijfde van de 
groep heroine als voornaamste drug gebruikt (Inciardi ea.., 1992). 
CREST is een vorm van nachtdetentie voor mannen en vrouwen, waarbij 
men eveneens in een therapeutische gemeenschap verblijft en overdag elders 
werk verricht. De verblijfsduur is zes maanden. Daarna staat men nog zes 
maanden onder reclasseringstoezicht. Men wordt vanuit de therapeutische 
gemeenschap van CREST geholpen biThet nakomen van verplichtingen, zoals 
abstinentie. 
Bij de evaluatie van KEY en CREST koos men als controlegroep justitiabele 
gebruikers die niet aan een therapeutische gemeenschap hadden 
deelgenomen. Er vond bij de behandelde groepen zes en twaalf maanden na 
ontslag uit de behandeling een meting plaats. De resultaten van het 
onderzoek staan in tabel 6 weergegeven. 

Tabel 6: Resultaten van KEY en CREST na een half en anderhaff iaar'' 

*Bron: Inciardi (1996) 
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Uit de evaluatie blijkt dat het volgen van een intramurale behandeling zonder 
(half) ambulante nazorg nauwelijks effect heeft op het gebruik en de 
criminele recidive na beeindiging van het programma (Half) ambulante 
nazorg, zonder een programma in detentie, lijkt wat meer effect te hebben. 

14 WCI Village is een vergelijkbaar prograrruna voor vrouwelijke gedetineerden. De 
resultaten daarvan zijn, voor zover ons bekend, nog niet gepubliceerd. 



Net is echter de combinatie van een behandeling tijdens detentie en nazorg 

die tot een opvallend gunstig resultaat leidt (Inciardi, 1996) 15 . 

5.4.8 	Cornerstone 

Het programma Cornerstone in de staat Oregon, een therapeutische 

gemeenschap, is bestemd voor gedetineerden. De voornaamste doelstelling 

van het programma, evenals die van de SOV, is om te intervenieren bij 

chronisch verslaafden met een lange criminele voorgeschiedenis, teneinde de 

door hen veroorzaakte criminaliteit te verminderen. Voor het programma 

komen gedetineerden in aanmerking met een resterende detentietijd (tot 

bun voorwaardelijke invrijheidstelling) van tussen de zes en achttien 

maanden. Deelnemers moeten instemmen met een toezicht van minstens 

zes maanden na bun ontslag uit detentie. Men laat in de regel geen personen 

toe die aan een psychose hebben geleden of zich ooit hebben schuldig 

gemaakt aan een zedenmisdrijf. 

In 1984 was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 31 jaar. De gemiddelde 

leeftijd waarop zij voor het eerst gebruikten, was 12,5 jaar en de gemiddelde 

leeftijd waarop zij voor het eerst werden gearresteerd, was 13,7 jaar. Zij waren 

sinds zij volwassen waren, gemiddeld 13,7 keer gearresteerd en 6,9 keer voor 

een felony (misdrijf) veroordeeld. 

Het programma bestond uit een therapeutische gemeenschap in gewijzigde 

vorm. Ms de deelnemers zich schuldig maalcten aan het uiten van 

dreigementen, gewelddaden, gebruik of bezit van drugs of alcohol, of als zij 

seks bedreven, keerden zij direct terug naar de gevangenis. 

Bij de evaluatie keek men naar de groep die tussen begin 1983 en eind 1985 

was behandeld (N=220).' 6  Men vergeleek daarbij de volgende vier groepen 

met elkaar: degenen die het programma afmaakten (20%), degenen die het 

niet afinaakten, maar er 6 maanden of langer in zaten (20%), degenen die het 

tussen de 2 en 6 maanden volhielden, maar het programma niet afmaakten 

(30%) en degenen die tussen 1 dag en 2 maanden in het programma zaten 

(30%). 

Men ging na hoeveel procent van de vier groepen geen arrestatie, 

veroordeling of detentie kreeg in de due jaar na bun behandeling waarin zij 

niet meer onder reclasseringstoezicht stonden. 

De resultaten daarvan worden in tabel 7 weergegeven. 

15 

16 
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Het valt ons op dat er tussen de eerste en tweede meting een grote uitval is opgetreden, 
vooral bij de controlegroep en bij de groep die alleen het CREST-programma heeft 
gevolgd. Inciardi gaat daar niet op in en het is niet duidelijk in hoeverre deze uitval van 

invioed kan zijn geweest op de resultaten van de evaluatie. Hij vermeldt evenmin 
hoeveel procent van de oorspronkelijke groepen aan de eerste meting deelnam. 
Van de hele groep vielen er zes personen af omdat zij nog in detentie zaten of overleden 
waren op het moment van het onderzoek, en vielen vijf andere af omdat zij korter dan 
een dag aan het programrna hadden deeIgenomen. 



Geen arrestaties 	Geen 	 Geen tijd in 
veroordelingen 	detentie  

Groep die de behandeling 	37% 	 51% 	 74% 
voltooide (N=43)  
Personen die de 	 21% 	 28% 	 37% 
behandeling niet voltooiden, 
maar minstens 6 maanden 
in behandeling bleven 
(N=43)  
Personen die de 	 12% 	 24% 	 33% 
behandeling niet voltooiden, 
maar 2-5 maanden in 
behandeling bleven (N=58)  
Personen die 2 maanden of 	8% 	 11% 	 15% 
korter in behandeling 
bleven (N=65) 

Tabel 7: Groepen die tussen 1983 en 1985 voor langere of kortere tijd aan 
het Comerstoneprogramma deelnamen, en per groep het 
percentage personen zonder arrestaties, veroordelingen of 
detenties in de drie jaar na intrekking van het 
reclasserinastoezicht.* 

*Bron: Field, 1992 
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Uit de resultaten bleek dat hoe langer de gedetineerden waren behandeld, 
des te minder criminaliteit zij pleegden. Degenen die de behandeling 
afmaakten, deden het op het punt van de criminaliteit consistent veel beter 
dan degenen die deze niet voltooiden, al lcwam ook van de eerstgenoemde 
groep een groot deel zo nu en dan nog met justitie in aanralcing. De twee 
groepen die een gedeeltelijke behandeling hadden gekregen (tussen de 2 en 6 
maanden en 6 maanden en langer) gaven ongeveer dezelfde resultaten te 
zien, al gold ook hien hoe langer men was behandeld hoe beter men het 
deed. De groep die korter dan twee maanden was behandeld, deed het niet 
beter dan een controlegroep die in het geheel niet was behandeld. 
Van de groep die de behandeling had afgemaalct was ruim een derde niet 
gearresteerd (Field, 1992). 

Verder registreerde men van elke deelnemer over de periodes van voor en na 
de behandeling het aantal arrestaties, veroordelingen en detenties. Het ging 
daarbij om periodes van in totaal drie jaar, waarin zij op vrije voeten waren 
en dus in de gelegenheid om delicten te begaan. Het behoefde daarbij niet 
om een aaneengesloten periode van drie jaar te pan; de tijd in vrijheid werd 
namelijk vaak onderbroken door een of meer detentieperiodes. 
Uit de gegevens over de tijd van Woo:Sr het Cornerstone programma blijkt het 
volgende. Het gemiddelde aantal arrestaties, veroordelingen en detenties in 
de periode van in totaal drie jaar dat de betroklcenen op vrije voeten waren, 
was voor alle vier de groepen ongeveer gelijk 



VOor de behandeling nam het aantal arrestaties, veroordelingen en detenties 
bij alle vier de groepen toe. Bij de groep die korter dan twee maanden in 
behandeling was, zette die toename in criminele activiteiten zich na de 
behandeling voort. Bij de overige groepen namen de criminele activiteiten na 
de behandeling af. De mate waarin deze criminele activiteiten afnamen, 
hield verband met de tijd dat de betrokIcenen in behandeling waren geweest. 
Degenen die de behandeling hadden afgemaakt, deden het significant beter 
dan degenen die deze niet hadden voltooid. 
Dit beeld is zowel bij arrestaties, veroordelingen als detentietijd te zien. Dat 
wijst erop dat elk van deze drie afhankelijke variabelen ongeveer even 
bruikbaar is als effectparameter voor criminele activiteiten (Field, 1992). 

Dit onderzoek heeft volgens Field (1992) echter twee beperkingen: 
— Men heeft de variabele 'motivatie om te veranderen' niet onder controle 

gehouden. Sommige positieve effecten zijn wellicht meer toe te schrijven 
aan de omstandigheid dat degenen die langer in behandeling bleven 
meer gemotiveerd waren, dan aan speciale effecten van de behandeling. 
Hier kan men volgens Field echter tegen inbrengen dat bij elke 
behandeling het op een bepaald moment gemotiveerd zijn van de 
behandelde aan het succes bijdraagt Verder bleek uit de gegevens van 
\to& de behandeling dat er op dat moment geen aantoonbare verschillen 
in motivatie tussen de groepen waren. 

— Van een aanzienlijk aantal deelnemers had men niet voldoende gegevens 
om deze in de analyse op te nemen. Volgens Field valt moeilijk te zeggen 
wat het effect van deze uitval bij het onderzoek is op de 
onderzoeksresultaten. Hij constateert wel dat uitval vaalc werd 
veroorzaalct door lange detentie waardoor men geen gegevens over een 
voldoende lange periode in vrijheid had kunnen verzamelen. 
Waarschijnlijk waren dat juist de 'zwaarste gevallen' uit de niet 
behandelde groep en zouden de verschillen tussen de groepen nog groter 
zijn geweest als men bun gegevens mee had kunnen nemen. 

5.4.9 MethatIononderhoudsprogramma's in Zuid-Californie 

Voor de evaluatie van drie methadonprogramma's in Zuid Califomie deed 
men een onderzoek bij een groep van mannelijke verslaafden (N = 350) die 
daar tussen 1971 en 1973 voor het eerst aan deelnamen. Van hen werd 86% 
(296) gemiddeld 6,6 jaar nadat zij aan de behandeling waren begonnen, 
onderzocht Mle deelnemers gebruikten dagelijks drugs en 95% gebruikte 
heroine. In de steekproef zaten alleen degenen die voor het eerst werden 
behandeld. In die zin wijkt de groep af van de doelgroep van de beoogde 
SOV. Binnen de groep maakte men een onderscheid tussen personen die 
onder een sterke, matige en geringe strafrechtelijke druk (legal coercion) 
stonden. De mate van strafrechtelijke druk werd in dit onderzoek bepaald 
door drie variabelen. De mate van druk werd bepaald door de aan- of 
afwezigheid van reclasseringstoezicht (parole of probation) op het moment 
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Mate van 	reclasseringstoe- 	urinetests 	door de 	Aantal 
strafrechtelijke 	zicht 	 betrokkene 	deelnemers 
druk 	 ervaren 	(percentage van 

wettelijke druk 	de hele groep) 	, 
zware druk 	ja 	 ja 	 ja 	 111 ( 38%)  
matige druk 	ja 	 ja 	 nee 	 62 ( 21%)  
Matige druk 	ja 	 nee 	 ja 	 20 ( 	7%)  
matige druk 	ja 	 nee 	 nee 	 19 ( 	6%)  
lichte druk 	nee 	 nee 	 ja 	 23 ( 	7%)  
lichte druk 	nee 	 nee 	 nee 	 61 ( 21%)  
Totaal 	 1296 (1 00%) 

dat de client in behandeling ging en door de aan- of afwezigheid van 
urinetests volgens de opgave van de client. De derde variabele waarnaar men 
keek was of zijn contact met justitie voor de client de voornaamste of een 
tweede reden was geweest om in behandeling te gaan. Van de hele groep 
stond ruim een derde onder zware druk, een derde beyond zich in de 
middencategorie en bijna een derde ondervond lichte druk (zie tabel 8). 

Tabel 8: 	Mate van strafrechtelijke druk waaronder groepen deelnemers aan 

*Bron: Anglin e.a., 1989 

methadonorouramma in Zuid-Californie zich aeolaatst zien* 
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Er werden gegevens over drie periodes verzameld: de tijd vanaf het begin van 
de verslaving (dagelijks gebruik van drugs) tot het begin van de (eerste) 
methadonbehandeling, de periode vanaf de (eerste) methadonbehandeling 
tot het moment van het (eerste) ontslag uit de behandeling en de tijd vanaf 
het moment van het (eerste) ontslag uit de behandeling tot aan het 
onderzoek. Men verzamelde justitiele informatie en hield een interview met 
de betrokkenen. De tijdsduur van detentie en reclasseringstoezicht in de drie 
periodes werd vastgesteld. Daarnaast ging het onder meer om de tijd besteed 
aan het plegen van delicten en aan drugsgebruik, en de tijd waarin men in 
die drie periodes een betaalde baan had. 
De periode vanaf het begin van de verslaving tot de methadonbehandeling 
bedroeg voor de drie groepen gemiddeld 10 a 11 jaar. Degenen die onder 
zware of matige strafrechtelijke druk stonden, hadden, naar bun zeggen, een 
groter deel van de tijd aan inbraken besteed, en zij waren ook gedurende een 
groter deel van de tijd in detentie. De verschillen met de groep die onder 
lichte druk stond waren echter gering. Verder werd geen verschil tussen de 
groepen gevonden voor de tijd besteed aan vermogensdelicten. 
De periode vanaf de (eerste) behandeling tot het moment waarop men (voor 
het eerst) uit de behandeling werd ontslagen duurde gemiddeld ongeveer 
tweeeneenhalf jaar. De duur van deze eerste behandeling verschilde 
significant bij de drie groepen en was langer naarmate de groep onder 
zwaardere druk stond. Tijdens de (eerste) behandeling nam bij alle drie de 
groepen het deel van de tijd dat men aan criminaliteit en drugsgebruik 
besteedde, en de tijd in detentie duidelijk af, en nam de tijd besteed aan 
betaald werk toe. 



64 

De periode vanaf het moment van het (eerste) ontslag uit de behandeling tot 
aan het interview bedroeg gemiddeld zes It zeven jaar. Er was bij alle due de 
groepen sprake van een terugval. De groepen bleven het echter beter doen 
dan velor de behandeling. 
Het effect van de behandeling bleek vrijwel in geen enkel opzicht verband te 
houden met de mate van druk waaronder de verslaafden stonden. Er was 
echter een uitzondering. Bij de groep die onder zware druk stand nam het 
percentage van de tijd besteed aan inbraken meer af dan bij de andere twee 
groepen (Anglin e.a., 1989). 
Enkele jaren later vond een soortgelijk onderzoek in zes counties in Zuid-
Californie plaats bij een groep van ruim 600 clienten die aan een 
methadonprogramma deelnamen (Brecht e.a., 1993). Oak bij dit onderzoek 
vergeleek men een groep die onder zware strafrechtelijke druk stand met een 
groep onder matige en onder lichte druk. Evenals bij het vorige onderzoek 
boekten alle drie de groepen tijdens de behandeling vooruitgang met 
betrekking tot drugsgebruik, criminele activiteiten en de tijd besteed aan 
betaalde arbeid. Degenen die onder zware strafrechtelijke druk stonden, 
reageerden daar even goed op als degenen die onder lichte druk stonden. Dit 
bleek voor zowel mannen als vrouwen, en voor verschillende etnische 
groepen te gelden. Deze resultaten pleiten volgens Brecht e.a. (1993) voor het 
uitoefenen van strafrechtelijke druk op verslaafden am in behandeling te 
gaan. 

Verband tussenflexibiliteit bij het hanteren van tie programmaregels 
en retentie 

Bij een onderzoek naar due methadonprogramma's in Zuid-Califomie bleek 
dat twee programma's met een meer flexibel beleid (het niet sanctioneren 
van overtredingen van de regels, ondersteunende gespreklcen) tot een betere 
retentietijd leidden dan een derde, minder flexibel programma. Bij het 
programma waarbij men het meest rekening hield met de client als deze de 
regels overtrad, bleef 77% van de instroom twee jaar lang in behandeling, 
terwij1 in het tweede programma met een meer punitieve orientatie slechts 
42% twee jaar lang bleef. In het derde programma met het minst flexibele 
beleid (dat bovendien een gemiddelde dosering van methadon had van 
ongeveer anderhalf keer zoveel als die bij de andere programma's) hield niet 
meer dan 25% het twee jaar vol. Deze verschillen waren niet te verklaren uit 
verschillen in etniciteit of leeftijd tussen de drie steekproeven van mannen 
die aan de programma's deelnamen (Anglin en Hser, 1991). 



5.4.10 Tien onderzoeken naar het effect van wettelijke druk op het 
behandelingsresultaat 

Farabee e.a. (1998) constateerden verschillen in resultaten bij tien 
onderzoeken waarbij het effect van wettelijke druk op het resultaat van een 
behandeling bij verslaafden werd gemeten (zie tabel 9). 17  

17 
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Bij vier onderzoeken werd een positief verband gevonden tussen wettelijke 
druk en het verloop en/of resultaat van de behandeling (Collins en Allison; 
Salmon en Salmon; Siddal en Conway; Rosenberg en Liftik, zie Farabee e.a., 
1998). 
Voor de twee evaluaties van TASC wordt verwezen naar paragraaf 5.4.4. 
Schnoll e.a. (zie Farabee e.a., 1998) onderzochten een gernodificeerde TG met 
een intra- en extramurale behandeling waarin zowel alcoholisten als 
drugsverslaafden werden behandelde. Zij brachten de clienten onder in een 
van vier categorieen die elkaar onderling uitsloten: een groep die direct uit de 
gevangenis lcwam; een groep bij wie nog een strafrechtelijke zaak in 
behandeling was, een groep die onder reclasseringstoezicht stond en een 
groep die niet onder strafrechtelijke druk stond. Men ontdekte dat 
deelnemers die direct uit de gevangenis lcwamen een grotere kans hadden 
het programma af te maken dan welke andere groep ook. Dit werd verklaard 
door het element van drang. Mleen bij deze groep bestond de dreiging van 
detentie na vroegtijdig stoppen met de behandeling. 
Siddal en Conway (zie Farabee e.a., 1998) melden soortgelijke resultaten bij 
hun onderzoek van 100 verslaafde clienten die intramuraal werden 
behandeld en van wie 42 op onvrijwillige basis waren geplaatst. Zij maken 
melding van een verband tussen het voltooien van de behandeling en het op 
onvrijwillige basis in de behandelvoorziening komen. Zij geven echter geen 
duidelijke definities voor `vrijwillig' en `onvrijwillig'. 

De onderzoeken van Simpson en Friend (1988), Salmon en Salmon (1983), Anglin e.a. 
(1989); Brecht en Anglin (1993) zijn reeds in de paragrafen 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.9 besproken. 
Wij sluiten het onderzoek van Rosenberg en Liftik (zie Farabee e.a., 1998) uit, omdat het 
daarbij uitsluitend ging om alcoholisten. 



Auteur(s) 	 Modaliteit(en) 	Vergelijking 	 Geschatte 	Resultaten 
motivatie  

Anglin e.a.. 1989; 	methadon 	zware, gematigde en 	nee 	effect bij alle groepen op 
Farabee ea., 1995 	 lichte 	 drugsgebruik en criminaliteit tijdens 

legal coercion 	 en na behandeling  
Brecht en Anglin, 	methadon 	geen druk vs 	 nee 	verbetering bij alle groepen: effect 
1993: Farabee e.a., 	 gematigde en sterke 	 op retentie en druggebruik voor alle 
1998 	 druk van justitie 	 groepen gelijk  - 
Collins en Allison 	intra- en 	geen druk van justitie 	nee 	retentiepercentages bij vrijwilligers 
(zie Farabee e.a., 	extramuraal 	vs TASC vs andere 	 het taagst. ieta hoger bij andere ver- 
1998) 	 verwijzing door justitie 	 wijzingen van justitie en het hoogst 

bij TASC, waarschijnlijk als gevolg 
van een grondiger supervisie bij 
TASC  

Harford es. (zie 	intra- en extra- 	onder reclasseringstoe- 	nee 	afhankelijk van het programma wa- 
Farabee e.a.. 1998) 	murale ado- 	zicht of in voorarrest vs. 	 ren retentiepercentages gelijk of 

lescenten en jong 	vrijwillig 	 lager bij degenen die door justitie 
volwassenent 	 waren verwezen 
methadon  

Howard en 	geen methadon 	programme's 75% of 	nee 	in door justrtiabelen overheerste 
McCaughrin (zie 	 meer court-mandated 	 programma's hield men zich minder 
Farabee e.a., 1998) 	 clienten vs. 	 aan de regels; als men just. clienten 

programma's met 25% 	 informeerde en list kiezen, waren 
of minder 	 resultaten beter.  — 

McLellan en 	90 dagen VA, 	court-referred 	 nee 	geen verschillen; aanwijzingen 
Druley (zie Farabee 	intramuraal 	vs.vrijwilfig 	 dat court referrals zich in het begin 
e.a., 1998) 	 meer terugtrekken. maar zich in 

latere stadia van de behandeling 

_ 	 even betrokken tonen als vrijwilligers  
Salmon en Salmon, 	extramuraal: 	TASC vs. vrijwilligers 	nee 	niet eenduidig: bij sommige sub- 
1983; Farabee e.a., 	drugsvrij 	 groepen hield druk verband met 
1998 	 en methadon 	 betere resultaten (ouderen, chroni- 

sche opiaten gebruikers), bij andere 
geen verband; effectief bij drugsvrij 

- 	 progr., maar niet bij methadon  
Schnoll ca. (zie 	intramuraal 	wettelijke status vs. 	nee 	% dat behandeling vokooide lag 	. 
Farabee e.a.. 1998) 	 geen wettefijke status 	 onder clienten die direct uit de 

bij binnenkomst 	 gevangenis kwamen hoger dan bij 
degenen zonder wettelijke status  

Siddall en Conway 	intramuraal 	vrijwillig vs. onvrijwilfig 	nee 	verband tussen onvrijwillige 
(zie Farabee c.a.. 	 (niet gedef.) 	 plaatsing en het vottooien van de 
1998) 	 behandeling  
Simpson en Friend. 	methadon. TG, 	wettelijke status vs 	nee 	resultaten mbt retentie en 
1988; Farabee e.a., 	extramuraal: 	geen wettelijke status 	 druggebruik gelijk bij beide groepen 
1998 	 drugsvrij en detox 	bij plaatsing 

Tabel 9: Overzicht van tien evaluaties van een behandelina onder drult* 
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*Bron: Farabee e.a. (1998) 

Bij vier onderzoeken werd geen verband gevonden tussen het onder legal 
coercion staan en het verloop en/of effect van de behandeling (Anglin ea, 
1989; Brecht en Anglin, 1993; Simpson en Friend, 1988; McLellan en Dailey, 
zie Farabee e.a., 1998). De bij deze onderzoeken onderzochte steekproeven 
waren homogener dan die bij de eerstgenoemde vijf onderzoeken. De 
meerderheid bestond uit mannen die aan opiaten verslaafd waren. Men 
evalueerde vooral methadonprogramma's en daamaast intramurale en 
extramurale drugsvrije programma's. Bij de diverse onderzoeken hanteerde 
men echter verschillende effectparameters. Bij twee van deze vier 
onderzoeken keek men naar criteria als crimineel gedrag, drugsgebruik en in 
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sociaal opzicht functioneren (Anglin e.a., 1989; Brecht en Anglin, 1993; 
Farabee e.a., 1998). Bij een ander onderzoek werd het al dan niet 
onderbreken van de behandeling onderzocht door het aantal contacten met 
de staf te meten (McLellan en Druley, zie Farabee e.a., 1998). Ondanks deze 
verschillen in effectparameters lcwam men bij alle vier de onderzoeken tot de 
conclusie dat clienten die onder de een of andere vorm van druk in 
behandeling lcwamen, het even goed deden als clienten die vrijwillig of onder 
minimale druk aan een behandeling begonnen. 

Uit twee onderzoeken kwam een negatief verband,tussen strafrechtelijke 
druk en de resultaten van de behandeling naar voren. 
Volgens de omschrijving van Harford e.a. (zie Farabee e.a., 1998) stond een 
client onder strafrechtelijke druk als deze op het moment van binnenkomst 
meldde onder reclasseringstoezicht te staan of in voorarrest te zijn. 
Onderzocht werd het effect van deze strafrechtelijke druk op het resultaat van 
vijf verschillende behandelingen: een intramuraal programma voor 
adolescenten; een intramurale TG voor jong volwassenen; een 
dagprogramma voor adolescenten; een extramuraal op abstinentie gericht 
programma voor jong volwassenen en een 
methadonbehandelingsprogramma. Sommige van degenen die op het 
moment van binnenkomst onder reclasseringstoezicht stonden, i.c. de 
oudere clienten in het methadonprogramma en adolescenten in alle 
behandelingsprogramma's, bleven korter in het programma dan de clienten 
die niet onder reclasseringstoezicht stonden. 
Bij het tweede onderzoek waarbij een negatief verband tussen strafrechtelijke 
druk en de resultaten van de behandeling werd gevonden, werd nagegaan of 
verschillende organisaties voor ambulante verslaafden verschillende 
resultaten boelcten. Er werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen court-
mandated en vrijwillige clienten (Howard en McCaughrin, zie Farabee e.a., 
1998). Men bekeek in 1990 een landelijk representatieve steekproef van 330 
extramurale behandelingsprogramma's waarbij niet met methadon werd 
gewerkt en hanteerde daarbij de volgende twee effect-parameters: het 
bereiken van de doelstellingen van de behandeling en het zich niet kunnen 
aanpassen aan het behandelingsplan. De onderzoekers ontdekten dat 
organisaties met 75% of meer clienten die via justitie lcwamen, een hoger 
percentage clienten hadden die zich niet aanpasten aan het 
behandelingsplan dan organisaties met 25% of minder clienten die onder 
strafrechtelijke druk stonden. Er werd echter geen verschil gevonden in het 
percentage clienten dat de doelstellingen van de behandeling bereikte. 



6 Samenvatting 
onderzoeksresultaten 

Bij diverse onderzoeken is een verband gevonden tussen het effect van een 
behandelingsprogramma en de wijze waarop men in de behandelvoorziening 
is gekomen: al dan niet onder formele (strafrechtelijke) druk. Daarnaast is 
een relatie gevonden tussen enerzijds een aantal kenmerken van de clienten 
en anderzijds hun retentie in de behandeling en het effect dat de 
behandeling op hen heeft. 

6.1 	Plaatsing onder formele druk, retentie in en voltooien van de 
behandeling, en het effect van de behandeling 

Er is onderzoek gedaan naar het verband tussen enerzijds plaatsing onder 
formele druk en anderzijds de retentie in en het voltooien van de 
behandeling. Er is ook gekeken of de retentie in en het voltooien van een 
behandeling, verband hielden met het effect daarvan. Bovendien ging men 
na wat de invloed was van een plaatsing onder formele druk in een 
behandelvoorziening op het effect van die behandeling. 

6.1.1 	Verband tussen plaatsing onder formele druk en de retentie in en het 
voltooien van de behandeling 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat personen die onder formele druk in een 
behandelvoorziening worden geplaatst, langer in behandeling blijven en de 
behandeling vaker afronden dan degenen die zich vrijwillig laten 
behandelen. Bij het Zweedse onderzoek in Rallsogarden bleek de kans op 
voltooiing van de behandeling bij de gedwongen opgenomen groep veel 
groter te zijn dan bij degenen die zich vrijwillig hadden laten opnemen 
(paragraaf 5.2.2). In de VS lcwam uit de evaluatie van de behandeling in Fort 
Worth en Lexington naar voren dat vooral degenen die gedwongen waren 
opgenomen, de behandeling afmaakten, terwijI dat bij een mime 
meerderheid van vrijwillig opgenomen verslaafden niet het geval was 
(paragraaf 5.4.1). Bij de evaluatie van het Amerikaanse programma TASC 
bleek eveneens dat degenen die via justitie in behandeling waren gekomen, 
langer in behandeling bleven dan degenen bij wie dat niet het geval was. Dat 
gold voor zowel degenen die via TASC in behandeling waren gegaan als voor 
degenen bij wie dat via een andere strafrechtelijke verwijzing was gebeurd 
(paragraaf 5.4.4). De evaluatie van methadononderhoudsprogramma's in 
Zuid-Californie liet zien dat de retentie in het programma groter was, 
naarmate de strafrechtelijke druk die op iemand werd uitgeoefend groter was 
(in de zin van reclasseringstoezicht en/of urinecontroles en/of contact met 
justitie als belangrijk motief om in behandeling te gaan) (paragraaf 5.4.9). 
Bij het Amerikaanse programma DARP werd geen verschil gevonden tussen 
degenen die wel en zij die niet via justitie in behandeling waren gekomen 



met betrekking tot de tijd dat zij in behandeling bleven en hun redenen om 
met de behandeling te stoppen. Dit kan echter verband houden met de 
omstandigheid dat een deel van de groep die via justitie was gekomen, 
waarschijnlijk niet onder drang of dwang maar slechts op advies van justitie 

in behandeling was gegaan (paragraaf 5.4.3). 

6.1.2 	Verbarzd tussen de retentie in en het voltooien van de behandeling, op 
het effect daarvan 
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Uit diverse evaluaties is naar voren gekomen dat er vaak een verband bestaat 
tussen een langere retentie, dus een langere behandelingsduur, en gunstiger 
resultaten. In Nederland, in Demersluis is een verband gevonden tussen 
retentie en doorstromen naar een vervolgbehandeling (paragraaf 5.1.2). Bij de 
Amerikaanse programma's DARP en TASC werd een positief verband 
gevonden tussen de behandelingsduur en het effect van de behandeling op 
de criminele recidive (paragraaf 5.4.3 en 5.4.4). Bij het Amerikaanse 
programma Cornerstone bleek dat een kleiner deel van de groep die het 
programma had afgemaakt recidiveerde, dan van de groep die de 
behandeling niet had voltooid. Bij die laatste groep bleek een negatief 
verband te bestaan tussen de tijd dat men in behandeling was geweest en de 
criminele recidive (paragraaf 5.4.8). Een behandeling moet echter ook weer 
niet te lang duren. In het Duitse Brauel en bij het Amerikaanse programma 
Stay'N Out bleek de kans op succes toe te nemen, naarmate de behandeling 
langer duurde, als de behandeling niet langer dan respectievelijk twee en Oen 
jaar duurde. Daama was spralce van een negatief verband tussen de 
behandelingsduur en de kans op succes (paragraaf 5.3.1 en 5.4.6). 

6.1.3 Verband tussen plaatsing onder formele druk en het effect van de 
behandeling 

Bij diverse evaluatieonderzoeken werden de resultaten van onder druk 
behandelde verslaafden vergeleken met die van verslaafden die vrijwillig in 
behandeling waren gegaan. De resultaten zijn niet eenduidig, maar uit de 
meeste onderzoeken is gebleken dat degenen die gedwongen werden 
geplaatst het even goed of zelfs beter hebben gedaan dan degenen die 
vrijwillig aan een behandeling hebben deelgenomen. Uit vier van de zeven 
Zweedse evaluaties bleek dat een behandeling in een verslavingsldiniek 
evenveel effect had op het gebruik van personen die daar gedwongen waren 
geplaatst als op dat van mensen die zich vrijwillig hadden laten opnemen 
(paragraaf 5.2.1) In de VS was van degenen die tussen de dertiger en 
zeventiger jaren gedwongen waren opgenomen in Fort Worth of Lexington, 
een hoger percentage abstinent dan van degenen die zich vrijwillig hadden 
laten opnemen (paragraaf 5.4.1). Verder bleek uit een overzicht van tien 
Amerikaanse evaluaties van behandelingsprogramma's het volgende. Bij acht 
onderzoeken werd een positief of geen verband gevonden tussen 
onvrijwillige plaatsing in een behandelvoorziening en het verloop en/of 



resultaat van de behandeling, terwijl slechts bij twee programma's een 
negatief verband werd gevonden (paragraaf 5.4.10). Deze resultaten zijn 
opmerkelijk, aangezien de omstandigheden en kenmerken van degenen die 
onder druk (van justitie) worden geplaatst, dikwijls minder gunstig zijn dan 
die van vrijwillig behandelden. Dit houdt echter wellicht verband met de 
omstandigheid dat onder druk geplaatsten een behandeling dilcwijls langer 
volhouden en vaker afmaken dan vrijwillig geplaatsten, terwijl die langere 
behandelingsduur de kans op een gunstig resultaat vergroot. 
De literatuur biedt dus over het algemeen geen bevestiging van de soms 
geuite veronderstelling dat het uitoefenen van formele druk op verslaafden 
om in behandeling te gaan contraproductief uitwerkt op de effectiviteit van 
de behandeling. 
Bij behandelde drugsverslaafden blijkt een periodieke terugval meer regel 
dan uitzondering te zijn, of zij nu wel of filet vrijwillig in de 
behandelvoorziening zijn geplaatst. Dit blijkt onder meer uit de evaluaties 
van de behandeling in Brauel in Duitsland, en van de Amerikaanse 
programma's CAP, DARP en TASC (paragraaf 5.3.1; 5.4.2; 5.4.3 en 5.4.4). 

6.2 	Verband tussen kenmerken van clienten en de retentie in en het 
effect van de behandeling 
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Bij een aantal evaluaties is gezocht naar een verband tussen enerzijds 
bepaalde kenmerken van de verslaafde clienten en anderzijds de retentie in 
en het effect van de behandeling. Retentie en effect blijken verband te 
kunnen houden met de volgende kenmerken van clienten: criminaliteit veuir 
of tijdens de behandeling, leeftijd en lengte drugscarriere, en sociaal-
economische omstandigheden. 

6.2.1 	Criminaliteit voar of tijdens de behandeling 

Uit de (voorlopige) evaluatie van de behandeling in het Nederlandse 
Ossendrecht bleek dat criminaliteit een grotere rol speelde bij de groep 
afvallers dan bij de groep die de behandeling volhield (paragraaf 5.1.1). Bij de 
evaluatie van het Amerikaanse Dade County Felony Drug Court werd 
eveneens een verband gevonden tussen criminaliteit en de retentie in de 
behandeling. Personen die al eerder wegens drugsbezit waren veroordeeld, 
hadden minder kans het programma met goed gevolg te doorlopen. 
Hetzelfde gold voor personen die op het moment waarop zij waren 
gearresteerd, al wegens een ander delict in voorarrest verkeerden en 
voorwaardelijk waren vrijgelaten (paragraaf 5.4.5). 
Er is bij diverse onderzoeken een negatief verband gevonden tussen (de 
omvang en vooral de zwaarte van) de criminaliteit van vocir of tijdens de 
behandeling en het effect van de behandeling op criminele recidive, gebruik 
en conventioneel gedrag. 
Uit het Duitse KrimZ-onderzoek lcwam naar voren dat personen die uit de 
kliniek ontsnapten en daarbij een nieuw delict pleegden, meer kans liepen na 



6.2.2 Leeftijd en lengte drugscarriere 

6.2.3 Sociaal-economische omstandigheden 

hit twee onderzoeken is gebleken dat hoe gunstiger de sociaal economische 
omstandigheden voor de behandeling waren, des te beter men de 
behandeling volhield. Bij het onderzoek in het Zweedse Rallsogarden is 
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hun ontslag opnieuw te worden veroordeeld (paragraaf 5.3.2). Verder vond 
men in het Duitse Brauel dat personen die voor de behandeling relatief 
zware delicten hadden gepleegd, en meet frequent (meer dan twee keer) en 
voor langere periodes in hechtenis waren geweest, na de behandeling meet 
delicten pleegden, en minder abstinentie en conventioneel gedrag toonden 
dan personen met een minder beladen verleden (paragraaf 5.3.1). 
Uit de evaluatie van het Amerikaanse TASC-programma bleek dat er een 
positief verband was tussen het aantal vermogensdelicten en arrestaties van 
voor de behandeling en crimineel gedrag na de behandeling (paragraaf 5.4.4). 
Bij het Amerikaanse Dade County Felony Drug Court vond men een verband 
tussen arrestaties wegens een beroving voor de behandeling en nieuwe 
arrestaties na de behandeling. Verder wezen eerdere registraties van FTA 
(Failure to Appear in Court) op een grotere kans op nieuwe arrestaties na de 
behandeling (paragraaf 5.4.5). 
Bij het Duitse KrimZ onderzoek werd weliswaar geen duidelijk verband 
gevonden tussen de lengte van het strafblad bij plaatsing en veroordelingen 
na de behandeling, maar werd van de groep met een kort strafblad wel een 
geringer percentage opnieuw veroordeeld dan van de groepen met een lang 
en gemiddeld strafblad (paragraaf 5.3.2). 

Uit het Zweedse onderzoek in Rallsogarden bleek onder meer dat hoe hoger 
de leeftijd van de verslaafden bij opname was, des te groter de kans dat zij de 
behandeling zouden voltooien (paragraaf 5.2.2). 
Bovendien lcwam uit de onderzoeksresultaten in het Duitse Brauel naar voren 
dat een behandeling ook op oudere drugsgebruikers een gunstig effect kan 
hebben. Daar was het succespercentage bij degenen die al tien jaar of langer 
waren verslaafd, opvallend hoog (paragraaf 5.3.1). 
Verder is bij twee onderzoeken een positieve relatie geconstateerd tussen 
enerzijds de duur van de drugscarriere en/of de leeftijd, en anderzijds het 
effect van de behandeling. Uit de evaluatie van het Amerikaanse programma 
TASC bleek dat strafrechtelijke dntk om in een drugsvrije 
behandelvoorziening te komen vooral op oudere, al lange tijd aan heroine 
verslaafden een gunstig effect had, in de zin van minder arrestaties, minder 
frequent drugsgebruik, meet abstinentie en meer tijd besteed aan betaalde 
arbeid (paragraaf 5.4.4). Uit de evaluatie van het Amerikaanse Dade County 
Felony Drug Court lcwam naar voren dat personen van 25 jaar of ouder 
minder kans liepen op een nieuwe arrestatie dan degenen onder die leeftijd 
(paragraaf 5.4.5). 
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gebleken dat hoe stabieler de sociale omstandigheden bij opname waren, des 
te groter de kans dat de betrokkene de behandeling zou voltooien (paragraaf 
5.2.2). Uit het evaluatieonderzoek van het Amerikaanse Dade County Felony 
Drug Court kwam naar voren dat personen met een hoger inkomen uit 
betaalde arbeid, een grotere kans hadden het programma met goed gevolg te 
doorlopen (paragraaf 5.4.5). 
Verder is een verband aangetoond tussen gunstige sociaal-economische 
omstandigheden vOor de behandeling en het effect van de behandeling. In 
het Duitse Brauel bleek dat personen uit de middenldassen meer kans op 
succes hadden in de zin van minder gebruik en criminaliteit, en meer 
conventioneel gedrag na de behandeling, dan die uit de onderste sociale 
lagen. Verder was sprake van een lagere recidive bij personen die voor hun 
behandeling een vast arbeidsverband hadden. Deze relatie werd eveneens 
gevonden bij het Duitse KrimZ-onderzoek (paragraaf 5.3.2). Bovendien bleek 
in Brauel dat personen met minimaal een voltooide basisvorming van tien 
ldassen meer kans hadden op een succes na de behandeling dan degenen 
met minder vooropleiding (paragraaf 5.3.1). Een soortgelijke relatie werd 
gevonden bij het Amerikaanse Dade County Felony Drug Court. Daaruit 
bleek dat personen die een gedeeltelijke of volledige college opleiding 
hadden, minder kans liepen op een nieuwe arrestatie. Dit zou verband 
kunnen houden met een achterstand in socialisatie bij de laag opgeleide 
groep (paragraaf 5.4.5). 
Er is in Brauel een relatie gevonden tussen de situatie op het moment van 
ontslag en het behandelingsresultaat Ms men bij ontslag een opleidings- of 
arbeidsplaats had, had dat in eerste instantie een positieve invloed op het 
behandelingsresultaat Dit bleek echter geen succes op langere termijn te 
garanderen. Er wordt geen melding gemaakt van een mogelijke verklaring 
voor dit verschijnsel (paragraaf 5.3.1). 



7 Kernpunten 

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan de doelgroep voor de maatregel 
SOV. Bij gedwongen opname ligt vrijwel altijd de nadruk op gebruikers van 
heroine. Van veel belang is de vraag in hoeverre onvrijwillige plaatsing ook 
bij (primaire) cocaineverslaafden effect kan hebben. Verder wordt de 
aandacht gericht op het belang van intrinsieke motivatie voor het 
behandelingsresultaat. Ten slotte besteden wij aandacht aan de in de 
literatuur geplaatste kanttekeningen bij het onderzoek naar het effect van 
onvrijwillige plaatsing van drugsverslaafden in een behandelvoorziening. 

7.1 	Doelgroep 

Aan de hand van de literatuur wordt nagegaan welke verslaafde daders 
waarschijnlijk het meest baat hebben bij een gedwongen plaatsing. Verder 
komt de vraag aan de orde welke justitiabele verslaafden voor de maatregel 
SOV in aanmerking zouden komen. 

7.1.1 	Verslaafden die voor onvrijwillige plaatsing in aanmerking komen 

In de VS onderscheiden Ansoms (1996) en een aantal experts van een 
commissie gevormd door het Center for Substance Abuse Treatment (CSAT, 
zie Farabee e.a., 1998) verschillende categorieen van justitiabele 
drugsgebruikers. Deze onderverdelingen komen in grote lijnen met elkaar 
overeen. Deze maken een onderscheid tussen de volgende categorieen: 
— Experimentele gebruikers: jonge daders die sinds kort gebruiken en die 

nog geen ernstige gevolgen van dat gedrag hebben ondervonden. Voor 
hen wordt een korte interventie in de vorm van een pedagogische 
bijsturing geindiceerd. 

— Daders die sinds vijf jaar of langer gebruiken, die enkele negatieve 
gevolgen van hun drugsgebruik hebben ondervonden, maar die nog niet 
'tot de bodem' zijn gegaan. 

— Daders van wie het drugsgebruik tot een persoonlijke crisis heeft geleid, 
zoals verlies van hun baan, detentie of het verlies van een belangrijke 
persoonlijke relatie. 

— Carrierecriminelen die drugs gebruiken. 
Volgens Ansoms (1996) moet men de tweede en derde categorie als zieke 
mensen beschouwen. Zij kunnen beter opgevangen en geholpen worden 
binnen het normale hulpverleningsnetwerk. Indien de door hen gepleegde 
delicten zó ernstig zijn dat detentie onvermijdelijk is, zouden zij in de 
gevangenis, eventueel op een speciale afdeling, behandeld moeten worden. 
Het CSAT panel wil zich daarbij vooral op de derde groep richten, bij wie de 
lijdensdruk als gevolg van hun drugsgebruik waarschijnlijk zó groot is dat zij 
meer open zullen staan voor interventie (CSAT, Farabee e.a., 1998). 
Goldkamp (1994) constateert, naar aanleiding van de ervaringen met het 
Dade County Felony Drug Court (paragraaf 5.4.5), dat de groep verslaafden 



7.1.2 Doelgroep SOV 

76 

met een grote kans op criminele recidive een meer intensieve behandeling 
nodig heeft dan de groep waarbij dat risico geringer is. 
Volgens Ansoms (1996) behoeft men evenwel bij de echte carrierecriminelen 
bij wie de criminaliteit een grotere rol speelt dan de verslaving, vanwege hun 
drugsgebruik niet af te wijken van de normale strafmaatregelen. Bij deze 
subgroep zijn de therapeutische verwachtingen en mogelijlcheden volgens 
hem uiterst gering. 

Van den Hurk (concept) constateert dat uit onderzoek naar interventies bij 
zowel drugsverslaafden als delinquenten is gebleken dat er vanuit het 
perspectief van rehabilitatie geen goede redenen zijn het aanbod te beperken 
tot degenen die daar op vrijwillige basis gebruik van maken. Men heeft tot 
dusver niet kunnen aantonen dat toepassing van drang en dwang minder 
goede resultaten geeft, terwijl het voordeel van deze instrumenten is dat 
doelgroepen kunnen worden bestreken die anders buiten het bereik van de 
zorg blijven. 
Van den Hurk betwijfelt echter of de beoogde doelgroep alleen maar met 
dwang kan worden bereikt De wijze waarop momenteel drang wordt 
uitgeoefend bij verschillende 'vermindering overlast-projecten' verloopt 
volgens hem moeizaam. Het is goed mogelijk dat als dat wordt verbeterd de 
noodzaak van dwang weleens gering zou kunnen zijn, aldus Van den Hurk. 
Hij wijst daarbij op het gevaar van een aartzuigende werking van de SOV ten 
koste van bestaande en geplande 'vermindering overlast-initiatieven'. 
Verder lijkt er in Nederland nog enige onduidelijkheid te bestaan over de 
doelgroep waarvoor de SOV-maatregel is bestemd. 
Leuw wijdde in 1991 een beschouwing aan de mogelijicheid van de invoering 
van een wettelijke regeling om vanuit het motief van beveiliging 
'hypercriminele drugsverslaafden' gedwongen op te laten nemen. Hij deed 
dat naar aanleiding van een onderzoek dat het WODC eind jaren tachtig had 
verricht onder Amsterdamse heroine- en cocalneverslaafden, overwegend 
straatjunken. Een minderheid in deze groep bleek zich hypercrimineel te 
gedragen, de hulpverlening te gebruiken om de verslaving in stand te houden 
en door te gaan met criminaliteit. Leuw omschreef deze groep als 
'drugverslaafden die ongeremd, oncontroleerbaar en onaanspreekbaar zeer 
veelvuldige criminaliteit plegen, die niet uitsluitend triviaal van aard is'. Het 
ging volgens hem om 'hypercriminele verslaafden die (eventueel naast het 
gebruikelijke kruimelwerk) ook emstiger delicten plegen. Geweld is 
ongetwijfeld de duidelijkste indicatie voor "emstiger" criminaliteit'. Leuw 
wees erop dat 'de meeste Nederlandse drugsgebruikers hun gebruiks- en 
deviante carriere beginnen tijdens de adolescentie. Vijftien jaar later zijn ze 
vaak nog niet "clean" en geresocialiseerd, maar ze zijn meestal wel 
gekalmeerd. (...) Binnen dit ontwiklcelingsperspectief is er een kortere of 
langere periode waarin de verslaafde er een bijzonder actieve deviante 
levensstifi op na houdt. (...) Op dit hoogtepunt van de drugscarriere bestaat 
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vaak een voorkeur voor en toename van het gebruik van cocaine in plaats van 
heroine' (Leuw, 1991). 
Bijna tien jaar later maakt Van Brussel (1998) een onderscheid tussen twee 
groepen verslaafden die in Amsterdam overlast veroorzaken: 
— Chronische heroine- en cocaineverslaafden, van wie waarschijnlijk een 

groot aantal inmiddels aan AIDS is overleden, en van wie de rest veelal 
een clochard-achtig bestaan leidt. Er komen vrijwel geen nieuwe 
heroineverslaafden bij. Hun gemiddelde leeftijd is om en nabij de 40 jaar. 
De aanpak van deze groep moet naar zijn oordeel gericht zijn op 
verzorging, duurzame huisvesting in een speciale voorziening en 
psychiatrische behandeling. 

— De groeiende groep hypercriminele cocaineverslaafden. Deze groep is 
jonger (tot ongeveer 30 jaar) en goed gezond. Bij deze groep is geen 
sprake van majeure psychopathologie, maar wel van 
persoonlijIcheidsstoornissen en extreem deviant gedrag. Bij deze 
personen is de basisvorming geheel mislukt. Bij de aanpak van deze 
groep moet volgens Van Brussel het accent liggen op het bieden van 
structuur, vorming en onderwijs. Arbeidstoeleiding heeft bij deze groep 
nog zin. 

Hij wijst er op dat de groepen behandelde verslaafde daders uit de 
Amerikaanse evaluaties jonger en korter verslaafd zijn dan de Amsterdamse 
groep heroineverslaafden. Deze oudere groep heroineverslaafden komt naar 
zijn oordeel meer overeen met de groepen die in Zweden in LVM-klinieken 
zijn behandeld (zie paragraaf 4.1 en 5.2). Hij vraagt zich af of 'de 
rehabilitatiedoelstelling van de SOV, namelijk scholing en arbeidstoeleiding, 
zelfstandig, drugsvrij functioneren bereiken in een opnameduur van twee 
jaar, voor deze categorie niet te hoog gegrepen is'. Hij verwacht dat de 
investering in de SOV beter tot zijn recht zal komen bij 'de hypercriminele 
vooral aan cocaine verslaafde deviante jong volwassenen. Deze groep wendt 
zich tot nu toe niet of nauwelijks tot de bestaande vrijwillige hulpverlening, 
vanwege het ontbreken van een adequate vrijwillige behandeling en het 
ontbreken van de mogelijlcheid van substitutiebehandeling, analoog aan 
methadon aan heroineverslaafden. Het maatschappelijk belang van het 
includeren van deze personen in de SOV is aanzienlijk', aldus Van Brussel. 
Wij hebben de indruk dat een deel van de door Van Brussel genoemde groep 
heroine- en cocaineverslaafden zich tien jaar geleden 'hypercrimineer 
gedroeg en geen gebruik maakte van de vrijwillige hulpverlening, omdat zij 
zich toen op het `hoogtepunt' van hun verslavings- en criminele carriere 
bevonden. In die tijd zouden zij als zodanig tot de doelgroep voor de SOV 
hebben behoord (zie Leuw, 1991). Momenteel is de meerderheid van deze 
groep waarschijnlijk over dat `hoogtepunt' heen, en komt daardoor 
waarschijnlijk minder snel in aanmerking voor de maatregel SOV. Deze is 
immers in de eerste plaats bedoeld om criminaliteit en overlast terug te 
dringen en als zodanig vooral bestemd voor de op dit moment 
'hypercriminele' drugsverslaafden. 
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Het lijkt ons in verband met schijnbaar heersende misverstanden omtrent de 
keuze van de groep waarvoor de SOV bestemd moet zijn, gewenst dat men 
tot een zo duidelijk mogelijke afbakening van de doelgroep komt. 
Daarbij gaat het ook om de vraag of de SOV uitsluitend bedoeld is voor 
'criminele verslaafden' of ook voor 'verslaafde criminelen'. Bij 
1aatstgenoemde groep heeft de maatregel waarschijnlijk minder effect (zie 
Ansoms, 1996). 

7.2 	Cocaine en crack 

Er is vooral onderzoek gedaan naar het effect van een plaatsing onder 
formele druk in een behandelvoorziening bij personen die primair aan 
heroine waren verslaafd. De laatste jaren is het aantal heroineverslaafden af-
en het aantal cocaineverslaafden toegenomen. 
Het effect van het uitoefenen van formele druk op primair aan cocaine 
verslaafden is echter nauwelijks onderzocht (Gostin, 1992). Uit sommige 
onderzoeken blijkt echter dat de behandeling van aan cocaine verslaafden 
even effectief kan zijn als die van verslaafden aan heroine (Simpson e.a.; 
Hubbard e.a., zie Gostin, 1992). Bij cocaineverslaafden is ook een positief 
verband gevonden tussen contact met justitie en retentie (Gainey, e.a., zie 
Platt, 1997, p. 313). Verder blijkt een opeenvolging van een intramurale en 
extramurale behandeling, gevolgd door deelname aan een zelfhulpgroep 
(ook) bij cocaineverslaafden de beste resultaten op te leveren (IChalsa, Anglin 
en Paredes, zie Platt, 1997, p. 317). 

7.3 	Intrinsieke motivatie 

Er is vrij veel onderzoek gedaan naar het effect op het behandelingsresultaat 
van exteme druk op verslaafden om in behandeling te gaan. De invloed van 
hun intrinsieke motivatie op de uitkomst van een behandeling is echter 
nauwelijks bestudeerd (Farabee e.a., 1998). Zowel de extrinsieke als de 
intrinsieke motivatie van de client spelen echter een belangrijke rol bij het 
behandelingsproces en bij een eventuele terugval. Men moet zich dan ook bij 
de behandeling op beide richten. Er kan met alleen exteme (wettelijke) 
druicrniddelen geen blijvende verbetering worden bereikt, de motivatie en 
betroklcenheid moeten uiteindelijk van binnenuit komen. Wil men 
onvrijwillig geplaatste clienten kunnen behandelen, dan zullen zij daartoe 
eerst een zekere intrinsieke motivatie moeten ontwilckelen. Sommige 
drugsgebruikers hebben echter exteme druk nodig om zich te laten 
behandelen, in behandeling te blijven en baat te hebben bij een behandeling. 
Bij deze personen speelt formele druk om in behandeling te gaan, een 
beperkte maar belangrijke rol bij het genezingsproces (DeLeon, 1988; 
Leukefeld en Tims, 1988). Een deelnemer behoeft bij aanvang niet 
gemotiveerd te zijn voor een behandeling, om daar toch baat bij te kunnen 
hebben. Er is namelijk bij het al dan niet gemotiveerd zijn voor een 
behandeling niet zozeer spralce van een blijvende toestand als wel van een 



proces met ups en downs (WHO, 1988). Ongeveer 60% van degenen die een 
behandeling in detentie afrondden, gaf toe er om andere dan therapeutische 
redenen aan te zijn begonnen, namelijk in de hoop op meer comfort, 
veiligheid, eerdere vrijlating, etc. (Wexler, zie Lipton, 1998). 
DeLeon (1988) geeft een beschrijving van de veranderingen in motivatie die 
zich kunnen voordoen bij verslaafden die in een therapeutische 
gemeenschap worden behandeld. Dit proces voltrekt zich volgens hem in 
drie fasen: 
1 Zich schikken (compliance): zich aan de regels van de TG houden om de 

negatieve gevolgen van het overtreden daarvan te vermijden, zoals 
disciplinaire straffen, ontslag of terugkeer naar de gevangenis. 

2 Conformisme: zich houden aan de normen en de verwachtingen van de 
groep of gemeenschap om afkeuring te vermijden en de aansluiting bij 
de groep niet te verliezen. 

3 Toewijding (commitment): handelen op grond van een persoonlijke 
beslissing om de eigen levensstijI te veranderen. 

Indien iemand zich conventioneel gedraagt, zegt dat nog niet zoveel over het 
stadium waarin de persoon in Icwestie zich bevindt, dus ook niet over de 
stabiliteit van dat gedrag. Ms de fase van toewijding nog niet is bereikt, is de 
genezing niet volledig en is de kans groter dat men terugvalt in drugsgebruik 
of criminaliteit. 
Door verslaafden onder formele druk te zetten, kan men bereiken dat 
personen die niet vrijwillig in behandeling gaan, door de fase van het zich 
schikken heen komen en dat zij, onder invloed van de behandeling, de twee 
verdere fasen bereiken. Zolang de client nog in de fase van het zich schikken 
verkeert, leidt formele druk alleen gedurende de periode dat hij of zij onder 
toezicht staat, tot onthouding en conventioneel gedrag. Zodra de druk er niet 
meer is, vervalt de persoon weer in zijn oude gedrag. Alleen als de betrokkene 
het gewenste gedrag heeft geinternaliseerd, bestaat een reele kans dat dit 
gedrag een meer duurzaam karakter heeft gekregen (DeLeon, 1988). 

7.4 	Aandachtsptmten bij onderzoek naar het effect van een 
onvrijwillige plaatsing in een behandelvoorziening 

In de literatuur wordt een aantal punten genoemd welke de aandacht 
verdienen bij het onderzoek naar het verband tussen formele druk op 
verslaafden om in behandeling te gaan, en het verloop en resultaat van die 
behandeling. 

7.4.1 	De controlegroep 
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Voor goed onderzoek naar de invloed van formele druk am in behandeling te 
gaan zou idealiter een gedwongen opgenomen groep moeten . worden 
vergeleken met een overigens zoveel mogelijk overeenkomstige 
controlegroep. Gerdner (1998) wijst er echter op dat er slechts zelden een 
goede controlegroep kan warden samengesteld voor de groep die onder druk 



wordt gezet om zich te laten behandelen. In veel gevallen wit of mag men 
namelijk verslaafden die aan de criteria voor een onvrijwillige plaatsing in 
een behandelvoorziening voldoen, daar niet van uitsluiten (Agren, zie 
Gerdner, 1998). 
Vanuit onderzoekoogpunt vormden de Amerikaanse programma's CAP en 
Stay'N Out wellicht gunstige uitzonderingen hierop (paragraaf 5.4.2; 5.4.6). 

7.4.2 	'Ruis' bij meting van het verband tussen onvrijwillige placasing, en 
verloop en effect van de behandeling 
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Bij ontstentenis van een geschikte controlegroep, kan het effect van 
onvrijwillige plaatsing in een behandelvoorziening worden gemeten door bij 
de interventiegroep voor en na de behandeling metingen te verrichten. Men 
moet dan trachten na te gaan of er een (causaal) verband bestaat tussen de 
interventie en de uitkomst: een onafhankelijke variabele (i.c. de formele druk 
om in behandeling te gaan) en een afhankelijke variabele (zoals de retentie in 
of het effect van de behandeling). Het verband tussen beide wordt primair 
aangetoond aan de hand van statistisch significante relaties. Om causaliteit 
aannemelijk te malcen dient de vermeende oorzaak geisoleerd te worden van 
andere mogelijke oorzaken, bijvoorbeeld door met behulp van een 
multifactor benadering te trachten alle andere factoren die de afhankelijke 
variabele zouden kunnen beinvloeden, onder controle te houden. Dit lulct 
echter nooit voor 100%, omdat men altijd factoren over het hoofd kan zien 
en sommige factoren moeilijk te meten zijn. Er is als zodanig aitijd sprake 
van een zekere 'ruis' (Gerdner, 1998). 
Ter illustratie het volgende voorbeeld. In paragraaf 6.1.1 wordt melding 
gemaakt van een positief verband tussen onvrijwillige plaatsing in een 
behandelvoorziening en een langere retentie in de behandeling. Dit verband 
blijkt soms echter gecompliceerder te zijn. 
hit een onderzoek bij een aantal therapeutische gemeenschappen Icwam 
naar voren dat de leeftijd van de verslaafden een rol kon spelen bij het 
verband tussen plaatsing onder strafrechtelijke druk en retentie. Uit de 
gegevens van de Amerilcaanse Therapeutic Communities of America (TCA) 
bleek dat er bij personen die onvrijwilligwerden geplaatst, een negatieve 
correlatie bestond tussen het negen maanden lang volhouden van de 
behandeling en de leeftijd van de verslaafde. Bij personen die vrijwillig 
werden geplaatst, werd echter een positieve correlatie tussen deze twee 
variabelen gevonden (DeLeon, zie DeLeon, 1988). Uit onderzoek bleek verder 
dat het effect van strafrechtelijke druk op de retentie op korte termijn bij 
jongere verslaafden groter was dan bij oudere. Uit een analyse van de 
resultaten van de behandeling in Phoenix House (New York) bleek echter dat 
de retentie op langeretermijn (> 1 jaar) evenals de kans om de behandeling 
te voltooien bij oudere verslaafden (>27 jaar) meer werd beinvloed door een 
onvrijwillige plaatsing dan bij jongere. Er kan dus sprake zijn van een 
wisselwerking tussen leeftijd, strafrechtelijke druk en retentie. Hoewel er een 
duidelijk verband bestaat tussen gedwongen opname en het in behandeling 



blijven, moet nog duidelijk worden welke andere factoren, zoals de leeftijd, 
daarbij een rot spelen (DeLeon, 1988). 

7.4.3 	Duur evaluatieperiode en uitval bij het evaluatieonderzoek 
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De periodes waarover is geevalueerd, lopen bij de onderzoeken die hier 
worden besproken, sterk uiteen. Deze verschillen kunnen de 
onderzoeksresultaten beinvloeden. Bij de meeste verslaafden is namelijk (zo 
nu en dan) sprake van een terugval. Daardoor valt te verwachten dat hoe 
langer de tijdsduur is die de evaluatieperiode bestrijkt, des te meer periodes 
van verslaving, delicten en detenties gemeten zullen worden. 
Tijdens de behandeling heeft de client veelal nauwelijks of geen gelegenheid 
om delicten te plegen of opnieuw te gaan gebruiken. Een korte 
evaluatieperiode, in de orde van grootte van een half jaar na ontslag uit de 
behandeling, kan eveneens het bezwaar hebben dat de leden van de 
behandelde groep nog te weinig tijd hebben gekregen om nieuwe delicten te 
begaan of opnieuw verslaafd te raken, zodat de resultaten nog niet zoveel 
zeggen. Bij een lange evaluatieperiode kan het effect van de behandeling 
echter worden versluierd door het effect van andere invloeden die in de loop 
van de tijd op de betroklcenen hebben ingewerkt Verder leert de ervaring dat 
de uitval, vooral bij een langere follow-upperiode, aanzienlijk kan zijn. Indien 
er spralce is geweest van een selectieve uitval, kan deze van invloed zijn op de 
onderzoeksresultaten. Een optimale evaluatieperiode ligt tussen deze twee 
uitersten in. 

7.4.4 Relatie tussen verwijzingsbron en ervaren druk 

Volgens Sowers en Daley (1993) is de scheidslijn tussen een `gedwongen' en 
`vrijwillige' behandeling vaak niet zo scherp te treklcen. 
Farabee e.a. (1998) en Wild e.a. (1998) wijzen er op dat bij de meeste 
onderzoeken uitsluitend wordt gekeken of er al dan niet formele 
(strafrechtelijke) druk op verslaafden wordt uitgeoefend om in behandeling te 
gaan, zonder dat men nagaat of de personen zelf de maatregelen als druk 
ervaren. Hoewel de verwijzingsbron zeker van doorslaggevende betekenis kan 
zijn voor het al dan niet ervaren van druk door de betrokkene, is dit slechts 
een van de variabelen die de gevoelde druk kunnen beinvloeden. Uit twee 
recente onderzoeken blijkt dat er niet altijd sprake is van een direct verband 
tussen de bron van verwijzing naar een behandeling, zoals bijvoorbeeld 
justitie, en de ervaren druk om in behandeling te gaan. Het gaat daarbij om 
een Canadees onderzoek bij de Behavior Change Unit in Toronto en een 
Amerikaans onderzoek, de Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS) 
(zie bijlage 2). 
Het is de mate waarin de betrokkene de druk ervaart die van invloed is op 
zijn motivatie en belangstelling voor de behandeling, op zijn aanpassing 
daarin, en op het effect van de behandeling. 



Het gebrek aan eenduidigheid in de onderzoeksresultaten is ook een 
aanwijzing dat er binnen een groep die door verwijzing van dezelfde bron in 
behandeling is gegaan, wellicht aanzienlijke verschillen bestaan in de mate 
waarin de betroldcenen zich onder druk gezet voelen (Wild e.a., 1998). 

7.4.5 Verschillen in druk waaronder verslaafden worden gezet 
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Farabee e.a. (1998) wijzen erop dat de terminologie in de Amerikaanse 
literatuur soms verwarrend is. Bij de bespreking van coerced treatment 
hanteert men de volgende termen coerced, compulsory, mandated, 
involuntary, legal pressure en criminal justice referral. Men gebruikt deze soms 
zelfs door elkaar heen als onderling uitwisselbare termen. Dit zou geen 
probleem zijn als het om synoniemen zou gaan, maar dat is niet het geval. 
Coercion is niet een duidelijk gedefinieerd begrip, maar kan een hele reeks 
gradaties aanduiden in de mate waarin er druk wordt uitgeoefend in 
verschillende stadia van het strafproces. Ms er bijvoorbeeld staat dat er 
strafrechtelijke druk wordt uitgeoefend op een groep die onder 
reclasseringstoezicht staat, is niet altijd duidelijk of het gaat om drang met als 
alternatief detentie, of om een (meer vrijblijvend) advies van een 
reclasseringsambtenaar. Verder kan bij een drang- of dwangvoorziening de 
intensiteit van de controle op drugsgebruik verschillen. Het lijkt voor de hand 
te liggen dat deze verschillen in druk en in controle van invloed zijn op de 
resultaten van de verschillende evaluaties (Farabee, e.a., 1998). 



Suggesties 

In dit hoofdstuk wordt een aantal suggesties genoemd die aan de literatuur 
zijn ontleend, of die direct zijn af te leiden uit hetgeen in de literatuur wordt 
vermeld. Deze hebben betrekking op het opzetten en uitvoeren van 
behandelingsprogramma's bestemd voor justitiabele verslaafden, het 
motiveren van onvrijwillig geplaatste clienten hun levensstijl te veranderen, 
en het evalueren van dergelijke behandelingsprogramma's. 

8.1 	Implementatie van behandelingsprogramma's voor onvrijwillig 
geplaatste justitiabele verslaafden 

Met betrekking tot de opzet en uitvoering van een behandelingsprogramma 
voor justitiabele verslaafden gaat het om de volgende suggesties: 
— Het is van belang dat de doelgroep van een behandelingsprogramma van 

te voren duidelijk wordt afgebakend en dat men daarbij rekening houdt 
met de voornaamste doelstellingen van het programma. Aileen als men 
precies weet om welke doelgroep het gaat, kunnen goede afspraken 
worden gemaakt over de selectiecriteria voor potentiele clienten. Daarbij 
is het volgens de literatuur gewenst dat in de verschillende 
behandelvoorzieningen zoveel mogelijk dezelfde selectiecriteria worden 
gehanteerd en dat deze niet voortdurend aan veranderingen onderhevig 
zijn (zie Hiller e.a., geciteerd door Farabee e.a., 1998). Verder is een 
zorgvuldige selectie vereist, wit men verslaafden plaatsen in een bij hun 
problematiek en mogelijkheden passende behandelvoorziening (zie 
Inciardi e.a., 1992). 

— Regelmatig overleg tussen behandelaars en vertegenwoordigers van justitie 
is aanbevelenswaard (zie Goldkamp, 1994; Anglin e.a., 1996). Het is ook 
van belang dat degenen die de behandeling geven over voldoende 
sanctiemogelijkheden beschikken (zie Inciardi, 1988). 

— Het is gewenst dat er duidelijke programmaregels zijn, die wel voldoende 
ruimte bieden om rekening te kunnen houden met individuele 
verschillen en omstandigheden. Verder verdient het aanbeveling dat men 
zich zoveel mogelijk aan deze regels houdt (zie Anglin, 1988; DeLeon, 
1988; De Koning, 1998). 

— Een gefaseerde aanpak lijkt de voorkeur te verdienen boven uitsluitend 
een intramurale of alleen een ambulante behandeling. Na beeindiging 
van een dergelijke behandeling, kan een support- of zelfhulpgroep de 
verslaafde wellicht nog verder helpen (zie Pescor, geciteerd door 
Gerdner, 1998; Gerdner, 1998; Inciardi, 1996). 

— Kwaliteitsbewa king van behandelingsprogramma's, een goede coaching 
van de behandelstaf en een zorgvuldige selectie van nieuwe stafleden zijn 
noodzalcelijk (zie Lipton, 1998; Majoor, zie Kooyman, 1993). 

— Voor een consistent programmabeleid is vereist dat de stafleden goed 
gelcwalificeerd en getraind zijn, en dat zij zich betrokken (blijven) voelen 
bij het programmabeleid. Verder is het van belang dat de initiatiefnemers 



van het programma bij de opzet van alle programmaonderdelen worden 
betrokken (DeLeon, 1988). 
Het is van belang dat men voordat een behandelingsprogramma van 
start gaat, tot een zo nauwkeurig mogelijke schatting tracht te komen van 
het aantal justitiabele verslaafden dat voor dat programma in 
aanmerking lijkt te komen, am het aantal behandelplaatsen en de 
personeelsbezetting daar zoveel mogelijk op te kunnen afstemmen (zie 
Rigg en Indermaur, geciteerd door Hall, 1997). 
Hoewel bepaalde voorzieningen voor de bewaking en controle 
onvermijdelijk zijn, is het van belang dat men voorkomt dat de behuizing 
en cultuur van de behandelvoorziening hetzelfde karakter hebben als die 
van een gevangenis (zie Inciardi, 1988). 

8.2 	Het motiveren van onvrijwillig geplaatste clienten 
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Wil men onvrijwillig geplaatste clienten kunnen behandelen, dan zullen zij 
daartoe eerst een zekere intrinsieke motivatie moeten ontwilckelen. Daartoe 
worden in de literatuur de volgende suggesties gedaan: 
— Als een verslaafde, als gevolg van zijn verslaving, in een crisissituatie is 

beland (als hij bijvoorbeeld is betrapt op het plegen van een delict), is het 
gewenst hem direct tijdens die crisis te confronteren met therapeutische 
maatregelen. Hij staat dan waarschijnlijk het meest open voor het 
(h)erkennen van zijn probleem en ingrijpen van buitenaf. Ms men 
daarmee te lang wacht, heeft de betroklcene alle tijd am zijn 
verdedigingsmechanismen in te zetten. Hoe verder de verslaafde van het 
acute probleem is verwijderd, hoe meer zijn vraag om hulp het karalcter 
krijgt van een opportunistische keuze voor hulp als alternatief voor straf 
(Ansoms, 1996). 

— Duidelijke voorlichting aan nieuwkomers over de voorwaarden van de 
behandeling en de consequenties als men zich daar niet aan houdt, 
blijken de retentie in de hand te werken. Het is daarbij van belang dat de 
betroklcenen goed beseffen dat het systeem bereid is deze voorwaarden 
op te leggen en daar in het verleden ook blijk van heeft gegeven (Young; 
De Leon, zie Lipton, 1998). Ansoms (1996) pleit in verband daarmee voor 
een therapeutisch contract tussen de behandelaar en de client, waarvan 
desgewenst — mits men daarbij de privacy voldoende in acht neemt — 
een kopie kan warden verstrelct aan de gerechtelijke verantwoordelijken. 
In een dergelijke overeenkomst moet men duidelijk aangeven wat de 
verschillende doelstellingen zijn (medisch, sociaal en psychologisch), wat 
men van elkaar kan verwachten en aan welke spelregels men zich te 
houden heeft. 

— Lipton (1998) waarschuwt dat het eenzijdig aan een verslaafde opleggen 
van een behandelingsplan zelden tot succes leidt. Het is volgens hem 
raadzaam dat de client wordt betroldcen bij de ontwikkeling van zijn 
eigen behandelingsplan. Men dient te vennijden dat verslaafde daders 
die zich daartegen verzetten, worden gedwongen aan een programma 



deel te nemen. Dat leidt, aldus Lipton, slechts tot wrok, verzet en een 
minimale verandering of— nog erger — tot een schijn-aanpassing. 
Volgens Miller (zie Leukefeld en urns, 1998) staat een client die het eigen 
drugsgebruik niet als een probleem (h)erkent, waarschijnlijk niet open 
voor therapeutische interventie. In dit vroege stadium is een client 
waarschijnlijk het meest gebaat bij niet-directieve feedback en informatie 
die hem moeten helpen bij het onderkennen van zijn probleem. Een 
directe confrontatie van de client in deze fase kan juist averechts werken. 
In de loop van de tijd kunnen clienten heen en weer worden geslingerd 
tussen erkenning van hun verslavingsprobleem en het ontkennen 
daarvan. Ook dan moeten degenen die de behandeling geven, een 
directe confrontatie van de client met diens verslavingsprobleem zo veel 
mogelijk zien te vermijden. Men kan dan echter wel meer directe 
aanwijzingen geven op de momenten dat de client zijn probleem erkent. 
Vooral bij verslaafden die onder formele druk worden gezet om in 
behandeling te gaan, kan aanvankelijk sprake zijn van een 
schijnaanpassing. Zolang zij in deze fase verkeren, zullen zij 
waarschijnlijk weer tot hun oude gedrag vervallen zodra de druk en 
controle worden opgeheven. Het is daarom van belang dat deze worden 
gecontinueerd totdat de verslaafde het conventionele gedrag heeft 
genternaliseerd (DeLeon, 1988). 

8.3 	Evaluatie van behandelingsprogranuna's voor onvrijwillig 
geplaatste justitiabele verslaafden 

Een behandelingsprogramma moet altijd worden gedvalueerd (zie Inciardi, 
1988). Met betrekking tot de evaluatie van behandelingsprogramma's wordt 
hier, naar aanleiding van de literatuur, kort jets gezegd over de duur van de 
evaluatieperiode. Verder wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur 
aangetroffen effect-parameters en worden enkele aan de literatuur ontleende 
suggesties gedaan voor de bij de evaluatie te verrichten metingen. 

8.3.1 Duur van de evaluatieperiode 

Het gewenst dat de evaluatie niet te kort na de behandeling plaatsvindt — 
een half jaar is kort — omdat men dan nog geen goed beeld kan krijgen van 
eventuele recidive in gebruik en criminaliteit Bij een lange evaluatieperiode 
zal het effect van de behandeling echter vermoedelijk eerder worden 
versluierd door andere invloeden en zal de uitval bij het onderzoek 
waarschijnlijk groter zijn dan bij een kortere evaluatieperiode. 

8.3.2 Effect-parameters 
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Bij verschillende onderzoeken worden als tussentijdse effecten genoemd: 
retentie, het voltooien van de behandeling en het vrijwillig overstappen naar 
een vervolgopvang. 
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Voor de meting van het effect van een behandeling op criminele recidive, 
gebruik en conventioneel gedrag hebben wij in de literatuur de volgende 
effectparameters aangetroffen: 
— Criminele recidiue: wel of geen/aantal nieuwe delicten (soms specifieke 

zoals vermogensdelicten); tijd besteed aan delicten; gemiddeld aantal 
delicten per jaar; wel of geen/aantal nieuwe arrestaties; wel of 
geen/aantal nieuwe veroordelingen (inclusief sepots wegens 
ontoerekeningsvatbaarheid); boetes; wet of geen/aantal nieuwe 
detenties; tijd in detentie; wet of niet/tijd onder reclasseringstoezicht; 
(intrekking van) strafrechtelijke maatregel; ongedaan maken van 
intrelcking van strafrechtelijke maatregel; gemiddeld inkomen uit 
criminaliteit/drugshandel per jaar; (on)voorwaardelijke vrijheidsstraffen. 

— Gebruilc abstinentie; percentage van de tijd dat men op vrije voeten is 
waarin men dagelijks drugs gebruikt; zwaar alcoholgebruik door 
drugsgebruikers 18 . 

— Conuentioneel ged rag vaste dagindeling; het hebben van een vaste 
woonplaats; wet of geen/tijd besteed aan betaald werk; relaties en 
contacten buiten de drugsscene, wel of geen/tijd besteed aan opleiding; 
het afsluiten van een periode van reclasseringstoezicht zonder verdere 
overtredingen (zoals aangetoond drugsgebruik), arrestaties of detenties. 

8.3.3 Metingen bij eualuatieonderzoek 

Op grond van de literatuur kan een aantal suggesties worden gedaan voor de 
bij evaluatieonderzoek te verrichten metingen: 
— Men kan een duidelijker beeld lcrijgen van de werkelijke recidive in 

criminaliteit en gebruik door de meting daarvan te beperken tot de 
periode waarin iemand in de gelegenheid is geweest om nieuwe delicten 
te plegen, dat wil zeggen de tijd dat hij of zij op vrije voeten was (zie 
McGlothlin e.a., 1977; Field, 1992). 

— Het lijkt gewenst bij de evaluatie na te gaan of en, zo ja hoeveel, druk om 
in behandeling te gaan de betroldcenen zelf(hebben) ervaren en wat de 
invloed van die ervaren druk is op het verloop en resultaat van de 
behandeling (Farabee e.a., 1998; Wild, 1998). Men zou daarbij vier 
groepen moeten onderscheiden: 
1. personen die onder forrnele druk in een behandelvoorziening zijn 

geplaatst en die het gevoel hebben onder druk te staan; 
2. personen die onder formele druk in een behandelvoorziening zijn 

geplaatst en die niet het gevoel hebben onder druk te staan; 
3. personen die op vrijwillige basis zijn geplaatst die het gevoel hebben 

onder druk te staan; 

18 Twee keer per week of v-aker: zes biertjes, een fles wijn of zeven barrels binnen zes uur 
(McGlothlin e.a., 1977) 
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4. personen die op vrijwillige basis zijn geplaatst en die niet het gevoel 
hebben onder druk te staan. 

Men zou kunnen overwegen nog een derde factor, namelijk motivatie 
(intrinsieke dwang) te betrekken bij het maken van een onderscheid 
tussen de verschillende verslaafden. Het bezwaar van een dergelijke 
indeling is echter dat men in dat geval nog meer groepen met elkaar 
moet vergelijken (DeLeon, 1988). 
Het lijkt relevant na te gaan hoe lang clienten in behandeling moeten 
blijven voor een optimaal resultaat (zie Schulzke, 1995; Wexler e.a., 1990). 
Berekening van de kosteneffectiviteit van gedwongen plaatsing van 
justitiabele verslaafden in een behandelvoorziening in vergelijking met 
reguliere detentie lijkt eveneens overwegenswaard (zie American 
University 0J13  Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance 
Project, geciteerd door Carnevale, 1998). 



Summary 

Presently there are no legal possibilities in The Netherlands for the 
involuntary admission of drug-addicted offenders into therapeutic 
institutions. Under existing regulations drug addicted offenders may be 
offered a choice between participating in an (intramural) treatment program, 
or being detained in a normal prison or remand house. This procedure 
turned out not to be effective for a number of such offenders. Especially a 
group of 'hypercriminar drug-addicted offenders with a long history of drug 
use, who have committed many crimes and who cause a lot of 
inconvenience, often prefer detention to treatment. This is partly explained 
by the fact that, due to the petty crime character of their delinquency, they 
will only be convicted to relatively short prison sentences. 
Under the recently proposed new legislation drug-addicted offenders may be 
involuntary committed to an intramural treatment program for a maximum 
period of two years. Technically this new option is a penal law measure 
instead of a sanction. Therefore its application does not depend on the 
seriousness of the offence. All arrested addicted offenders with an extensive 
criminal history of drug-related crimes and who have at least served one 
prison sentence for such crimes may qualify for this new penal law measure. 
Offenders may be coerced into admission but they may not be coerced to 
actual participation in the treatment program. If they refuse to participate 
they may be placed in a special section of the institution with a sober regime, 
which will hopefully stimulate motivation to enter the treatment program. 

In this exploration of the literature attention is given to the experiences in 
other countries, i.c. The United States, Germany and Sweden, with modalities 
of involuntary treatment of drug-addicted offenders. Two present Dutch 
treatment programs are relevant for the proposed corrective measure. In one 
program drug-addicted offenders are involuntary committed, but only for a 
more limited period than is intended with the new corrective measure. In the 
other program addicted offenders are admitted for the same period of about 
two years as is planned for the new corrective measure. In this case, however, 
the offenders have voluntarily opted for treatment instead of detention. 
The results show that some drug-addicted offenders benefit from a push to 
enter and remain in a treatment program. From the literature it appears that 
coerced admission in a treatment program often has a positive effect on drug 
use, criminality and other social behaviour of older offenders with a long-
standing drug-addiction. 
Most importantly there seems to be evidence that coerced admission in itself 
does not negatively affect the outcomes of treatment. 
This may be explained by the fact that retention in the treatment program is 
a crucial factor for success. The drug-addicted offender should stay long 
enough in the program to allow motivation for a change of lifestyle to 
develop. Many evaluations of treatment programs show that the mean 
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retention period of people involuntary placed in a program is longer than in 
the case of voluntarily admission to treatment Furthermore there are 
indications that participation in a multi-phased intramural and ambulant 
program with the eventual participation in a self-help group, is more effective 
than participation in only an intramural or an ambulant program. 
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Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up/ 	Resultaat 
onvrijwillig 	Uitval bij 

onderzoek  

Nederland •  

Ossendrecht': N=91 (mannen): drang tussenevaluatie Een derde is afgevallen. 
intramurale, half- 	75% heroine en 	 • 	14 maanden na 	Afvallers hebben meer delicten 
open en ambulante 	cocaine; 25% 	 begin project 	gepleegd dan blijvers. 
fase: 1,5 a 2 jaar 	heroine of cocaine; 	 . 

Lft. gem 32 jr.; gem. 	 . 
15 jr. delinquent  

Demersluis7 , 	N= 77( mannen): 	dwang 	gegevens over 	25% naar vervolgopvang; 13% 
Paviljoen 2; duur 	heroine en cocaine; 	 de eerste 15 	voltooit vervolgopvang. 
opgelegde straf 	gem. 33 jr.: gem. 12 	 maanden van 	Positief verband tussen duur 

keer veroordeeld 	 het project 	behandeling en kans op door- 
stroming naar vervolgopvang. 

N=35 	 minstens 6 	Criminele recidive bij 80% 
maanden (gem. 
9 maanden) na 
ontslag  

Zweden  

Zeven evaluatie- 	Gedwongen opge- 	dwang of 	7 maanden tot 	Bij 4 onderzoeken geen verschil in 
onderzoeken 	nomen verslaafden 	vrijwillig 	2 jaar na 	effect op gebruik tussen degenen 

(vooral alcoholisten 	 ontslag 	die vrijwillig en onder dwang waren 
maar ook drugsver- 	 opgenomen5 . Bij 1 onderzoek een 
slaafden, zij het 	 Uftval bij 	(niet sign.) correlatie tussen absti- 
soms alleen aan soft 	 follow-up 	nentie en het gevoel dat men vrijwi- 
drugs) en vrijwillig 	 1 jaar: 	10% 	'Fig werd behandele Bij 2 
in dezelfde 	 Bij follow-up 	onderzoeken deden de ge-dwongen 
instituten behandel- 	 >1 jaar en 	2 	opgenomen clienten het slechter 
de verslaafden N 	 jaar: tussen 	dan de vrijwilligers (in gebruik). Bij 1 
tussen de 60 en 	 10% en 20% 	daarvan echter geen significant 
600). 	 verschil bij de 4 afzonderlijke 

modaliteiten. 7  

RallsogArden s 	N=457 	 onder 	tijdens 	Hoe hoger de leeftijd en hoe 
dwang en 	behandeling, 2 	stabieler de sociale situatie van de 
vrijwillig 	jaar na ontslag 	betrokkene bij opname, des te groter 

de kans dat hij de behandeling 
voltooide. Bij degenen die 
gedwongen waren opgenomen 5 
keer zoveel kans dat zij behandeling 
afmaakten als bij degenen die 
vrijwillig waren opgenomen. 
Deelnemers aan zelfhulp-
/supportgroepen 25 keer zoveel 
kans op verbetering in hun situatie in 
de 2 jaar na ontslag. 

Bijlage 1 

Evaluaties van 
behandelingsprogramma's 



Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up 	Resultaat 
onvrijwillig  

Duitsland  
Brauer: na N=86 dwang 3 jaar na 58% veroordeling of sepot; 49% 
behandeling op 	 intrekking 	'meer dan een lichte boete 
gesloten afdeling 	 maatregel 
steeds meer 
vrijheid. Duur 
behandeling: 2 jaar 

Brauel l° 	 N=129 (alleen 	dwang 	vijf jaar na 	Na 5 jaar: bij 18% succes (o.a. 
degenen die 9 	 intrekking 	abstinentie, geen delicten), bij 20% 
maanden of !anger 	 maatregel 	gedeeltelijk succes, bij 63% terugval. 
zijn behandeld); 	 Bij ruin) 40% fluctuaties in succes na 
jeugdige en 	 1,3 en 5 jaar. Van de groep had 40% 
volwassen aan 	 in de laatste 2 van de 5 jaar geen 
drugs verslaafden. 	 delicten gepleegd en had 50% geen 

ernstige aan drugs gerelateerde 
delicten begaan. Van de groep had 
een derde in 5 jaar geen delicten 
meer gepleegd. 
Opvallend hoog succespercentage 
bij kleine groep die 10 jaar en 'anger 
verslaafd was. Bij relatief licht ver-
grijp, meer kans op succes Meer 
kans op succes bij langere behande-
ling, mits deze niet langer dan 2 jaar 
duurt. Meer succes bij middengroe-
pen en personen met minstens 10 
jaar school dan bij onderste sociale 
lagen en lager opgeleiden.  

KrimZ onderzoek. 11 	N=146 (112 	dwang 	2 jaar na 	Van de drugsverslaafden kreeg de 
Ale verslaafden die 	alcoholisten en 34 	 intrekking 	heift geen veroordeling, 24% een 
in de westelijke 	drugsverslaafden) 	 maatregel 	voorwaardelijke en 18% een 
bondsstaten onder 	 onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. 
dwang geplaatst 
waren (maatr, vol- 
gens art. 64 StGB)  
Verenigde Staten  
Lexington en Fort 	Vijf evaluates, 	vrijwillig/ 	De evaluatiepe- 	Verband tussen het voltooien van de 
Worth": drugsvdj 	waarbij N tussen de 	onvrijwillig 	node varieert 	behandehng en gedwongen 
intramuraal 	70 en 4700 ligt. 	 van 6 maanden 	opname. De resultaten waren van 
programma van 4 a 	 tot twaalf jaar 	beperkte omvang. Uit 1 onderzoek 
6 maanden 	 na ontslag uit 	- bleek dat van degenen die onder 

intramurale 	reclasseringstoezicht standen, een 
behandehng 	hoger percentage abstinent was dan 

van degenen die dat toezicht niet 
hadden. llit 2 onderzoeken bleek 
dat van de gedwongen opgenomen 
mensen een hoger percentage ab-
stinent was dan van de vrijwillig be-
handelden; urt 1 onderzoek bleek 

, het omgekeerde. Ean onderzoek 
wees erop dat hoe langer de deten-
tie duurde, hoe hoger het 
percentage dat abstinent was. 
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, 
Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up 	Resultaat 

, 	 onvrijwillig  

California Civil 	Eerste interventie- 	onvrijwillig 	gegevens ver- 	Tijdens ambulante fase bij 
Addict Program 	en controlegroep 	 zameld over de 	interventiegroep grotere daling in 
(CAP) 13 : anderhalf 	(N=300 voor beide 	 tijd vanaf eerste 	dagelijks drugsgebruik, delicten, 
jaar intramuraal, 	groepen). 	 drugsgebruik 	vermogensdelicten, en gemiddeld 
gevolgd door 	Drugsgebruikers die 	 tot behande- 	inkomen afkomstig uit criminaliteit. 
ambulant 	 deviant gedrag 	 ling; tijd tijdens 	Na interventie significant verschil in 
programma; streng 	toonden en niet in 	 behandeling 	daling v.d. inkomsten uit criminaliteit 
regime 	 de conventionele 	 (op 7 jaar 	en in score gebaseerd op 

verslavingszorg 	 gesteld) en tijd 	percentage van de tijd dat men niet 
terecht zouden zijn 	 vanaf eind be- 	gedetineerd was en geen drugs 
gekomen. 	 handeling tot 	gebruikte 

moment van 
evaluatie 
(4 a 6 jaar)  

California Civil 	Tweede 	 onvrijwillig 	Ongeveer zes 	Tweede interventiegroep deed het 
Addict Program 	interventiegroep 	 jaar na begin 	eerst minder goed dan eerste, maar 
(CAP) 13 ; minder 	(N=300) 	 CAP behande- 	degenen die later methadonpro- 
streng regime dan 	 ling en 4 jaar • 	gramma gingen volgen, deden het 
bij eerste inter- 	 na begin 	. beter wat betreft drugsgebruik en 
ventiegroep; later 	 methadon- 	criminaliteit. 
voor deel van de 	 programma 
groep metha- 

_donprogrogramma  
Drug Abuse 	N: niet vermeld 	geen 	tijdens 	Bij de verschillende behandelings- 
Reporting Program 	Relatief jonge, 	onderscheid 	behandeling 	modaliteiten geen eenduidig 
(DARP) Ig : metha- 	(vooral aan opiaten) 	vrijwillig/on- 	 verband tussen enerzijds legal status, 
don, TG, ambulant 	verslaafden met rel. 	vrijwillig, 	 en anderzijds retentie, gebruik, 
drugsvrij progr. of 	veel contacten met 	maar met en 	 criminaliteit en betaalde arbeid 
ambulante detox. 	justitie en rel, weinig 	zonder legal 	 -tijdens behandeling. 

eerder behandeld 	status 

DARP15 	 N=400 (mannelijke 	zonder legal 	12 jaar na 	25% definitief gestopt met dagelijks 
whites en blacks) 	status/ met 	begin 	 gebruik van opiaten, en 65% 

legal status; 	behandeling 	weleens tijdelijk voor een maand of 
niet via justi- 	 langer met gebruik gestopt;. Bij 
tie in behan- 	 personen behandeld in TG minder 
deling geko- . 	 gebruik, criminaliteit en meer betaald 
men/ via 	 werk dan bij personen uit andere 
justitie in 	 behandelingsmodaliteiten. Geen 
behandeling 	 verschil tussen degenen die wel en 
gekomen 	 niet met een legal status of via 

justitie in behandeling kwamen, in 
behandelingsduur, redenen om te 
stoppen en resultaten behandeling. 
Positief verband tussen behande- 

, 	 _ lingsduur en resuttaat. 
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Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up 	Resultaat 
onvrijwillig  

Treatment 	Aan drugs of 	vrijwillig/ 	tijdens 	Geen verschil in retentie tussen 
Alternative to 	alcohol versiaafden 	onvrijwillig 	behandeling en 	deelnemers aan TASC en andere 
Street Crime 	met weinig eerdere 	(andere 	1 jaar na einde 	justitiabelen; justaiabelen significant 
(TASC) 16 : diverse 	veroordelingen 	behandeling 	behandeling 	Ianger in behandeling dan niet- 
behandelingsmo- 	TASC: N = 502 	via 'Justine 	 justitiabelen: negatief verband 
daliteiten 	 Justitieel toezicht 	dan TASC. 	 tussen retentie en aantal 

zonder TASC: 	en TASC) 	 vermogensdeficten in jaar na 
N=855 	 behandefing. 
Geen justaieel 
toezicht: N = 1078  

Treatment 	TASC: N=51 	vrijwillig/ 	tijdens de 	Strafrechtelijke druk had vooral bij 
Alternative to 	Controlegr.: N=51 	onvrijwillig 	behandeling 	oudere, langdurig aan heroine 
Street Crime 	(geen clienten die 	(TASC) 	 verslaafden gunstig effect op aantal 
(TASC) 17 : diverse 	alleen alcohol of 	 arrestaties en abstinentie. Drugsvrije 
behandelingsmo- 	marihuana 	 programma's hadden meer effect 
daliteiten 	 gebruikten) 	 dan methadonproqramma's.  
Dade County Felony 	drug court groep (I) 	onvrijwillig 	gedurende 	Gem. bleef men 9 maanden in 
Drug Court (Miami 	(1990): (N=326) 	 anderhalf jaar 	behandelig en een derde ging 
Drug Court 	Geen drug court 	 vanaf het begin 	langer dan een jaar door. 
Moder : 	 1990 (II): zwaardere 	 van de 	Van groep I werd een derde 
gefaseerd ambu- 	felonies in verband 	 behandeling 	opnieuw gearresteerd, van groep Ill 
lant programma 	met drugs (N4=199) 	 de het en van groep II een nog 
van een jaar, met 	1990 (III): vglbare 	 hoger %. 
zo nodig detenties 	felonies zonder rel. 	 Bij opnieuw gearresteerde eden van 
van 2 weken voor 	met drugs (N= 185) 	 groep I duurde het 2 a 3 keer zo 
detox. 	 1987 (IV) vglbare 	 lang voordat het zover kwam als bij 

felonies in verband 	 opnieuw gearresteerde leden van 
met drugs (N=302) 	 andere vier groepen. 
1987 (V) vglbare 	 Bij interventjegroep positief verband 
felonies zonder 	 tussen kans op niarwe arrestatie 
verband met drugs 	 binnen 18 maanden en: geen 
(N=536) 	 (gedeeltehjke) collegeopleiding, 

leeftijd onder de 25 jaar, eerdere 
arrestaties wegens beroving en 
.eerdere registraties van FA (Failure 
to Appear in Court).  

Enkele andere drug 	niet geweiddadige 	onvnjwillig 	1 jaar na begin 	Bijna de het vottooide de behande- 
ownt' 9 	 verslaafden die 	 behandeling 	ling of nam er nog aan deel. Onder 

wegens een felony 	 degenen die het programma 
zijn veroordeeld 	 afrondden. lagen de 
(N=413) 	 recidNepercentages tussen de 2% 

en 20%. en in meer dan 95% van de 
gevallen ging het am misdemeanors: 
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Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up/ 	Resultaat 
onvrijwillig 	Uitval bij 

onderzoek  
Stay'N Out 20 : TG 	Interventiegroepen: 	onvrijwillig 	3 jaar na 	Bij de mannen significant lager % 
op speciale 	mannen,: N=435 	 ontslag 	opnieuw gearresteerd bij interventie- 
afdeling in de 	vrouwen: N=247 	 groep dan bij de controlegroep. Bij 
gevangenis; 	controlegroepen: 	 de vrouwen significant hoger % bij 
behandelduur 	mannen: N=159 	 de interventiegroep dan bij de con- 
tussen 6 en 9 	vrouwen: N=38 	 trolegroep, dat periode van reclasse- 
maanden 	 ringstoezicht met succes afsloot . 

Maximaal rendement bij een behan-
deling tussen 9 en 12 maanden. 
Verband tussen behandelduur en tijd 
tot eerste arrestatie, maar dit ver-
band verdween bij behandelduur 
van >1 jaar. Verband tussen 
behandelduur en het succesvol 
afsluiten van reclasseringsperiode. 

. 

	

	 Dit verband verdween echter bij 
behandelduur van >1 jaar  

KEY21 : TG voor 	Aan drugs verslaafd 	onvrijwillig 	een half en 	Aileen intramuraal programma (KEY) 
gedetineerde man- 	of althaps betrokken 	 anderhalf jaar 	heeft nauwelijks effect op gebruik en 
nen (min. 1 jaar) 	bij drugs scene; 	 na beeindiging 	criminele recidive. (Half) ambulante 
CREST21 : 0,5 jaar 	geen gewelds- of 	 van de 	nazorg (CREST) heeft wat meer 
nachtdetentie en 	zedendelicten, geen 	 behandeling 	effect.. De combinatie van beide 
0,5 jaar ambulant 	brandstichting. 	 heeft duidelijk een gunstig effect op 
en onder reclas- 	N bij resp. lste en 	 Uitval tussen 	gebruik en criminele recidive. Bij 
seringstoezicht 	2de evaluatie: 	 1ste en 2 de 	twee groepen echter zeer grote 
voor mannen en 	Wel KEY, geen 	 meting: tussen 	uitval. 
vrouwen 	 CREST: 43 en 37 	 de 15% en 60% 

Geen KEY, wel 
CREST: 176 en 68 
KEY en CREST: 
32 en 24 
Controlegroep: 
206 en 77  

Cornerstone22 : TG 	Chronische niet- 	onvrijwillig 	een (al dan niet 	V66r de behandeling geen verschil 
van tussen 0,5 en 	paychotische ver- 	 aaneengeslo- 	tussen 4 groepen in aantal 
1,5 jaar, gevolgd 	slaafden (drugs, 	 ten) periode 	arrestaties, veroordelingen en 
door ambulante 	alcohol) met een 	 van drie jaar na 	detenties. Hoe langer men in 
nazorg van 0,5 jaar 	lang strafblad 	 ontslag uit de 	behandeling bleef, des te lager de 

zonder zedenmis- 	 gevangenis, dat 	criminele recidive. 
drijven (N=209), 	 men op vrije 
Vier groepen: 20% 	 voeten was 
voltooide program-
ma; 20% bleef >6 
mnd.; 30% bleef 
tussen 2 en 6 mnd.; 
30% bleef tussen 1 
dag en 2 mnd. 
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Behandeling 	Steekproef 	vrijwillig/ 	Follow-up/ 	Resultaat 
onvnjwillig 	Uitval bij 

. 	 onderzoek  
Drie methadonpro- 	Personen die da- 	lichte, matige 	Periods vanaf 	V66r benandeling besteedden 
gramma's in Zuid- 	gelijks drugs ge- 	of sterke 	begin dagelijks 	groepen die onder zware en matige 
Ca lifornie 23 	bruikten (95% van 	druk van 	drugsgebruik 	druk stonden, ieta meer tijd aan 

hen gebruikte he- 	justitie 	tot begin 	inbraken en zaten lets langer in 
rdine) en die voor 	 behandeling 	detentie dan grasp met lichte druk. 
het eerst werden 	 (gem. 10 a 11 	Retentie longer. naarmate druk 
behandeld: N=297 	 jeer): beg in 	hoger was. Tijdens behandeling bij 

behandeling tot 	alle groepen duidelijk afname in tijd 
moment r te 	besteed aan criminafiteit detentie en 
ontslag (gem. 	drugsgebruik en toename in tijd 
2,5 jeer); 	besteed ean betaald werk. 
periode 1“ 	Na lste ontslag terugval, maar elle 
ontslag tot 	groepen bleven het beter doen dan 
onderzoek 	v66r de behandeling. Vrifwel geen 
(gem. 6.5 jaar) 	verschil in effect van behandeling bij 
Uitval: 14% 	3 groepen. Aileen een nog sterker 

daling in tijd besteed aan inbraken 
bij groep onder zware druk . 

Methadonpro- 	N=600 	 geen, matige 	idem 	 Bij personen onder zware druk even 
gramme's in 6 	 of sterke 	Uitval van de- 	goede resultaten als bij personen 
counties in Zuid- 	 druk van 	genen die tij- 	ander lichte druk. Dit gold voor 
Californian 	 justitie 	dens het on- 	beide seksen en voor diverse 

derzoek in le- 	etnische groepen. 
ven waren:10% 

drie methadon- 	niet vermeld 	tijdens 	tijdens 	Verband tussen flexibiliteit bij 
programma's in 	 behandeling 	behandefing 	hantering programmaregels en 
Zuid-Californie 25 	 retentie. 

tien evaluaties (ea. 	 vrifwillig/ 	niet van elle 	Bij 4 onderzoeken positief verband 
van TASC-en 	 onvrijwillig 	onderzoeken 	tussen wettelijke druk en en verloop 
DARP-behande- 	 bekend 	van en/of resultaat van de 
lingen en van de 	 behandeling. Bij 4 onderzoeken 
methadonprogram- 	 geen verband. Bij 2 onderzoeken 
ma's in Zuid- 	 een negatief verband. 
Californe) 26  
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1 Bron: De Koning, 1998 
2 Bran: Jongeiius en Koeter, 1997 
3 Bronnen: Petterson, Osborne, en Bishop; Bishop, Osborne en Petterson; zie Alem e.a., 1989 
4 Bron: Fridell, zie Gerdner, 1998 
5 Brannen: Gerdner; Bergmark; Berglund en Agren; Sallmen en Berglund; Willer ea, zie Gerdner1998 
6 Bron:Bergmark zie Gerdner, 1998 
7 Bron: Gerdner ea; Gerdner e.a, Zie Gerdner, 1998 
8 Bran: Gerdner, 1998 
9 Bron: Schuke c.a.. zie Dessecker, 1996 
10 Bron: Schulzke, 1995 
11 Bran: Dessecker, 1996 
12 Brannen: McGlothlin ea., zie World Health Organization, 1988: Maddux, 1988; Pescor; Hunt en Odaroff; Duvall 
ea.; Vaillant: Maddux ca.. zie Gerdner, 1998 
13 Brannen: McGlothlin e.a., 1977:Anglin, 1988; Anglin en Hser, 1991 
14 Bronnen: Spiegel en Sells; Gorsuch e.a., zie Simpson en Friend, 1988 
15 Brannen: Marsh e.a.. zie Simpson en Friend, 1988; Simpson en Friend. 1988 
16 Brannen: Hubbard e.a., 1988: Cook en Weinman, 1988 
17 Bron: Salmon en Salmon, 1983 
18 Bran: Goldkamp, 1994 

19 Bron: American University OJP Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project, zie Carnevale, 1998. 
20 Bronnen: Wexler c.a., zie Alem. 1989; Wexler e.a., 1990 
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21 Bronnen: Inciardi e.a., 1992; Inciardi, 1996 
22 Bran: Field, 1992 
23 Bran: Anglin e.a., 1989 
24 Bron: Brecht en Anglin, 1993 
25 Bran: Anglin en Hser, 1991 
26 Bronnen: Anglin e.a., 1989; Brecht en Anglin, 1993; Salmon en Salmon, 1983; Simpson en Friend, 1988; Collins 
en Allison ; Harford e.a.; Howard en McCaughrin ; McLellan en Druley; Rosenberg en Liftik; Schnoll e.a.; Siddall en 
Conway Farabee e.a., 1998; 



Bijlage 2 

Behavior Change Unit (BCU) 
In Canada werd een onderzoek verricht bij 300 verslaafde volwassenen met 
een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, die waren behandeld in de Behavior 
Change Unit (BCU) in Toronto (Wild e.a., 1998). Van de clienten was 44% in 
de eerste plaats verslaafd aan alcohol, terwijl 42% cocaine als voornaamste 
drug noemde en 14% een andere drug. Van de clienten was de meerderheid 
(57%) nooit veroordeeld geweest wegens een delict dat verband hield met 
drugs. Het gaat dus waarschijnlijk om een groep die veel minder criminaliteit 
veroorzaakt dan de doelgroep van de SOV. 
Van de 300 clienten meldden 59 dat zij onder formele druk in de behandeling 
lcwamen en 25 van hen lcwamen via het strafrechtsysteem. De 34 overige 
clienten stonden onder 'andere druk', omdat hun verwijzingsbron een 
andere was dan het strafrechtsysteem. 
Uit de onderzoeksresultaten bleek het volgende: 
— Hoewel er een positieve relatie bestond tussen een behandeling onder 

formele druk en de druk die de betrokkenen zelf voelden, meldde 35% 
van de clienten die onder strafrechtelijke formele druk stonden en 61% 
van degenen op wie door een andere instantie formele druk werd 
uitgeoefend, dat zij geen druk ervoeren. Bovendien meldde 37% van de 
personen die officieel op eigen initiatief in behandeling waren gegaan, 
dat zij dat in feite onder druk van anderen hadden gedaan. 

— Oudere clienten die via dezelfde verwijzingsbron in behandeling waren 
gekomen, bleken zich meer onder druk gezet te voelen dan jongeren. 

— Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat naarmate de clienten zich 
minder realiseerden verslaafd te zijn l , des te meer zij meldden onder 
druk te zijn gezet om in behandeling te gaan. Dit gold vooral voor 
personen die geen alcohol of cocaine als voornaamste middel 
gebruikten, maar andere verdovende middelen. 

Wild e.a. (1998) wijzen er op dat het bier ging om een cross-sectioneel 
onderzoek met een relatief kleine steekproef. Men kan als zodanig geen 
causale verbanden leggen en niet aangeven welke variabelen 

Onderzoek naar de relatie 
tussen verwijzingsbron en 
ervaren druk 

De mate waarin iemand zich realiseerde verslaafd te zijn, werd gemeten aan de hand 
van criteria, zoals het al dan niet zelf melden van verlies van controle over het gebruik 
en onthoudingsverschijnselen. 



verantwoordelijk waren voor de mate waarin men zich onder druk gezet 
voelde. 
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Drug Abase Treatment Outcome Study (DATOS) 
Uit informatie van het recente Amerikaanse onderzoek, Drug Abuse 
Treatment Outcome Study (DATOS), blijkt het volgende. Van de 
drugsverslaafden die onder strafrechtelijke druk in behandeling zijn gegaan 
meldt 39,8%, dat zij denken dat zij ook aan de behandeling zouden zijn 
begonnen, als justitie geen druk op hen had uitgeoefend. Van de clienten die 
niet op advies, maar onder dwang van justitie in een behandelvoorziening 
zijn geplaatst, zegt 42,6% dat zij zonder die dwang aan een behandeling 
hadden willen beginnen. Aan de andere kant hebben personen die officieel 
'vrijwillig' aan een behandeling zijn begonnen, dat soms onder druk van 
bijvoorbeeld personen uit hun naaste omgeving gedaan (Farabee, e.a., 1998). 



Bijlage 3 

Samenstelling van de 
begeleidingsommissie 

drs. E. Leuw, ministerie van Justitie, WODC 
drs. B. van der Linden, ministerie van Justitie, DGPJS/DPJS 
dr. J. Smit, ministerie van Justitie, WODC 
dr. K.E. Swierstra, ministerie van Justitie, WODC 
mr. P.P. de Vrijer, ministerie van Justitie, DGPJS/DPJS 
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