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Samenvatting 

In de Verenigde Staten worden sinds 1987 op systematische wzjze gegevens verzameld over 
drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Net  
ministerie van Justitie is vanuit het ADAM-programma benaderd om ook in Nederland te 
beginnen met een systematische monitoring van drugsgebruik onder aangehouden verdachten. 
Het ministerie van Justitie staat in beginsel positief ten opzichte van dit verzoek. 

A ls eerste stap naar een mogelijke Wederlandse ADAM' is een kleinschalige pilot uitgevoerd. 
Net  feitelijke onderzoek onder in verzekering gestelden in het kader van deze pilot heeft plaats-
gevonden op het arrestantenhuis van het hoofdbureau van politie Haaglanden, in de periode 
van maandag 16 augustus tot en met zondag 26 september 1999. Belangrijkste doelen van de 
pilot waren het vaststellen of de ADAM-procedure logistiek uit te voeren zou zijn in de Neder-
landse situatie en om vast te stellen ofhet ADAM-programma ook inhoudelijk relevante 
beleidsinformatie zou kunnen opleveren. 

In een pen ode van zes weken zijn 246 in verzekering gestelden benaderd om op vrijwillige en 
op een met Amerika vergelijkbare wzjze mee te werken aan een interview en urinetest. Uit-
eindelijk hebben 125 (51%) in verzekering gestelden meegedaan aan het interview, waarvan 80 
ook bun medewerking hebben verleend aan de urinetest. 

Vanuit inhoudelijk perspectief bezien heeft de pilot een duidelijke indicatie gegeven dat de 
ADAM-procedure een meerwaarde aan informatie kan opleveren die, zeker wanneer zij op 
landelijke schaal wordt ingevoerd, een bzjdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van 
het Nederlandse drugsbeleid. Deze inhoudelijke meerwaarde heeft zowel betrekking op openbare 
orde en veiligheidsaspecten als op zorg- en hulpverleningsaspecten. Met andere woorden: zowel 
politie als verslavingszorg kunnen, zowel op landelzjk als lokaal niveau, bruikbare en deels 
nieuwe informatie verkrijgen uit een Nederlandse ADAM. 

De pilot heeft echter wel het vermoeden van een lage Nederlandse respons, dat voor de start al 
door vele betrokkenen werd uitgesproken, bevestigd. Len respons van net boven de 50% kan als 
zorgelijk worden getypeerd. Er lijkt evenwel (enige) ruimte voor verbetering. 

Een mogelijke invoering van een Nederlandse ADAM lijkt op grond van de nu opgedane er-
varing in de pilot ook vanuit logistiek oogpunt haalbaar. Wel zal nadrukkelijk rekening ge-
houden moeten worden met het arbeidsintensieve karakter van het (Nederlandse) ADAM-
programma. Alhoewel dit arbeidsintensieve karakter zowel praktische aspecten (belasting 
politie, grote aantallen Wvallers) als financiele aspecten (grote benodigde onderzoeks- en inter-
viewcapaciteit, relatief hoge kosten) met zich meebrengen, lijkt dit voor invoering van een 
breed ADAM-programma niet onoverkomelijk. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk 
om een gefundeerd oordeel te geven over of en op welke wijze de financiele verantwoordelijk-
heid voor het ADAM-programma gedeeld zou moeten worden. Vooralsnog blijft het ministerie 
van Justitie, wellicht aangevuld met een aantal andere landelijke medefinanciers, de meest voor 
de hand liggende financier. 

Dit alles overziend lijkt een vervolgstap naar een mogelijke landelijke invoering van het 
ADAM-programma zeker gerechtvaardigd. 
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In  de Verenigde Staten worden sinCls 1987-op systematische wijze gegevens verzarneld 
over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-pro-
gramma (Arrestee Drug Abuse Monitorink). Dit houdt in dat ieder kwartaal meer dan 
20.000 arrestanten in tientallen steden worden geinterviewd over hun (mogelijke) 
drugsgebruik. Tevens wordt op vrijwillige basis een urinetest gedaan. 1)  

, 
Het ministerie van Justitie is benaderd vanuit het ADAM-programma om ook in 
Nederland te beginnen met een systematische monitoring van drugsgebruik .onder 
aangehouden verdachten. Het ministerie van Justitie staat in beginsel positief ten 

• opzichte van dit verzoek. 
• 

Als eerste stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM' is, door middel van gesprek-
ken met direct betrokken beleidsmakers, vastgesteld dat er draagvlak bestaat voor een 
pilot in de politieregio Haaglanden. Door,middel van interviews met betrokkenen op - 
uitvoerend niveau is tegelijkertijd vastge,steld aan welke voorwaarden een dergelijke-
pilot moet voldoen om op zinvolle en verantwoorde wijze te kunnen worden uitge-
voerd. 	vervolg hierop heeft eind 1998 op het hoofdbureau van de politie Haaglan- 
den een mini -pilot plaatsgevonden. Deze zeer beperkte, daadwerkelijke praktijktest met 
een . onderzoek volgens aangepast ADAM-protocol, bestond uit het afnemen van een elftal 
interviews met in verzekering gestelden, inclusief het verzoek tot medewerking aan een 
urinetest. 

Het ministerie heeft ons bureau vervolgens gevraagd om op basis van de door de 
begeleidingscommissie van het onderzoek geaCcordeerde Plan van Aanpak de feitelijke 
uitvoering van de pilot ter hand te nemen. 

In het nu voorlikgend rapport wordt verslag gedaan van het verloop van deze pilot. 
Het feitelijke onderzoek onder in verzekering gestelden . in  het kader van- deze pilot 
heeft wederom plaatsgevonden op het arrestanten -huis van het hoofdbureau van politie 
Haaglanden, in de periode van maandag 16 augustus tot en met zondag 26 september 
1999. 	

, 

In 1998 draaide een ADAM-programma in ongeveer 35 Amerikaanse steden. In het jaar 2000 zijn er 75 
locaties voorzien. De kern van het onderzoek bestaat uit een interview van circa 20 minuten, gevolgd 
door een urinetest. Respondenten worden binnen 48 uur na aanhouding geinterviewd. Gemiddeld wordt 
geprobeerd per kwartaal op iedere locatie 250 volwassen mannelijke en 100 volwassen vrouwelijke 
arrestanten te interviewen, en daarnaast eventueel nog 100 .mannelijke en 50 vrouwelijke jongeren. Deze 
aantallen jongeren worden zelden gehaald. De cioelpopulatie is iedere arrestant in een bepaald gebied 
(county), zodat vaak arrestantenverblijven op verschillende locaties moeten worden bezocht: 
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• Opbouvi,  van het rapport 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 

• 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

In hoofstuk 2 wordt ingegaan op de randvoorwaarden van de pilot zoals die zijn 
geaccordeerd door de begeleidingscommissie van het onderzoek en zijn neerge-
legd in het Plan van Aanpak ADAM-pilot. In dit hoofdstuk wordt ook aangege-
ven welke van deze randvoorwaarden in de voorbereiding en tijdens de pilot zijn 
veranderd. 

In hoofdstuk 3 wordt een feitelijk verslag gegeven van de voorbereiding, uitVoe-
ring en kwantitatieve resultaten van de pilot. 

In hoofdstuk 4 wordt stilgestaan bij de kwalitatieve resultaten van de pilot. 

Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgerond met de beantwoording van de .  onder-
zoeksvragen en de daaruit voortvloeiende conclusies en. aanbevelingen. 
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2. De randvOorwaarden en opzet van de ADAM-pilot 

2.1 De afgesproken randvoorwaarden 

Uitgangspunt voor de voorberdiding en uitvoering van de pilot waren de randvOor-
, waarden zoals die zijn neergelegd in het Plan van Aanpak ADAM-pilot. Dit plan van 

aanpak is.door de begeleidingscommissie van het onderzoek in januari van dit jaar 
• goedgekeurd. Hieriri zijn de volgende randvoor-waarden geaccordeerd. 

- Draagvlak 	 • 
Alle beleidsmakers van de bij de pilot, direct of indirect, betrokken organisaties 
(gemeentebestuur, politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, verslavingszorg en 
de advocatuur) hebben bun instemming gegeven voor de pilot. 

Locaties 
De ADAM-pilot vindt plaats op het hoofdbureau van politic in de politieregio Haag-
landen, alwaar de interviews en de urinetesten, worden afgenomen: 

Onderzoeksperiode - 

De onderzoeksperiode beslaat in z'n totaliteit de periode febru.  ari tot en met septem-
ber 1999. In deze periode vinden zowel de informatieverzameling als ook de verslag-
legging plaats. Streven is om uiterlijk in september 1999 de definitieve rapportage 
gereed te hebben. 

Interviewperiode 
De interviews en urinetesten worden afgenomen in een tweetal onderzoeksrondes met 
een tussenliggende periode van drie maanden. De eerste ronde Vindt plaats in februari 
1999, de tweede interviewronde drie maanden later in mei. 

Aantal en soort respondenten 
Voor de pilot worden alle in verzekering gestelden van 16 jaar en ouder benaderd. 
Personen die in vreemdelingenbewaring zitten, komen niet in aanmerking voor het 
on.derzoek. De in verzekering gestelde dient op een van beide bovengenoemde bureaus 
te zijn ingesloten en te voldoen .aan een aantal aanvullende criteria,(zie verder). Van 
tevoren wordt het quotum vrouwelijke respondenten .  niet vastgelegd. Per interview-
ronde is het streven om-150 geslaagde interviews te realiseren. 

De drugstest 
Uitsl-Uitend p.ersonen die korter dan 48 uur geleden zijn aangehouden, worden bena-
derd voor het interview en de drugstest. De urine van de respondenten wordt onder-
zocht op alcohol, cannabis, opiaten, cocaine, methadon, amfetaminen,.ecstasy, benzo-
diazepinen en LSD. Er vindt alleen een screening plaats, meer nauwkeurige analyse-
methodieken worden niet aangewend. Het labotatorium dat de tests uitvoert, is het 
Delta-labOratorium van het psychiatrisch ziekenhuis in Poortugaal. 	. 	• 
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De vragenlijst 
De gehanteerde vragenlijst is een vertaalde en enigszins aangepaste versie van de • 
oorspronkelijke vragenlijst die in Amerika wordt gebruikt. Belangrijk verschil met de 
Amenkaanse vragenlijst is dat in de Nederlandse versie ook ruimte is opgenomen om 
naast'kwantitafieve ook kwalitatieve informatie te verzamelen. De vragenlijst zal 
daarnaast in het Frans en Engels, worden vertaald om ook personen die de Nederlandse ,  
taal niet machtig zijn; te kunrieri interviewen. Zie voor de volledige Vragenlijst de 
bijgevoegde bijlage. Overigens zijn hierin ook de veranderingen aangebracht zoals die 
zijn voorgesteld door de Orde van Advocaten die in de paragraaf hierna worden 
besproken. 	 • 	 - 

,Waarborgen privacy 
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in verzekering gestelde zal de 
politie aan• de onderzoekers alleen de strikt noodzakelijke informatie over de in verze-
kering gestelden verstrekken. De bij het onderzoek . betrokken onderzoekers en poli-
tiepersoneel zal worden duidelijk.gemaakt dat er geen privacygevoelige gegevens 
mogen worden uitgetvisseld. Tevens zal de in verzekering gestelde die wordt benaderd 
eipliciet het doel van het onderzoek worden voorgelegd, alsmede het feit dat mede-
werking op vrijwillige basis geschiedt. Bovendien wordt het ruwe onderzoeksthateriaal 
door de onderzoekers bewerkt tot een geaggregeerde rapportage alvorens de informa-
tie aan derden wordt verstrekt. Tot slot ial iedere onderzoeker die betrokken is bij de 
pilot worden gevraagd een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Uitvoering pilot 
Het onderzoek, dat wil zeggen de dataverzameling, :analyse en rapportage, wordt 
uitgevoerd door-medewerkers van Eysink Smeets 8c Etman. 

•• 

Begeleiding 	 • 
De pilot Wordt begeleid door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van 
prof. dr. D.J. Hessing verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast 
maken vertegenwoordigers van de politic Haaglanden, RBC Verslavingszorg en het 
ministerie van Justitie deel uit van de begeleidingscommissie (zie bijlage D). 

2.2 De aangepaste randvoorwaarden 

ZoWel voor als tijdenS de daadwerkelijke uitvoering van de pilot zijn er veranderingen 
opgetreden in de randvoorwaarden zoals die in de vorige paragraaf zijn aangegeven. 
Hieronder worden de aangepaste randvoorwaarden aangegeven en kort toegelicht. 

Uitbreiding begeleidingscommissie 
Op basis van het hierboven al genoemde Plan van Aanpak ADAM Pilot zijn in februari 
1999 de betrokken beleidsmakers van het,openbaar ministerie, de politie en de regio-
nale driehoek geinformeerd over het voornemen van het ministerie van Justitie oni de 
ADAM-pilot te gaan uitvoeren. Zij hebben zonder - uitzondering te kennen gegeven 
dat zij instemmen met de voorgenomen pilot. In deze fase heeft .het ministerie van 
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Justitie, mede in het licht van het overleg met de Orde van Advocaten (zie verder) 
besloten om het openbaar ministerie te vragen om deel uit te maken van de begelei-, 
dingscommissie. Het openbaar ministerie heeft aangegeven dat zij het op prijs stelt dat 
zij,.in de persoon van de heer M.J.J. van de Honert, in de begeleidingscommissie 
vertegenwoordigd zal zijn. 

• Beperking onderzoeksrondes 
Op basis van de randvoorwaarden in het Plan van Aanpak ADAM Pilot, maar vooral 
op basis van de ervaringen van de,mini-pilot, is door ons bureau aangegeven dat een 
tweetal onderzoeksrondes met 150 -geslaagde interviews als zeer arbeidsintensief dient 
te worden beschouwd. Om budgettaire redenen is door het ministerie van justitie 
besloten om de pilot te beperken tot een onderzoeksronde met 250 geslaagde inter-
views in-plaats yan de oorspronkelijk geplande twee rondes. 

Aanscherping Van de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid op verzoek van 
de Orde van Advocaten 
Ook de Orde van Advocaten in Den Haag is geinformeerd over het voornethen van 
het ministerie van Jusiitie om de ADAM-pilot te gaan starten. De Orde bleek, mede 
op basis van het verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot, een 
aantal bezwaren te hebben tegen de voorgestelde pilot. Deze bezwaren hadden vooral 
betrekking' op de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid in de, procedure van het 1.T' oorge-
nomen onderzoek. Deze bezwaren zijn in een tweetal overleggen tussen de vertegen-
woordigers van de Haagse Orde en vertegenwoordigers van-  het ministerie -van Justitie, 
de politie Haaglanden en ons bureau besproken. 

Op basis van deze overleggen is besloten enkele vragen uit de oorspronkelijke vragen-
lijst te schrappen die eventueel in verband zouden kunnen worden gebracht met 
strafrechtelijke informatie in deze vroege fase • van strafrechtelijke afdoening (betref-, 
fende de dag en tijdstip van arrestatie, andere wijzen van inkomen van de \ -rerdachte en 
het zoeken/kopen en verkopen van drugs vlak voor de arrestatie: zie bijlage B). Be- • 

langrijkste reden hiervoor is te voorkomen dat de verdachte daarover. (wellicht ook 
onbedoeld) informatie zou geven aan de onderzoekers die op enigerlei wijze in zijn of 
haar nadeel zou kunnen werken. Maar ook om de onderzoekers zelf hiertegen te 
beschermen. Daarnaast is afgesproken dat verdachte van tevoren wordt geinformeerd 
over het doel van het onderzoek en de vrijwilligheid ervan en dat de verdachte bij 
medewerking een verklaring ondertekent dat hij of zij vrijwillig meewerkt. 

.0verigens is in de overleggen met de Orde ook vastgesteld dat de verdere voorgeno-
men procedure rond de pilot, vanuit het oogpunt van privacy, als zorgvuldig kan 
worden beschouwd. Wel zou in de pilot nadrukkelijk moeten worden vastgesteld dat 
deze procedure in de praktijk ook kan worden gerealiseerd. 

Op basis van deze afspraken heeft de Orde van Advocaten het ministerie van Justitie 
eind mei 1999 te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de verdere opzet van s  
de pilot. De Orde heeft eveneens aangeven geen deel te willen uitmaken van de bege- 
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leidingscommissie van het onderzbek, maar wel geinformeerd tewillen worden over 
het verdere verloop van de pilot via zijn vertegenWooicliger de heer E.J.P. Nolet. 

-Beperking -aantal geslaagde interviews tot 125 
Tijdens de uitvoering van de pilot is ons bureau gebleken dat de realisatie van de 
voorgenomen 250 interviews als zeer arbeidsintensief diend.e te worden beschOuwd, 
aangezien het aantal geslaagde inteniews relatief laag bleek ie zijn. De redenen hier-
voor worden in het volgende -hoofstuk uitvoerig toegelicht. Het vasthouden aan de 
.00rspronkelijke opzet van 250 geslaagde interviews zou betekenen dat de onderzoeks-
periode ,meer dan drie maanden zou gaan bedragen. Dit zou naar onze mening i  mede 
in het lic1t van de geniaakte afspraken, een te grdte belasting van de betrokken mede :  
werkers van de politie Haaglanden met zich meebrengen. 

Na overleg met het ministerie van Justitie - is besloten om, tij dens de al lopende uitvoe-
ring van de pilot, het voorstel aan de begeleidingscommissie voor te.leggen om de 
onderzoeksperiode te beperken tot 125 geslaaide interviews. De begeleidingscommis, 
sie heeft hiermee in haar vergadering in september ingestemd. 

Conclusie: de aangepaste randvoorwsarden 
Op grond van het bovenstaande kunnen de aangepaste randvoorwaarden kort worden 
samengevat: 	 , 

de oorspronkelijke twee onderzoeksronden van 150 geslaagde interviews zijn 
teruggebracht tot een onderzoeksronde van 125 geslaagde interviews; 

- - 

	

	de onderzoeksperiode die zou lopen van februari tot en met september 1999 is 
teruggebracht tot de periode van 16 augustus tot en met 26 september 1999; 

- met het oog op de vertouwelijkheicl is een beperkt aantal liragen uit de vragen-
lijst verwijderd en is een verklaring opgesteld die de verdachte ondertekent 
indien hij (vrijwillig) aan het onderzoek meewerkt; 

- de begeleidingscommissie is uitgebreid met een vertegenwoordiger van het 
openbaar,ministene. 

ADAM in Holland?: verslag Van de Pilot 

10 
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3. Verslag van de pilot 

In dit hOofdstuk wordt verslag gedaan van de feitelijke uitvoering van het onderzoek 
in het kader van de ADAM-pilot. In de eerste paragraaf volgt een beschrifving van het 
verloop van (de diverse onderdelen van) het onderzoek; in de tweede paragraaf zijn de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij gezet.' 

3.1. Beschrijving van de pilot 

Het feitelijke onderzoek onder in verzekering gestelden vond plaats op het arrestan-
tenhuis van het hoofdbureau van politie Haaglanden, in de periode van maandag 
16 augustus tot en met zondag 26 september 1999. 

3.1.1 _De voorbereiding van de pilot • 

• 

De voorbereiding van de pilot nam ongeveer twee weken in beslag en is in nauw 
overleg met betrokken uitvoerenden afgestemd. De voorbereiding bestond uit de 
volgende activiteitent 

afspraken inaken met het arrestantenhuis; 
afspraken maken met het laboratorium; 
vertalen van de definitieve vragenlijst; 
opstellen draaiboek, procedures en protocollen; 
aanzoeken en trainen van de interviewers; 
opstellen inzetschema en inplannen interviewers; 
voorbereiden van de gegevensverwerking; 	• 
voorbereiden logistiek; 
informeren van de bij de pilot directbetrokkenen. 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

Afspraken maken met het arrestantenhuis 
Met het hoofd arrestantenhuis zijn afspraken gemaakt over de start van de pilot, de 
onderzoeksperiode en de wijze waarop de bewaarders over het onderzoek zouden 
worden geinformeerd. Tevens is,de werkwijze van de onderzoekers besproken en zijn 
- daarop aan.sluitend - praktische afspraken gemaakt, onder meer over de momenten 
van de dag waarop gelnterviewd kon worden, in hoeverre deze alleen in de verhoorka- 

• mertjes zouden plaatsvinden en dergelijke. Tot slot is de zogenoemde `hotelmodule', 
het door het arrestantenhuis geh.anteerde arrestanten-registratiesysteem (zie' voor een 
voorbeeld in bijlage B), besproken en vastgesteld op welke wijze deze in aangepaste 
'vorm door de onderzoekers kOn worden gebruikt. 

Afspraken maken met het lakoratorium 
In lijn met afspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van Justitie en het Delta-
laboratorium te Poortugaal (over de te testen drugs en dergelijke), hebben de onder-
zoekers en het laboratorium de noodzakelijke praktische voorbereidingen getroffen 
ten behoeve van het afnemen van urine bij in verzekering gestelden en het bewaren en 

11 
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••■ 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

• aanleveren van de monsters. Tevens is overleg gevoerd over het toestuien en interpre-
teren van de testresultaten. 

Vertalen van de definitieve vragenlijst 
Op basis van de ervaringen van de mini-pilot, voorstellen van de begeleidingscommis-
,sie en suggesties van de Orde van Advocaten is de vragenlijst in zijn definitieve vorm 
opgesteld (bijlage A). Vervolgens is de vragenlijst in het Engels en het Frans vertaald 
ten behoeve van interviews Met niet-Nederlandstaligen. 

Opstellen draaiboek, procedures en protocollen 
Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen is een uitgebreid draaiboek 
opgesteld op basis van de Amerikaanse praktijk en de ervaringen van de mini-pilot. In 
het draaiboek zijn de algemene werkwijze, de werkwijze op het arrestantenhuis, de te 
onderscheiden stappen in het feitelijke onderzoek en de daarbij te hanteren procedures 
en p'rotocollen opgenomen. Voor wat betreft de procedures en protocollen dient te 
worden gedachfaan de geheimhoudingsverklaring voor de onderzoekers, het instem-
iningsformulier voor de in verzekering gestelden, de verklaring van het laboratorium 
dat de urinemonsters alleen voor drugsanalyses worden gebruikt en dergelijke. 

AanzOeken en trainen van de interviewers 	 • 
Door de projectleider en onderzoekscoOrdinator tijn in eerste instantie twee vrouwen 
en twee mannen ,aangezocht (werkzaam binnen Eysink Smeets & Etman) als intervie-. 
wers; in de loop van het onderzoek zijn, met het oog op de bredere invoering van het 
ADAM-programma, nog eens twee studenteri aan het onderzoeksteam toegevoegd. Zij 
zijn, in twee dagdelen geinstrueerd over het doel van de pilot, de algemene werkwijze 
en de daarbij te hanteren instrumenten en hulpmiddelen (procedures, vragenlijst, 

• . urinebuisjes et cetera). Aan de hand van het draaiboek zijn alle stappen in het onder-, 
,•zoek toegelicht. Vervolgens is de vragenlijst en de urinetest uitgebreid doorgenomen. 

Tevens is ter,voorbereiding van -het onderzoek een bezoek gebracht aan het arrestan-
tenhuis. In afwijking van de wijze waarop in Amerika de interviewers worden voorbe-
reid, heeft geen training van enkele dagdelen met proefinterviews plaatsgevonden. Wel 
zijn na twee dagen interviewen de eerste ervaringen uitvoerig besproken en heeft na 
twee weken.een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. • 

Opstellen inzetschema en plannen interviewers 
In overleg met het hoofd arrestantencomplex is gestart volgens een schema, waarbij 
het arrestantencomplex doordeweeks twee keer per dag werd bezocht: 's ochtends 
vanaf 08.30 uur en 's middags vanaf 15.30 uur. In het weekend bleek een keer (een 
bezoek) per dag voldoende (vanaf 10.00 uur ochtends). Daarbij was in principe 
steeds sprake van een dubbele bezetting, een mannelijke en een vrOuwelijke intervie-
wer. Later is het inzetschema enigszins:gewijzigd en zijn, met name in het weekend, • 
ook gesprekken gevoerd door een interviewer. Een en ander was mede ingegeven door 
de geringe meerwaarde van het werken met twee interviewers. 
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• 
- Voorbereiden gegevensverwerkini 

Met Oog op de verzameling en verwerking van de onderzoeksgegevens zijn reeds voor 
de start van 'de pilot voorbereidingen getroffen. Zo is een werkwijze ontwikkeld \Tibor 
de continue administratie van arrestantengegevens; hierbij is gebruikgemaakt van , 
uitdraaien van de hotelmodule. Tevens is een eodeboek opgefteld voor . de  verwerking 
van de vragenlijstgegevens,.waarbij apart rekening is gehouden met de registratie van ,  
afvallers en weigeraars. Daarnaast is, nog voor aanvang van de pilot, gestart met het - 
bijhouden van een logboek, waarin de onderzoekers allerlei ervaringen en bevindingerf 
'd'rum und d'ran' konden noteren. 

yoorbereidenlogistiek 
De logistieke voorbereidingen bestonden vooral uit het prepareren en verzamelen van 
divers onderioeksmateriaal (gecodeerde stickers, vragenlijsten, protocollen, potjes, 
handsChoenen en dergelijke) en het creeren,van ruimtes om spullen in op te bergen 
(bergruimte onderzoeksmateriaal op het arrestantenhuis, koelkast voor urinemon- , 
stet's, brandkast voor de ondertekende instemmingsverklaringen en dergelijke). 

Informeren directbetrokkenen pilot 	- 

Tot slot zijn alle direct bij de pilot betrokkenen, zoals de politie, alle leden van de ' 
begeleidingscommissie. en de Haagse orde van Advocaten per brief geinformeerd over 
de start van de pilot: 

Bij de voorbereidingen zijn*geen noemenswaartlige problemen of knelpunten ont- 
, staan. Het makenyan afspraken met het hoofd van het arrestantenhuis en het labora-

torium verliep voorspoedig e'venals het aanzoeken, instrueren en inplannen van 
interviewers. Wel was een aantal voorbereidende activiteiten arbeidsintensiever dan 
van te voren verwacht; zo vergde met name het opstellen van procedures en protocol-
len relatief veel tijd. 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

3.2 Dc start van de pilot 

• Maandag 16 augustus orn - 09.00 uur ging de pilot op het hoofdbureau.van start. De 
eerste week viel nog in de zomerperiode, hetgeen betekende dat slechts een van de 

• twee verdiepingen van het arrestantenhuis open was, in plaats van de gebruikelijke 
twee. De eerste twee dagen werden gebruikt om proef te draaien. Doel van het proef-
draaien was de interviewers en bewaarders aan elkaar te laten wennen, waar nodig 
onderdelen van de procedure bij te stellen en de laatste praktische zaken te regelen. 
Tevens kon op basis van de eerste ervaringen voor wat betreft de werkwijze van 'de
onderzoekers en de inzet van interviewers een vast stramien worden opgesteld, waar-
langs vervolgens zo uniform mogelijk is gewerkt. 

13 
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• ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

Op onderzoeksbureau 

In arrestantenhuis • 

........................................................ 	.............. 	......... • • • • • . • . • .. • ... 

It4i1.  • 	 010 	 He.  
• 

..... . . . 

7. 	Interviewer administreert onderzoeksmateriaal. 

14 



EYSINK SIVIEETS & ETMAN .  

3.2.1 Tijden waarop interviews plaatsvonden' 

ADAM in Holland?.: verslag van de Pilot 

De tijden waa'rop werd geinterviewd, zijn in nauw overleg met medewerkers van het 
arrestanten-huis bepaald. De eerste twee dagen is om 09.00 uur gestart met steeds in 
totaal vier interviewers. Dit om iedere interviewer in de gelegenheid te stellen met de 
procedure en de mensen vertrouwd te raken. Al snei bleek een aantal factoren bepa-
lend te zijn voor een optimale interviewsetting zoals: 

het aanbod aan geschikte arrestanten; 
de momenten dat de bewaarders drukdoende waren met de begeleiding en ver-. 
zorging van de arrestanten; , 
de beschikbaarheid van arrestanten; 
beschikbaarheid interviewers. 

Aanbod geschikte arrestanten 
Het aanbod aan (volgens de criteria) geschikte kandidaten bleek relatief beperkt te 
zijn.. Het arrestantenhuis omvat vijftig normale cellen en vier isoleercellen, verdeeld 
over twee vloeren. Van de gemiddeld vijftien zestien arrestanten die dagelicks werden 
binnengebracht, kwamen circa zeven acht arrestanten in aanmerking voor het onder . - 
zoek (zie ook selectiecriteria en respons). 

De momenten dat de bewaarders druk doende waren met de begeleiding en 
verzorging van de arrestanten 
Tijdens de piekuren,, 's ochtends vroeg van 09.00 tot 11.30 uur, rond etenstijd 's mid-
dags en 's avonds en bij de wisseling van diensten tussen 14.30 en 15.00 uur waren de 
bewaarders het drukst. Dit betekende dat er slechts beperkt tijd was om de onderzoe-
kers te assisteren. Voor de bewaarders kwam door de week 's middags en het begin van 
de avond het beste uit. Zaterdag en zondag bleken voor het arrestantenhuis nog het 
gunstigst te,zijn. 	, 

De beschikbaarheid van arrestanten 
De arrestanten werden gedurende de gehele dag weggehaald valor verhoor, het maken 
van foto's en overleg met bun advocaat. Bovendien gingen relatief veel arrestanten met 
name 's ochtends vroeg op transport naar het Paleis van Justitie (en kwamen daarna 
niet meer terug). 	, 

Bes'chikbaarheid interviewers 
Zeven dagen per week moest er van 's ochtends vroeg tot soms 's avonds laat, niini-
maal een onderzoeker beschikbaar iijn om te interviewen op het moment dat zich een 
nieuwe kandidaat aandiende. Dit kon gedurende de gehele onderzoeksperiode worden 
gerealiseerd. 

Praktisch gezieableek het dus niet altijd mogelijk om op de voor het onderzoek 
gunstigste momenten de interviews af te nemen. 's Middags en 's avonds kwamen de 
bewaarders het beste uit, maar dit bleek voor het onderzoek niet het optimale moment 
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2) 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

te zijn. Doordat enerzijds een deel van de arrestanten slechts een korte perio'cle op het 
arrestantenhuis verbleef en er anderzijds niet altijd geinterviewd kon worden, was het 
onvermijdelijk dat een deel . van de geschikte in verzekering gestelden uiteindelijk niet 
voor het onderzoek kon worden benaderd. 

3.3 Selectie en benadering 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek bestond uit de selectie en benadering van 
de arrestanten. 	 • 

3.3.1 Selectie 

•  Bij de selectie van arrestanted werd aan de hand van de hotelmodule en op basis van 
vooraf vastgestelde selectiecriteria nagegaan wake in verzekering gestelden in aanmer-
king kwamen iroor het onderzoek. De gehante'erde selectiecriteria zijn: 

- De arrestan't moeteen in verzekering gestelde aangehouden verdachte zijn (code: 
AV).. 

- De in verzekering gestelde aangehouden verdachte moet-16 jaar of ouder zijn; 
- arrestanten tot en met 15 jaar zijri uitgesloten, daar voor deze groep schriftelijke 

- 	toestemming van de ouders,nodig is wat in het kader van'dit type ondetzoek 	_ 
zeer onpraktisch is. . 

- De in verzekering gestelde aangehouden verdachte blijkt niet langer din 48 uur 
geleden te zijn opgepakt; dit in verband met de het dog kunnen vaststellen van 
sporen van alcohol en drugs bij de urinetest. 

Om verschillende redenen komen andere categorieen arrestanten niet in aanmerking 
voo,r het onderzoek. In de eerste plaats de gearresteerde vreemdelingen (VR), Mulder 
gesignaleerd.en (MG) en arrestanten in sociale detentie, die niet zijn aangehouden op • 
grond van het wetboek van Strafrecht. In de tweede - plaats de arrestanten in parketbe-
waring (PB) en de parket gesignaleerden (PG). Deze arrestanten hebben weliswaar een 
strafbaar feit gepleegd, maar (in vrijwel alle gevallen) niet kort voordat zij zijn opge-. 
pakt2) . Waarmee zij op basis van het derde criterium (< 48 uur) zouden zijn uitgeslo-
ten. 

Daarnaast bestonden nog enkele aanvullende selectiecriteria. Indien de respondenten 
als te agressief werden beoordeeld door de bewaarders, werden zij niet benaderd. Dit 
gebeurde ook niet met de arre.stanten die in een observatiecel zaten. Bovendien moes-
ten zij Nederlands-, Engels- of Franstalig zijn. 

Overigens worden deze.arrestanten in Amerika wel meegenomen in het .onderzoek.. 
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3.3.2 Benadering 

• 

. 	 . 	 , • 

Aan de hand van de gehanteerde criteria werd de hotelmodule bekeken en werden de 
• aangehouden verdachten die in aanmerking kwamen voor het onderzoek benaderd. 
• Veelal deelden de bewaarders de formulieren uit aan de arrestanten, lieten de formulie-

ren Ondertekenen en braChten ze terug naar de interviewer. Door de .werkdruk k-wam 
het echter regelthatig voor dat de interviewers zelf aan de ,hand van het celnummer de 

• formulieren uitdeelden, uitleg over het onderzoek gaven en bij een positieve reactie op 
cel bleven en met het interview van start . gingen. Overigens is in geen van deze geval-
len enige vorm van `drang' uitgeoef end om met het interview mee te doen. Het voor- ,  
deel voor de bewaarders hierbij was dai zij zelf niet van de 'vloer' af hoefden en slechts 
de celdeuren moesten openen voor en na afloop van het contact van de interviewer 
met de arrestant. Aa:n beide benaderingen waren voor- en nadelen verbonden. De 

• benadering door de bewaarder kost meer tijd en hiermee is .het zicht op de manier van .  
benaderen verdwenen, wel weten zij welkesmanier van benaderen bij welke arrestarit 
het beste werkt. Benaderen door de interviewer is efficienter aangezien de bewaarder 
slechts de 'celdeuren hoeft te openen. Het interview kali dan Ook direct van start gaan. 
Wellicht werkt een nieuw gezicht van de interviewer bevorderend op de respons al is 
de interviewer minder `onafh -ankelijk' dan de gebniikelijke bewaarder. 

Ter informatie werd kort jets verteld over het onderzoek, vervolgens werd het formu-' 
her uitgedeeld waarna de arrestanten al dan niet konden toestemmen in het onderzoek 
en het fonnulier konden ondertekenen. De motivatie voor respondenten orrimee te 
werken aan het onderzoek lijkt met name gelegen in de afleiding. De gemiddelde 
arrestant verveelt zich en lijkt een onderbreking hiervan niet onaangenaam te vinden. 
Een interview in een verhoorkarnertje brengt ook nbg de,prettige bijkomstigheid van' 
een sigaretje en een kopje cappuccino of warme chocolademelk met zich mee, waarvan 
dan ook gretig gebruik wordt gemaakt. Factoren die van invloed lijken te zijn op de 
weigering mee te werken aan het onderzoek zijn: het nog in bed liggen, niet kunnen 
luchten, niet kunnen roken, zenuwen vdor verhoor, geen eigensbelang hebben 13,ij het 
onderzoek, het plaatsen van een handtekening en zeker ook het afgeven van urine. 

3.4 Interviewsituatie 

• Het feitelijke onderzoek vond overwegend plaats op cel dan we! in een van de ver-
hoorkamertjes. In een enkel geval is gebruikgemaakt van het dagverblijf (te vergelijken 

• met verhoorkamertje). Indien het interview op cel plaatsvond opende,de bewaarder de 
deur en introduceerde de interviewer. Het doe van het onderzoek en de wijze waarop 
dit zal plaatsvinden, worden uitgelegd en bij instemming van de arrestant start het 
interview. De celdeur is op ee'n kier geopend en de bewaarder houdt de cel enigszins in 
de gaten. Na afloop van het interview wordt bij instemming het monsterpotje aan de 
arrestant gegeven en 'verlaat de interviewer de'cel. De deur blijft op een kier en de 
arr-estant geeft het monsterpotje aan de interviewer: Deze sluit de deur waarna de 
bewaarder de cel weer afsluit. In de cel is een knop aanwezig voor in geval van nood.' 
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Bij het interviewen in een verhoorkamertje of dagverblijf wacht de interviewer tot de 
bewaarder de arrestant brengt. In het verhoorkamertje kan in geval - van nood op een 
rode knop worden gedrukt waarna direct de bewaarders komen. Na afloop van het 
interview drukt de interviewer op de groene knop waarna de bewaarder•de arrestant 
komt halen. Indien is toegestenid in een urinemonster loopt de interviewer met de,. 
bewaarder en arrestant naar de cel, als het interview in een.verhoorkamertje heeft 
plaatsgevonden, of naar de wc-ruimte als het interview in het dagverblijf is gehouden. 
De bewaarder blijft bij de interviewer wachten en als de arrestant het urinemonster 
afgeeft sluit de bewaarder de cel of wordt de arrestant naar zijn cel teruggebracht. 

Uit het voorafgaande blijk dat voor het afnemen van de interviews beide locaties 
voor- en nadelen hebben. Deze zijn hieronder op een rij gezet. 

. • 

!:::Antervwkeri:kart::de.:re ....spon*At. :gen:::!witti ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

.de van het bed plaatsnemen. 

interviewen 

utraatterre  

e*#4f4e.::Sii*:Otd:oo*444:hotOti*ti* 
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3.5 De interviewafname 

.ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

Wanneer alleen naar het interviewen en het afnemen van de urinetest wordt gekeken, 
valt er voor beide locaties wat te zeggen. Als we andere factoren meeweg.  en zoals het 
beslag dat interviewen in een verhoorkamer op de bewaarders neemt en het efficient 
werken op cel van de interviewers zal voorkeur gegeven moeten worden,.zeker in het 
licht van een bredere toepasbaarheid, aan het interviewen op cel. 

,Bij het afnemen van de interviews kunnen globaal de volgende stappen worden onder-
scheiden. Het voorbereiden van het interview (invullen gegevens, plakken sticker), het - 
afnemen van het interview en het bijwerken van gegevens in de vragenlijst na afloop 
(het opzoeken en invullen van het wetsartikel van het delict waar de arrestant van 
wordt verdacht). 

• 
Van de 125 interviews die zijn afgenomen, varieerde het feitelijk interview tussen de 
zeven en 45 minuten. Inclusief de voorbereiding en afwikkeling na afloop neemt een 
interview gemiddeld zo'n klein half uur in beslag. 

ervaringen met het interviewen waren overwegend positief. Tij dens het interview 
werd getracht een (informele) sfeer, op basis van vertrouwen te creeren. De aanwezig-
herd van koffie en sigaretten in de verhoorkamertjes verhoogde dit effect. De bereid-
willigheid van de arrestanten was 7 eenmaal bezig - groot. 

Het kwam in-enkele gevallen voor dat het interview werd onderbrokeri voor andere 
zaken zoals het maken van foto's, meegaan voor verhoor en wegleiden voor transport. 
In dat geval was slechts bij uitzondering, op aandringen van de interviewer, afronding 
van het interview mogelijk. 

De yragenlijst zelf bleek over het algemeen goed 'af te nemen. Slechts op (kleine) 
onderdelen bleek deze als `onhandig' te worden ervaren, zoals: 

de vragen over drugsgebruik zijn tamelijk langdradig en monotoon als de arres-
tant meerdere soorten drugs gebruikt; 	• 
de'term `-de afgelopen drie dagen' werkt verwarrend als de arrestant al bijna twee 
dagen is ingesloten; 
andere nationaliteiten en culturele achtergronden dan vermeld op de lijst. 

Ervaringen met de vertaalde versies waren jets minder goed. Dit lag niet aan de verta-
lingen, maar aan taalproblemen bij de arrestanten. Somrnige in verzekering gestelden 
bleken niet te kunnen lezen of schrijven; met name het stellen en beantwoorden van 
vragen in.het Frans bleek .dan lastig. 

D,e interviewers gaven aan dat de gegevens over het algemeen (in de verhouding twee 
derde om eenderde) betrouwbaar lijken. De indruk bestaat dat de in verzekering 
gestelden over het algemeen `eerlijk' waren in hun antwoorden. 
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De urinetest 
Na de afname van de . vragenlijst werd de in verzekering gestelde gevraagd urine , af te 
staan. De afname van het urinemonster vond, afhankelijk van de locatie waar het 
interview plaatsvond, ook op cei of op de wc in de groene zone plaats. Deze wc wordt 
ook gebruikt door het personeel zelf, die over het gebruik voor deze , doeleinden 
minder enthousiast was. 

In lijn met de ervaringen . die eeider zijn opgedaan tijdens de mini-pilot bleek het aantal 
weigeringen om urine af te staan een minder groot probleem dan het verlenen van 
medewerking aan het interview. Toch waren niet alle geinterviewden bereid bun urine 
voor het onderzoek af te staan. Werd van tevoren nog vaak ingestemd met het totale 
onderzoek, op het moment van het verzoek tot medewerking aan de urinetest, werd 
vaak geweigerd. Veelal gaven arrestanten als reden op dat. `gewoon' niet te willen, het 
niet nodig te vinden omdat de vragen eerlijk waren beantwoord of omdat ze daar uit 
princi'pe tegen waren. Geen van respondenten gaf aan te twijfelen Of het monster 
daadwerkelijk alleen voor drugsonderzoek werd gebruikt. De verklaring van het 
laboratorium óm de urine slechts voor het onderzoek te gebruiken is door de intervie-
wers dan ook niet gebruikt. Een enkeling gaf aan zelf gelnteresseerd te zijn in de 
uitslag van de test. 

De indruk bestaat dat over het algemeen nauwelijks met de urine is gesjoemeld. Slechts 
enkele keren verdacht de interviewer de arrestant ervan de urine aan te hebben ge- 

• lengd met water. Een verdunning met de helft water maakt het nog altijd mogelijk om 
die stoffen vast te stellen, en een zeersterke verdunning van het monster zou direct 
opvallen, zowel door de temperatuur en lichte kleur van het monster als door het . 
gehalte aan kreatinine 3) . Uit de uitslagen bleek echter geen enkele maal een kreatinine-
gehalte met een waarde onder de kritische grens van 4,5 mmol. 

_ 
De urinemonsters werden na afloop van het interview in een doos in het .arrestanten-
huis bewaard en om de twee drie dagen meegenomen naar ES&E vanwaar ze werden 
•verstuurd naar het laboratorium. 

Waarborgen privacy 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wiize waarop de bescherming van de 
privacy van de in verzekering gestelden het best kon worden gewaarborgd, zowel bij 

Kre,atinine is een afbraakproduct van kreatine, een stof die van nature in spierweefsel voorkomt. Kreati-
nine wordt in relatief constante hoeveelheden via de urine afgevoerd, zodat de concentratie afhangt van 
de mate van verdunning van de wine, in of buiten het lichaam. Urine kan door zeer veel vocht te 
drinken zodanig worden verdund (tOt tien keer of meer) dat sporen van drugsgebruik nagenoeg onvind- 

. baar worden. Door de verdunning neemt echter ook het kreatininenWeau evenredig af. Een uitzonderlijk 
laag kreatinine-niveau wijst dus Op verdunning door veel drinken, of door 'het rechtstreeks toevoegen van 
water aan het urinemonster (Elbert 1997). De kritische'grens is (alles onder) 4,5 rrunol waarop beslist 
verdenking op verdunning ontstaat (mevrouw M.J. van Delft, Deltalab Poortugaal, Mondelinge commu-

. nicatie 23 december 1998). 
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de benadering van de kandidaat-respondenten, als bij de interviewprocedure en de 
verwerking van gegevens. 

Allereerst hebben alle acht interviewers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
De arrestanten werden niet op ilaam, maar aan de hand van hun geboortedatum en 
celnummer `geidentificeerd'. Er is door de interviewers niet met bewaarders over de 
arrestanten gesproken. Tevens zijn 'privacy-gevoelige' vragen uit de vragenlijst ge-
schrapt. De Iiitdraai van de hotelmodules was geinonimiseerd, wederom naar geboor-
tedatum en celnummer. De formulieren die zijn ondertekend door de arrestanten 
werden direct in een dichtgeplakte enveloppe opgeborgen. Ten slotte zijn de gegevens 

. 	, anoniem verwerkt in de computer. 

Al met al bleek in de praktijk de-privacy van de in verzekering gestelden prima ge-
waarborgd. Wel bleken bepaalde onderdelen onhandig en/of tijdrovend te zijn en 
hadden de onderzoekers het gevoel dat op onderdelen op ee,n eenvoudiger wijze de 
privacy kon worden gewaarborgd. Het afplakken van namen op de hotelmodule was 
overbodig, de interviewers onthouden immers geen tientallen namen. Bovendien zou 
'dit de communicatie tussen bewaarders en interviewers vergernakkelijken, de bewaar-

, ders communiceren niet op celnummer maar op naam. De instemmingsverklaring had 
voor het onderzoek, maar zeker ook voor de bescherming van de privacy, geen meer-
waarde en maakte het alleen maar ingewikkelder. • 

Praktische samenwerking met de,politie 
De samenwerking met politie verliep Over het algemeen goed, zeker gezien het feit-dat 
bewaarders, arrestanten en onderzoekers als het ware samen mo'esten werken in een 
`kippenhok'. De bereidheid van de bewaarders om hun medewerking aan het onder-
zoek te verlenen, was over het algemeen groot. Wel bleek dat de bewaarders intern 
onvoldoende zijn geinformeerd over het doel en de opzet van het onderzoek. Vlak na 
de start is derhalve een brief met informatie op het prikbord gehangen, maar deze 
bleek later toch niet voldoende extra informatie te verschaffen. 

• De gehele pilot was zowel voor de interviewers als-voor de medewerkers in het arres-
tantenhuis behoorlijk arbeidsintensief. De interviewers moesten zich vooral aanpassen 
aan de werkwijze en de cultuur binnen het arrestantenhuis. De bewaarders werden 
extra belast door. het begeleiden van .alle respondenien.. 

• 
Veel onderdelen van de samenwerking met de politic waren tijdrovend. Het dagelijks 
rnelden bij de balie, het naar de deur geleiden door de portier, het wegbrengeri van 'de 
interviewers die zonder pasje het hoofdbureau niet zelfstandig kunnen verlaten, 
kostten tijd. Personeel datterugkeerde van vakantie moest worden uitgelegd wat de 
bedoeling van het onderzoek is en wat hun rol daarin was. Verder kostte de procedure 
zelf veel tijd. Het (laten) uitreiken van het formulier, het weer ophalen van het formu-
lier en vervolgens het begeleiden van de interviewers naar de cellen of het haleri en • 
brengen van de arrestanten naar de verhoOrkamertjes, waren tijdrovend. 
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• 

Afronding veldwerk - 
Na afloop van de pilot zijn alle bewaarders bedankt, zijn ta.arten bezorgd en heeft met' 
het hoofd van het 'arrestantenhuis en enkele medewerkers een'korte evaluatie plaatsge-
vonden. Uit de evaluatie bleek dat men het onderzoek niet als vervelend had ervaren, 
dat sommigen het zelfs werletk en/of interessant vonden,,al werd niet onder banken 
of stoelen gestoken dat het onderzoek wel een behoorlijke druk legde op het dagelijkse 
werk. Belangrijkste punt voor de bewaarders vormde de informatievoorziening: men 
had graag van te voren uitgebreider geinformeerd willen worden over het doe en de 
opzet van het onderzoek. 

iTerwerking van de gegevens 
Het onderzoeksmateriaal in algeniene .zin vergde de nodige administratieve handeling-
en. De.vragenlijsten moesten worden ingevoerd in de computer en de handtekeningen • 
.moesten in een gesloten envelop worden opgeborgen in een afsluitbare kast. De 
uitslagen van de urinetests . moesten in de computer worden ingevoerd voor de analyse. 
Verde'r is het `aanbod' aan arrestanten bijgehouden en bekeken. Hieruit werd het 
aantal geschikte kandidaten afgeleid en moest het aantal afgenomen interviews aan de 

' hand van de hotelmodule worden bijgehouden. Ook het aantal kandidaten dat afviel 
of weigerde mee te werken, werd bijgehouden aan de hand van de hotelmodule. Een 
overzicht van deze aantallen•staat in het volgende onderdeel. Alle gegevens uit de 
interviews en de uitslagen van de urinemonsters.zijn met behulp van het programma 
SPSS verwerkt en geanalyseerd. 
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• . 	• 
'De totale respons 	 • 	 • 
In bijgevoegd schema ADAM-Pilot: van 651 arrestanten naar 125 interviews is systema- 

. 

tisch weergegeven hoeveel van de totale groep arrestanten uiteindelijk is benaderd 
• voor het onderzoek en hoe vaak daadwerkelijk een interview en urinemonster is 

afgenomen. 
• 

EYSINK SMEETS & ETMAN 

ADAM in Holland?: verslag van cie Pilot • • 

een root deel van de in het arrestanten-complex O.  I*.  
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• Verbeterpunten' 
• Tijd en de respOns blijken de belangrijkste twee verbeterpunten. Een aanzienlijke 
groep 'arrestanten (23%) is niet benaderd vanwege de afgesproken (beperkte) tijden • 

' voor het interviewen. Deze tijden kunnen worden uitgebreid zodat ook de arrestanten 	- 
die met transport gaan voor hun voorgeleiding worden benaderd. Daarnaast is er de 

• tijd die gemoeid is rondom het interviewen zelf. Door het beriaderen van de arrestan-
ten op cel door de interviewers in conibinatie met het interviewen op cel kan veel tijd 
worden geivonnen. De bewaarders worden minder belast met de extra werkzaamhe-
den die het onderzbek met zich meebrengt en de interviewers kunnen veel efficienter • 
te werk gaan. Verder lijkt het instemmingsformulier' toch een reden voor weigering 
voor het onderzoek te vormen. 

• 
3.6 Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

• 3.6.1 Conclusies 

Het belangrijkste doel van deze pilot was te bekijken of het Amerikaanse ADAM- . 
programma in Nederland vorm kan worden.gegeven. De pilot kan wat betreft het 
logistieke gedeelte als experimenteel onderzoeksproject geslaagd worden gendenid. Er 

• . is veel ervaring Opgedaan met een nieuwe manier van onderzoek doen en de daarbij 
• gehanteerde methode lijkt veelbelovend. Desalniettemin zijn er ook punten van zorg. - - 

De belangrijkste conclusies worden hieronder weergegeven, vervolgens wordt hierop 
aansluitend een aantal aanlievelingen gegeven. 
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Goede samenverking met de politic en het laboratorium 
De samenwerking met de politie verliep goed. Ook de medewerking van de bewaar-
ders was over het algemeen goed. De bewaarders waren over het algemeen hulpvaardig 
en geinteresseerd. Wel bleek gedurende de pilot dat er bij de politie behoefte was aan 
meer informatie over het doel en de opzet van het onderzoek. Achteraf had bier bij de 
start van de pilot, door het onderzoeksbureau, meer tijd aan besteed kunnen worden. 
De samenwerking met het laboratorium verliep in alle. opzichten Prima. 

De vragenlijst . en de urinetest zijn goed af te nemen 
Er is gebleken dat de vragenlijst en de urinetest goed zijn af te nemen. be vragenlijst 
bleek duidelijk te zijn en, goed te begrijpen. Er zijn echter enige vragen uit de Ameri-
kaanse versie geschrapt op verzoek van de Orde .vari Advocaten die te maken hebben 
met de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid van de gegevens en de procedure. In 
het vierde hoofdstuk komt dit verder dm de orde. 

Over het algemeen vonden de arrestanten het interview plezierig en zagen zij het 
onderzoek als een welkome afwisseling.,De indruk bestaat d.at de door de arrestant 
geleverde informatie doorgaans redelijk betrouwbaar is. Het afnemen van urine 
leverde in somrnige gevallen wat weerstand op. Enige logistieke problemen met de 
urinetest deden zich wel voor zoals het gebruiken van toiletten van het personeel of 
het meelopen naar de cel indien het interview niet plaatsvond in de cel zelf. Een deel 
van de geinterviewden weigerde bun medewerking aan de urinetest. In vrijwel alle 
gevallen is een onverdund urinemonster afgegeven. 

Arbeidsintensief proces 
• Voor zowel de bewaarders van het arrestantenhuis als de interviewers is het onderzoek 
een arbeidsintensief, tijdrovend en logistiek zeer lastig proces gebleken. Voor de 
onderzoekers is vooral veel tijd gaan zitten in de diverse voo,rbereidende actiliteiten, 
het steeds weer informeren van de bewaarders (over doe en procedures), het aflopen 
van alle procedures nog voor de feitelijke afname van de interviews en de gegevensver-
werking daarna. Voor de bewaarders blijkt .met name de begeleiding van de intervie-
wers van en‘naar de cellen, de selectie en benadering van arrestanten tijdrovend te zijri 
geweest. 

• Lage resporfs 
Een belangrijk punt van zorg is de betrekkelijk lage respons. Van de benaderde in ver-
zekering gestelden blijkt dat slechts de helft heeft meegeWerkt aan het interview. Er 
lij ken hiervoor twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Allereerst lijken de weige-
ringen voor een belangrijk deel te kunnen worden toegeschreven aan slechte timing. 
Daarnaast lijken ook factoren als de wijze waarop de arrestant is gevraagd medewer-
king te verlenen van invloed te zijn. Het feit dat bij de schriftelijke informatie wordt 
aangegeven.dat een verklaring moet worden ondertekend kan niet anders dan van, 
invloed zijn op mogelijke respondenten. Dit wordt mede gesteund door hei feit dat er 
in de mini-pilot procentueel minder weigeringen waren. Waarom ook relatief veel 
(35%) van de geinterviewden de urinetest heeft geweigerd is minder duidelijk. Het 
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ondubbelzinnig vaststellen van de 'harde waarheid' en de angst hiervoor lijkt het 
meest voor de hand te liggen. 

Doordat enerzijds,het aanbod van voor het onderzoek geschikte kandidaten onder de .  
aangehouden yerdachten relatief beperkt was (gemiddeld zeven acht per dag) en er 
anderzijds relatief veel weigeringen waren, konden Clus gemiddeld slechts drie inter-
views . per dag worden gerealiseerd. 

Lange doorlooptijd 
De lage respons bracht met zich mee dat de.doorlooptijd van het onderzoek, gezien de 
doelstelling pm 250 interviews te realiseren, veel langer bleek te zijn dan aanvankelijk 
was gepland. Omdat dit een te zware wissel zou leggen op de bewaarders en de onder- , 
zoekers is tijd:ens hefonderzoek in overleg met de begeleidingscommissie besloten de 
target op 125 geslaagde interviews te stellen. 

lepresentativiteit onvoldoende 	• 
Een belangrijke implicatie van de lage respons is dat de onderzoeksgegevens op dit 
moment nog onvoldoende representatief zijn om er harde conclusies aan te verbinden. 
Het is niet hard te maken dat de onderzochte groep een juiste afspiegeling vormt van 
de gehele populatie in verzekering gestelde aangehouden verdachten. 
Overigens is het in dit kader niet van doorslaggevend belang om representativiteit ria 
te streven. Het gaat in dit'onderzotk meer om bet beschrijven van de problematiek en 
niet om het verklarende element. In die zin is de ingeschatte waarde van wat de res= 
ponderiten zelf zeggen een `groter' probleem; hoe betrouwbaanzijn deze gegevens. 
Voor volledige betrouwbaarheid zou alleen gewerkt kunnen worden met politiecijfers 
-en -(verplichte) ,  urinemonsters. Dit is echter in de Nederlandse situatie, maar yooral 
met het oog op de vergelijkbaarheid met Amerika (en andere landen) niet wenselijk en 
haalbaar. 

34.2 Aanbevelingen 
••• 

Met het oog op een mogelijk vervolg op grotere schaal dient te worderi bezien in 
hoeverre het onderzoek op een efficientere wijze kan worden uitgevoerd. Dit met als 
doel om enerzijds het onderzoek minder tijdsintensief te maken'en de bewaarders 
meer te ontlasten en anderzijds het rendement te vergroten."En tevens orn'zodoende 
voldoende representatieve gegevens te verkrijgen. Een aantal zaken zou . daar volgens 
ons aandachtspunt bij moeten zijn. 

- Verruimen tij den waarop wordt geinterviewd 
In een mdgelijke toekomstige opzet dienen de tijden waaeop kan worden geinterviewd 
verruimd te worden. Hierbij valt met name te denken aan het 's avondS laat intervie-
wen (na 21.00 uur). De '-verwachting is dat arrestanten 's avonds eerder bereid zijn om 
aan het interview mee te werken dan overdag. Tevens zou hiermee kunnen worden 
voorkomen dat geschikte kandidaten worden gemist doordat zij 's ochtends vroeg, 
nog voordat de onderzoekers aanwezig zijn, al op transport zijn. Interviewen orn 

08.00 uur is ook een optie, maar nadeel daarvan is wel dat de arrestant daarvoor uit 
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zijn bed moet worden gelicht. Feitelijk houdt dit in dat er fulltime een onderzoeker 
beschikbaar moet zijn. 

Actievere rol onderzoekers 
Meer dan in de pilot het g• eVal is geweest clienen de onderzoekers een prominentere, 
actievere rol te vervullen bij het selecteren en benaderen van de in verzekering gestel-
den. Door de selectie en benadering van arrestanten in onderzoekershanden te houden 
kunnen enerzijds de bewaarders worden ontlast en kan . aan de andere kant een betere 
coordinatie van de onderzoekswerkzaamheden plaatsvinden. Ook dit pleit ervoor om 
permanent een onderzoeker ter plekke aanwezig te laten-zijn. 

Interviewen op cel 	
. 

Sec.  bekeken heeft interviewen in een verhoorkamertje de voorkeur. De setting is 
gelijkwaardiger en meer ontspannen dan op cel, bovendien biedt het meer `voordelen' 
voor de arrestant in de vorm van een sigaretje en een kopje koffie. Echter, met het oog 
op ,mogelijke invoering op grotere sChaal adviseren wij toch om te kiezen voor de cel 
als interviewlocatie, met name vanweke de meer efficiente werkwijze: Immers: be-
waarders worded hiermee ontlast, er zijn minder stappen nodig alvorens het interview 
kan beginnen en de afname van het urinenionster kan gemakkelijk plaatsvinden. 
4ovendien is de verwachting dat het actief benaderen en interviewen van arrestanten 
op cel responsverhogend werkt. Wel dient-altijd de mogelijkheid open gehouden te 
worden om, indien de arrestant dit prefereert, in de verhoorkamertjes te interviewen. 

Yereenvoudigen procedures inzake bescherming privacy 	. 
Tijdens de pilot is alles in het werk gesteld om de privacy yan de arrestant te waarbor-. 
.gen. Een aantal procedures dat hierVoor is opgezet, maakt het onderzoekswerk echter 
•wel onnodig omslachtig, zonder dat het in de praktijk een meerwaarde lijkt te hebben 

. ten aanzien van de privacy-bescherming. Op basis hiervan is het wenselijk om de 
procedures aan te passen op een tweetal onderd.elen. Allereerst kan het informatiefor-
mulier worden uitgedeeld rdoor de onderzoekers zelf. Verder.zou kunnen worden 
afgezien van de ondertekening van de instemmingsverklaring. De ondertekening biedt_. 
geen meerwaarde aangaande de vrijwilligheid en werkt eerder risico's ten aanzien van 
de privacy in de hand want de formulieren moeten enige tijd goed bewaarcl worden. 
Bovendien zou gewerkt kunnen worden met hotelmodule-gegevens waarin de namen 
van de arrestanten niet zijn afgeplakt, ook al vanwege het feit dat alle communicatie in 
het arrestantenhUis via namen, en niet via celnummers of geboortedata.  plaatsvindt. 

• Responsve .rhogende‘technieken 
Wanneer op grotere schaal interviews zullen worden afgenomen is het aan te bevelen 
om - zoals in Amerika - meer saandacht te schenken aan allerlei onderdelen van het • 
onderzoeksproces (inclusief het afnemen van de vragenlijst). Bijvoorbeeld in een 
training. Om meer succesvol te . zijn bij het succesvol benaderen van arrestanten voor 
de interviews zou het aanleren van bepaalde respon -sverhogende technieken daar een 
onderdeel van kunnen vormen. Te denken yak aan een goede, op de doelgroep aan-
sluitende entree et cetera. Ook kan gedacht worden aan het in het vooruitzicht stellen 
van iets waar de arrestant belang bij heeft, zoals een keer extra luchten of iets derge- 
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Uit de Verenigde Staten kwamen daarbij nog tips zoals, het maken van oogcon-
tact met de arrestant tijdens de uitleg over het onderzoek en de vraag om zijn mede-

, werkin-g daarbij, en het aanbieden van een snack of sigaretten als bedankje bij afron-
ding van het interview en de afname van het urinemonster. 

Creere,n voldoende randvoorwaarden 
Door in de randvoorwaardelijke sfeer het een en anderte realiseren kan het onderzoek 
efficienter worden ingericht. In de eerste plaats door het onderzoek meer status te 
geven. De onderzoekers moeten, eenmaal beziginet het interview, bijvoorbeeld niet 
meer onderbroken worden voor foto's, verhoren en andere activiteiten -. Tevens kan 
gedacht worden aan het beschikbaar steam van middelen om op het arrestantenhuis 
capaciteit vrij te maken voor het Onderzoek c.q. de begeleiding van de interviewers. 
Bovendien moet de voorlichting over het project binnen het arrestantenhuis en de 
politie,(door het oncierzoeksbureau) worden verbeterd. Alle medewerkers dienen goed 
op de hoogte te iijn van het doel en de uitvoering van het onderzoek en zij moeten 
weten wat daarbinnen van hun verwacht kan dan wel mag worden. 
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4. De inhoudelijke resultaten van de pilot 

4.1 De uitgangspunten 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of het mogelijk is om de ADAM-methodiek 
in de Nederlandse situatie te implementeren:De 125 interviews die gedurende de pilot 

• zijn-  afgenomen leveren echter ook een gegevensverzameling Op waar de nodige inzich-
ten aan zijn te ontlenen. Uiteraard is het riskant om op basis van een onderzoek met 
een beperkt aantal respondenten uitspraken te doen over resultaten en trends, en 

-zeker internationale vergelijkingen moeten in dit opzicht met de nodige terughou-
dendheid worden geinterpreteerd. 

Aanpassingen vragenlijst 
Allereerst nog enkele opMerkingen over het onderzoeksinstrument: de gebruikte -

. vragenlijst. De Nederlandse versie die is gebruikt in het Hiaglanden-onderzoek is 
ontwikkeld op basis van het Amerikaanse ADAM-voorbeeld, aangevula Met suggesties 
van Nederlandse verslavingsdeskundigen 4)  komt op veel punten overeen met de Ame- 

• rikaanse ADAM-lijst zoals die in 1999 wordt gebruikt. Er zijn evenwel enige verschil-
len. Op verzoek van de advocatuur is de vraag geschrapt hoe men op illegale wij-ze aan 
geld is gekoinen. Om dezelfde reden zijri de vragen naar het tijd.stip van ainhouding en 

• of men kort daarvOor drugs had ge- of verkocht vervallen. Om inhoudelijke redenen 
wordt niet gevraagd naar subsidized housing, en ook is een reeks vragen aan de Neder-

' landse situatie aangep,ast: - opleiding, burgerlijke staat, woonsituatie, inkomen, behan-
delmogelijkheden, culturele herlsomst. Enkele vragen zijn toegevoegd: .  aanleiding 
arrestatie, woonplaats en wijk, wijze van gebruik, gebniik medicijnen: en nationali-
teit. 

De urinetest gebruikt in het Haaglanden 7onderzoek is technisch gezien identiek aan 
die in de VS op een klein onderdeel na.: .  de cut-off waarde voor benzodiazepines ligt,in 
de VS op 300, in Nederland op 200. Dit betekent dat, door deze kwalitatief betere 
Nederlandse urinetest, gebruikers van dit middel in Nederland een iets grotere kans 
hebben om 'over de drempel' te kw-nen, dat wil zeggen een positieve tiitslag te krijgen. 

Opmerkingen ten aanzien van de gevolgde,methodick 
De urinetest op cocaine die is uitgevoerd detecteert tevens crackgebruik. Onderscheid 
tussen beide stoffen is wel te maken, maar deze test is niet uitgevoerd. 

Bij de testresultaten dient te wOrden bedacht dat het mogelijk is dat het gebruik van 
bepaalde geneesmiddelen een positieve score op een verdovend middel kin bewerkstel- 
ligen. Voorbeelden hiervan zijn codeine (een hoestremmend middel), dat tot een 
positieve score op opiaten leidt, De positief scorenden op opiaten meldden echter geen 

Voor details over de wordingsgeschiedenis verwijzen we naar het uitgebreide verslag- van Hans van den 
Broek et al., ADAM in Holland? Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de Pilot Monitoring van 
drugsgebruik onder arrestanten bij Politie Haaglanden. Den Haag: Eysink Smeets & Etman, 1999. 
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, 
hoestdrank- of aspirinegebniik. Verscheidene polygebruikers gebruikten wel ook 
diverse geneesmiddeleri op recept, zoals kalmerende middelen en pijnstillers. Benzodi-
azepinen worden vaak als kalmerend middet voorgeschreven, dus ook die score kan 
hierdoor enigszins zijn vertekend. We vermoeden dat van de -dertien positieve tests op 
benzodiazepinen er mogelijk tien door gebruik van geneesmiddelen zijn te verklaren. 

Sommige tes'tresultaten die hierna worden beschreven, zijn enigszins verrassend. Met 
name de positieve scores op alcohol en ecstasy zijn veel lager dan op grond van in . 
ieder . geval de eigen verklaringen van respondenteri kon worden verwacht. Dit komt 
vermoedelijk voort uit het gegeven dat het testen van urine op sporen van drugs- en 
alcoholgebruik een tijdgevoelig procede is. Verscheidene stoffen zijn al na een etmaal 
moeilijk meer aan te fonen. De onderstaande tabel geett de gemiddelde detectietijd van 
de verschillende stoffen aan. 5)  

• Cannabinoiden 	 . 10- 14 dagen 

Cocaine 2 - 5 dagen , 

Opiaten 	 2 - 6 dagen 

° . Methadon 	 - 2-6 dagen 

Amfetaminen 	 1 - 3 dagen 

Benzodiazepinen • 	 1 dag tot 2 	weken 

XTC 	 • 1 -3 dagen 

• LSD 	 2 - 3 dagen 

5) 

Het bepalen van alcoholconsumptie door urine-onderzoek is alleen zinvol bij over-
vloedige of recente consumptie. In meer,algemene zin kan echter worden gesteld dat 
het 'onderzoekstechnikh gezien van groot belang is om zo spoedig mogelijk na de 
aanhouding tot het afnemen van een urinemonster over te gaan. 

De opbouw van de‘presentatie van de resultaten 
Het ond.erzoek heeft geresulteerd' in 125 geslaagde interviews, waarbij 80 respondenten 
ook een urinemonster afstonden. 43 personen_weigerden urine af te staan, twee sperso-
nen slaagden er niet in hun bereidwilligheid om te zetten in resultaten: Er is een schier 
oneindig aantal mogelijkheden om op basis van de antwoorden.statistische bewerking-
en te verrichten. We volstaan vooralsnog met een serie rechte tellingen en enige • 
• ruistabellemop de praktisch meest relevante gegevens. In dit hoofdstuk zal achtereen-
volgens worden stilgestaan bij: 	 , 

Gegevens ontkend aan: Drugs Informatiemap Deltalab, p. 
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4.2 De achtergronden van de respondenten 

Leeftijd 
De leeftijdverdeling was als volgt. 

16 - 17 

18 - 20 

,21 -25 

26 - 30 . 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

46 - 50 

56 - 60 

61 - 65 

- de achtergronden van de respondenten; 
- het middelengebru' ik van de respondenten; 
- de jeugdige respondenten; 
- de relatie tussen middelengebruik en delicten. 

Er zijri 125 gesraagde interviews afgenomen. Hiertoe werden twee vraaggesprekken in 
het Engels en een in het Frans gevoerd, alsmede 122 in het Nederlands. Er zijn 111 
mannen en 14 vrouwen geinterviewd. 

Totaal 

7 

24 

26 

25 

17 

15 

1 
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19,2 

i0,8 

6 	 4,8 

3 	 2,4 

125 	 100 

5,6 

20 

13,6 

12 

0,8 

0,8 

Zoals was te verwachten, zijn de meeste respondenten tussen de 18 en 30 jaar oud. De 
oudste respondent was geboren in 1936. 

Delicten 
Steeds is opgetekend voor welke delict(en) de arrestant was geboeit. Dit levert een 
uitgebreide catalogus van wetsartikelen op. Deze zijn gehercodeerd, en vooralsnog is 
alleen op basis van het eerst vermelde delict ee,n overzicht gemaakt. 
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Zedendelicten 

Levens- en geweldsdelicten 

Vermogensdelicten 

Opium' 

Overig 

Onbekend 

Totaal 

2 

- 40 

12 

10 

3 

125 
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1,6 

32 

46,4 , 

9,6 

. 8 

100 

2,4 

Vermogensdelicten 
46% 

Categorie eerste delict 

• Lexens- en 	- 
geweldsdelicten 

32% 

.Zedendelicten 
2% 

- 1-ieterdaad 
Aanhouding op heterdaad (dat wil zeggen binnen twee uur na delict, volgens de 
respondent) vond in 60 gevallen (48%) plaats. Bij vier personen kon dit niet worden 
vastgesteld. 

Opleiding 
Er is een beperkt overzicht van gevolgde opleidingen gemaakt, waarbij is gekeken naar 
de huidige situatie ten aanzien van het vOlgen van opleidingen. Van de respondenten 

, zeiden er 21 momenteel een opleiding te volgen, uiteenlopend van een cursus 
autoschade-herstel tot een opleiding in het bank- en verzekeringswezen. 
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Percentage onderwijs gevolgd (n=125) 

Gevolgd 7,2 

Af-
gcrond 

1,6 	4 	27,2 	16,8 	8,8. 

42,4 	18,4 	12 	9,6 	0,8 	 0,8 

Duidelijk is dat de respondenten relatief laag geschoold zijn. 

'Burgerlijke staat 
De burgerlijke staat van de bevraagde arrestanten is als volgt. 

• Alleenstaand, nooit getrouwd geweest 

, Getrouwd of ongehuwd samenwonend 

• Gescheiden 

Weduwe/weduwinar 

Onbekend 

Totaal 

91 

7 

1 

1 

125 • 
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2,4 

29 respondenten hebben momenteel de zorg voor kinderen. 

0,8* , 	3,2 

72,8 

20 

s  5,6 

0,8 

0,8 

100 

7,2 

10,4 
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Woonvorm 
In de woonvorm zat nogal wativariatie, zoal§ uit onderstaande tabel b1ijkt. 6)  

)11VOrtn., : : (1) ,=12 

Eigen huis 

Huur 

Bij ouders/familie 

Begeleid wonen 

Wisselende vriend(in) 

Nachtopvang/pension 

Detentie 	- 

AleOhol/drugskliniek 

Zwervend/op straat 

16 

45 

43 

6 

9 

5 

2 

2' 

0 

ouders/familie 

Woonvormen 

Begeleid wonen 

Huur_./ 	 \_Eigen huis 

Wisselende 
vriend(in) 

• Nachtopvang/ 
pension 

Detentie 

Alcohol/drugs 
kliniek 

De woonplaats die de daders opgaven was natuurlijk voornamelijk Den Haag: dit geldt 
voor driekwart van de respondenten. Verder was het een gemengd gezelschap. 

Drie personen gaven meerdere antwoordmogelijklieden op. 
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12,8 

36 

34,4 

4,8 

7,2 

4 , 

1,6 

1,6 

0 
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7) 

Amsterdam 

Delft. 

Den Haag 

Dordrecht 

Enschede 

Katwijk 

Eq. Guinee , 

Maaslaiid 

'Naaldwijk 

Pijnacker 

Polen 

Rijswijk 

Rotterdam 

Schiedam 

• Tunesie 

Utrecht 

VoorbUrg 

Zoetermeer 

Onbekend . 
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1 

3 

93 

1 

' 	1 

2 • 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

5 
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NB: deze lijst is samengesteld op basis van de opgaven van de respondenten en is niet nabewerkt. Woon-., 
gebieden in Den Haag blijken op verschillende manieren te worden aangeduid. Voor respondenten is 
niet altijd precies duidelijk in welke (officiele) wijk men woont en dit is niet ee,nduidig vast te stellen 
zonder de postcode dan wel het woonadres te vragen, hetgeen met het oog -op de privacy onwenselijk is. 
Voorts zijn er ook wijken 1;uiten Den Haag opgegeven. Het lijkt zinvol om bij volgende interviews een 
wijkindeling van de stad bij de hand te hebben, dit ook om misverstanden en spelfouten te voorkomen. 

De woonwijken leverden wat problemen op. Enigszins gehercodeerd kwamen we tot 
het volgende resultaat. 
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Benoordenhout 

Berenstein 

Bezuidenhout 

Bierkade 

Boekslootkade 

Bomen en Bloemenbuurt 

Brenkerstraat(-wijk?) 

Buitenhof • 	- 

1 

1 

1 

1 

2 	Molenwijk 

3, 	Morgenstond 

' Oost 

Oranjebuurt 

Oud Loosduinen 

P. Krugerlaan 

Lange Voorhout 	 1 	Vrederust 

Loosduinen 	 2 	Waldeck 

Mariahoeve 	 1 	Westeinde/centrum 

Marktweg 	 1 	Wippobler 

Meerzicht/Bosschewijk 	 1 	Zuid 

Moerwijk 	S 	 5 	ZuiderPark 

Moerwijk/Spoorwijk 	 . 	1 	Onbekend 

Totaal aantal 

ADAM in Holland?,: verslag van de,Pilot 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

	

- 1 . 	• Poeldijk ' • 	 . 	1 

	

1 	Regentessekwartier 	 . 	. 	1 

Centrum 	 . 3 	Regentessewijk 	 1 - 

Charlois 	 1 	Rijswijkseweg 	 1 

De Gaarde 	 ' 1 	Rokkeveen 	 '• 2 
, . 

Escamp ' 2 	Scheveningen 	 3 . 

. Hanbok 	 1 	Schilderswijk 	 . 	13 . 	 . 
. De Heemstraat 	 1 	Schilderswijk/Transvaal 	 3 

Hoefkade 1 	•• Spoorwijk 	. 	 2  -• . , 	 . 	 , 

Houtwijk 	 2 	Trsansvaal . - 	 4 
i,

• 
. , 

' .Korten Bosch 	 1 	_ Valkenboskwartier 	 4 

Kralingen 	 1 . 	Vlinderswijk 	 . 

Laakkwartier 	 4 	Vredehorst 	 1 

1 

1 

1 

1 

4 

103 

■ 
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Inkomsten 
De vraag naar de wijze van inkomstenverwerving leverde de volgende antwoorden op: 

nKomen n= 12) 
inter:darc:eiti:J4ntWoor&MO ,  

Uitkering 	- 

Studietpelage 

Loon uit arbeid 

Deeltijdbaan 

AOW/pensioen 

Ziektewey 

Freelance/uitzendwerk 	- 

Zelfstandig/eigen ondememing 

Zakgeld/toelage 

bnwettig 

Geen. eigen inkomen 

Anders 

nihil • 

1 - 500 

501 - 1.000 

. 1.001 - 1.500 

1, .501 - 2.000. 

2.001 —2.500 

2.501 - 3.000 

3.001 - 3.500 

3.501- 4.000 

4.001 - 4.500 	. 

4.501 - 5.000 

5.001 - 5.500 

5.501 - 6.000 

47 

2 

37 

1 

• 1 

4 

4 

4 

10' 

19 

6 

14 

5 

14 

16 

33 

21 

4 

5 

2 

1 

2 

1 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

37,6 • 

1,6 

29,6 

0,8 ,. 

0,8 

3,2 

3,2 

- 3,2 

8 ,  

15,2 

4,8 

11,2 
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-e iniçoinsteo Jae 

.10.000 

onbekend 

Totaal 

1 

" 20 

125 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

. 
. . Schulden 	 . 	 , 

Schulden bleken een probleem voor veel respondenten. Maar liefst 76 van hen (60,8%) 
gaven op schulden te hebben, bij twee personen kon dit niet worden yastgesteld. 
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50 - 500 

501 - 1.000 

1.001 - 3.000 	' 

3.001 - 10.000 

10.001 - 50.000 

50.001 - 100.000 

100.001 - 500.000 

> 500.000 , 

Totaal • 

8) 

4 

4 

10 

26 

17 

3 

3 	. 

1 .  

Schattingen op basis van eerder onderzoek naar drugsgebruik onder arrestanten 0  

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

3,2 

•3,2 

8 

20,8 

13,6 

2,4 

2,4 . . 

0,8 	. 

68 	 ,54,4 

Geen antwoord 	 8. 	 6,4 

4.3 .  Het middelengebruik van de respondenten 

Algemeen beeld van. drugsgebruik 
- Na deze informatie over de achtergronden van de respondenten nu informatie over 

hun drugsgebruik. We hebben de literatuur nageslagen op al bekende informatie over 
de betrokkenheid van drugsverslaa.  fden bij criminaliteit. Het onderstaande staatje geeft 
het beeld aan op basis Van onderzoek üit de eerste helft van de jaren negentig. 

Drugsverslaafden onder arrestanten 	 - 33% 

_ Drugsgehruikers in gevangenispopulatie 	 50% 

`Criminele' clienten in methadonverstrekking 	 33% 

`Criminelen' onder alle drugsverslaafden 	 40% 
• 

, Aandeel van drugsgebruikers aan `alle diefstal' 	 50% 

Uit het eerste Nederlandse ADAM-onderzoek komen de volgende resultaten. 
Geen van de respondenten die verklaarden verslaafd te zijn, aan welke stof dan'ook, 
meldde momenteel aan een behandeling deel te nemen. Wel verklaarden 33 pers -onen 
dat zij graag in behandeling zouden gaan. Dit laatste is per drug gespecificeerd. 

Bron: R.F. Schreuder et al., Verkenning drugsbeleid in Nederland. Feiten, opinies en scenario's. Zoetermeer: 
Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg, 1998, p. 124. 
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Alcohol gebruikt in de afgelQpen drie dagen 

:Alcan011 

IcohoiH 

• Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

Minder 

Zegt verslaafd te zijn aan alcohol 

Is ooit voor alcoholverslaving behandeld • 

Wil nu graag behandeld worden 

1U114.11 

Heeft ooit cannabis gebniikt 

Cannabisgebruik in de afgelopen twaalf maanden 

Cannabisgebruik in de afgelopen drie dagen 

57 

25 

42 

34 

9 

6 

6 

93 

71 

43 

ruila u cannabis? 

Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

Minder 

30 

' 	18 

22 

9 
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45,6% 

20 

33,6 

27,2 

7,2 

4,8 

4,8 

.74,4 

56,8 

34,4 

Zegt verslaafd te zijn aan cannabis 

Is ooit voor cannabisverslaving behancield 	 5 	 4 

Wil nu graag behandeld worden 	 4 

24 

14,4 

17,6 

7,2 

3,2 
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Heeft ooit crack gebruikt 

Crackgebniik in de afgelopen twaalf maanden 

Crackgebruik in-de afgelopen drie dagen 

22 

16 

12 

. 1 - 2 keer per week 

Minder 

Zegt yerslaafd te zijn aan crack 

Is ooit voor crackverslaving behandeld 

Wil nu graag behandeld worden 

Heeft ooit cocaine gebruikt 

Cocainegebruik in de'afgelopen twaalf maanden 

Cocgnegebruik in de afgelopen drie dagen 

Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

Minder 

Zegt verslaafd te zijn aan cocaine  

2 

4 

10 

9 

9 

• 60 

16 

13 	s  

9 

15 

16 
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17,6 

12,8 

9,6 

1,6 

3,2 

8 

7,2 

7,2 

48 

27,2 

12,8 

noe vaalc geDrUlKt U 

10,4 

7,2 

12 

12,8 

- Is ooit voor cocaineverslaving behandeld 	• 	 12 	 9,6 _ 
.. . 

Wil nu graag behandeld worden 	 12 	•_ 	 • 	 9,6 
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iaten  

•Heeft ooit opiaten gebniikt 

Opiatengebruik in de afgelopen twaalf maanden 

Opiatengebruik in de afgeldpetidrie dagen 

Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

Minder 

Zegt verslaafd te zijn aan °paten . 

Is ooit voor opiatenverslavirig behandeld 

Wil nu graag behandeld worden 

Heeft ooit methadon gebruikt 

Methadongebruik in de afgelopen twaalf maanden • 18 

Methadongebniik in de afgelsopen drie dagen 

Dagelijks 

• 1 - 2 keer per week 

Minder 

Zegt verslaafd te zijn aan methadon 

Is ooit voor -methadonverslaving behandeld 

Wil nu graag behandeld worden 

31 

24 , 

17 
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24,8 

19,2 

13,6 

15 

4 

4 

22 

20 

20 

27 

10.  

2 

7 

10 

6 

6 

12 

3,2 

3,2 

17,6 

16 

16 

21,6 

14,4 - 

8 

4,8 

- 	1,6 

5,6 

8 

4,8 

4,8 
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Amtetammez 

Heeft ooit amfetaminen gebruikt 

Amfetaminengebruik in de afgelopen twagf 
maanden 

Amfetaminengebruik in de afgelopen drie dagen 

Zegt verslaafd te zijn aan amfetaminen 

Is ooit voor amfetaminenverslaving behandeld 

Wil nu graag behandeld worden 

Heeft ooit benzodiazepinen gebruikt 

Benzodiazepinengebruik in de afgelopen twaalf • 
maanden 

Benzodiazepinengebruik in de afgelopen drie dagen 

Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

, Minder 

21 

• , 5 

1 

1 

2 

,18 

13 

6 

2 

Zegt verslaafd te zijn aan benzodiazepinen 	 3 

Is ooit voor benzodiazepinenverslaving behandeld 	2 

Wil nu graag behandeld worden 	' 	- 	 2 

•, 
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16,8 • , 

4 

0,8 

0,8 

3,2 

1,6 

1,6 

14,4 

10,4 

7,2 

eurumt u DenzualazePulew. VI= I 

4,8 

1,6 

2,4 

2,4 

1,6'  

s 	1,6' 
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Heeft ooit andere drugs gebruikt 

Wijze van gebruik van deze andere drugs: 
likken 

anders 

Gebruik van ahdere drugs in de afgelopen twaalf 
maanden 

Gebruik van andere drugs in de afgelopen drie 
dagen 

Dagelijks 

1 - 2 keer per week 

Minder 	. 

Zegt verslaafd te zijn aan andere di ugs 

 ooit voor verslaving aan andere drugs behandeld 

Zegt (nog) andere verslavingsproblemen te hebben 

Hiervan `roken' 

Hiervan `gokken' 
• 

`Criminaliteit' 

31 

14 
2 

16. 

1 

4 

10 

- 	2 

2 

34 

24 

8 

2 
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24,8 

,11,2 
1,6 s  

12,8 

• 2,4 

0,8 

3,2 

8 

1,6 

1,6 

27,2 

Overlap tussen `verslaafden' 
We hebben geanalyseerd in hoeverre de zelfverklaarde "verslaafden' voor deyerschil-
lende drugs en gokken verschillende mensen zijn. In bijlage C is hiervan een overzicht 
opgenomen. In tota.1 hebben 48 van de 125 geinterviewden (dus 38%) geantwoord dat 
ze op enigerlei wijze verslaafd zijn. De grootste categoric wordt gevormd door opiaat-
verslaafden (heroinegebruikers): dat zijn, er 21. Er zijn veel pOlygebruikers, die melden 
aan twee of meer stoffen verslaafd te zijn, maar ook heel wat personen die een stof als 
hun verslaving noemen. Naast deze 48 persOnen zelfverklaarde verslaaf den zijn er ook 
nog personen die dagelijks drugs gebruiken en soms in vote hoeveelheden, maar 
zichzelf toch niet als `verslaafd' beschouwen. Precieze detaillering van deze groep 
vraagt om nadere analyse. 
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De urinetest 
Naast de interviewresultaten zijn er ook uitslagen van de urinetest. Dit betreft niet de 
hele populatie van respondenten, maar een deelverzameling van 80 personen. 

Alcohol 	 • 
Drie personen (3,8%) positief getest: een Nederlandse man van 43 die verklaart het 
afgelopen jaar niets meer te hebben gedronken; een Marokkaanse leeftijdgenoot die 
verklaart nog nooit van zijn leven alcohol te hebben gedronken; een Marokkaan van 
18 "die verklaart de laatste drie dagen niets te hebben gedronken. 

33 positieve tests 

Laatste 12 maanden: 

Laatste 3 dagen: 

26 positieve tests 

Laatste 12 maanden: 

Laatste 3 dagen: 

Iatefl 

14 positieve tests 

Laatste 12 maanden 

Laatste 3 dagen 
— 

ado 

7 positieve tests 

Laatste 12 maanden 

Laatste 3 dagen 

13 positieve tests 

Laatste 12 . maan*  den-

Laatste 3 dagen 

'ja 

ja 

28 , 

23 

16 

.13 

ja 

12 	 0 	 2 
, 

11 	. 

5 

ja 

3 

3 	, 

nee 

3 

nee 

4 , 

lade 

nee 

2 

nee 
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nooit 

2 

nooit 

3 

nooit 

nooit 

nooit 

10 

onbelcend 

3 
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1 positieve test 

Laatste 12 maanden 

Laatste 3.dagen 

. 2 positieve tests 

Laatste 12 maanclen 

Laatste 3, dagen 

Ooit behandeld geweest voor 
verslavingsproblemen 

:au e ingsvor. 

Detox ambulant 

Detox residentieel 

Ambulant substituut 

'Ambulant drugsvrij 

Residentieel drugsvrij 

Psychiatrisch ziekenhuis 

Dagbehandeling 

•Andere behandeling 

<6 uur voor delict 

< 12 uur voor delict 

<, 24 uur voor delict 

ja 

ja 

1 

1 

nee 

1 

nee 

33 

3 

7 

5 

3 

9 

1 

5 

8 

35 

7 

3 

ADAM in Holland?: verslal van. de Pilot 

nooit 

nooit 

26,4 

2,4 

5,6 

4 

2,4 

7,2 

0,8 

.4 

6,4 

voora 

28 

5,6 

2,4 

to 
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< 6 uur voor delict 

< 12 uur voor delict 

< 24 uur voor delict 

4F41 krtyvg.Ti: 

Cannabis 

Cocaine 

Heroine 

Crack 

XTC 

Amfetamine 

Methadon . 

46 

7 

2 

24 

14 

14 

5 

2 	• 

1 

1 
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36,8 

5,6 

1,6 

43,6 

25,5 

25,5 

9,1 

3,6 

1,8 

1,8 

Soort drugsgebruik voor delict 
N = 55 
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herdere: ,arxestattes:vivattentie: 

Afgelopen jaar eerder gearresteerd 

1 keer_ 

2 keer 

3 keer 

4 keer 

5 keer 

6 keer 

20 keer 

100 keer 

52 

29 

8 

8 

2 

2 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

• 41,6 

55,8 

15,4 

15,4 

3,8 

3,8 

•1 	 1,9 

1 	 1,9 

1,9 
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oratgaancva ,ealaar:gearres: 

1 keer 

2 keer 

3 keer 

4 keer 

5 keer 

6- 10 keer 

15- 20 keer 

25 keer 

50 keer . 

.74 keer 

144 keer 

300 keer 

Weet niet 

1 keer 

2 keer 

3 keer 

4 keer 

6 keer 

8 keer 

10 keer 

17 keer 

20 keer 

.0nbekend 

17 

9 

10 

7 

9 

6 

5 

1 	 1,4 

1 	 1,4 

1 	 1,4 

1 

. 	 1 

6 

19 

9 

15 

1 

4 	 6,8 

2 	 3,4 

1 	 - 1,7 

1 

2 

15 
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23 

12,2 • 

13,5 

9,5 

12,2 

8,1 

6,8 

1,4 

• 1,4 

8;1 

• 32,2 

15,3 

25,4 

1,7 

1,7 

• 3,4_ 

25,4 
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titit,telietktitil•$1 

Nederlands 

Overige noordwest Europees 

• Mediterraan Europees 

Oost Europees 

• Turks 

Marokkaans 

Overige Arabisch/Midden Oosten 

Zwart Afrikaans 

Indonesisch 

Overig Aziatisch 

Surinaams Creools 

Surinaams Hinddestaans 

Overig Surinaams 

• Antilliaans 

Overig Zuid/Midden-Amerikaans 

Overige landen 

Onbekend 

Nederlands 

Brits 

• verig Europees 

Overig niet Europees 

Turks 

• Marokkaans 

Onbekend  

52 

1 

2 

1 

4 

16 

4 

95 
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42,3 

0,8 

1,6 

0,8 

3,3 

13, 

3,3 

4 	 3,3

• 2 	 1,6 

1 	 0;8 

4• 	 3,3 

12 	 9,8 

2 

11 

• 5 

2 

2 	. 	 1,6 

1,6 

8,9 

1,6 

4497;040.f: 

77,2 

1 	 0, 8 

1 	 • 	 0,8 

9 	" 	 7,3 

1 	 • 	0,8 

s 	14 	 • 	• 	 11,4 

4 	 3,2 
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9)  

16 - 17 

18 - 19 

20 - 21 

22 - 23 

4.4 De jeugdige respondenten 

Drugs gebruik van jeugdigen 	 • 
We hebben de respondenten uit het bestand gelicht met het geboortejaar 1976 of later. 
Omgerekend naar leeftijd is dit ongeveer de categorie 16 t/m23 jaar 9) . 45 . personen 
bleken in deze categorie te vallen: de verdeling is als volgt 10) : 

Irineat 

Van degenen wier urine werd getest,._28 personen, is de uitslag als volgt. 

	

, 16 - 17 	 . 	2 

	

18-19 	12 	7 

	

20-21 	9 

22 - 23 	3 • 	. 2 

(w.v. 1 ook cannabis) • 
(ook cannabis en xtc) ** 

2 

5 2* 

1** 

7 

18 

15 

-1 

10) _ Vanwege het geringe aantal (45) is hier verder met Met percentages gewerkt. 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

4 

12 

9 

3 

1 

We bepalen gemakshalve de leeftijd door het geboortejaar af trekken van 1999. Uiteraard betekent dit 
dat iemand die tij.dens het onderzoek in augustus-september dit jaar nog nIet jarig is geweest, toch al `een 
jaar ouder' wordt gerekend. In werkelijkheid is het verschil enkele maanden. Omdat de precieze leeftijd 
niet bekend is, is er geen andere mogelijkheid om tot een leeftijdsindeling te komen. 

• 
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Zelf-verklaard gebruik 	 - 
„ 

Van de respondenten die zelf verklaarden de afgelopen twaalf maanden drugs te 
- hebben gebruikt, zijn de volgende antwoorden opgetekend: 

iabi tatet •••••••:•:•:•:•:•: 1100ZO. 

, 16 - 17 	1D 

18 - 19 	7W 	7D 
- 3W 

• 
20 - 21 	1D , 	3D 	- 

8W 	3W 

22 - 23 • 	2W. 	1D 	1W (ook 1W 

	

- 1W 	. cocaine) 

16 - 17 - 

,18 - 19 , 

20 - 21 

22 - 23 • 

3D 
, 2W 	2W 

1D (ook 
cannabis en 
alcohol) 

7' 

18 

15 

5 

A:DAM in Holland?: verslag van de Pilot 

3 

7 

6 

0 

1W (xtc) (ook 
dagelijks 
cannabis) 

1D (Rohypnol) 
'ook cannabis) 

. 
- 	' • D= vrijwel dagelijks 	 ' 	 . . 	 . 

W= .  1 - 2 x per week 	 . 
De 'categorie minder dan 1 x per week is niet vermeld. Hier zitten nog vier freqUente XTC-gebruikers tussen. 

Op de vraag of men ooit is behandeld, antwoordden twee persimen dat ze ooit een 
voorlichtingsproject over cannabis hebben bijgewoond of een gesprek hierover met 
een hulpverlener hebben gehad. Verder is niemand ooit in behandeling geweest. 

Delicten door jeugdigen 
De delicten waarvoor men in verzekering is gesteld, zijn als volgt in te deign. Van de 
45 personen tot 24 jaar werden er 16 . in verzekering gesteld op verdenking van levens- 

, of geweldsdelicten, 20 voor verthogensdelicten, 4 wegens opiumdelicten, 4 overige ' 
delicten en 1 onbekend. 5 van deze personen hebben vermogensdelictedals tweede 

, delict in hun aanklacht staan. Op devraag of men het afgelopen jaar al eerder is gear-
resteerd wordt als volgt geantwoord: 

arrestee; 
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Op de vraag of men kort voor het plegen van het delict waarvoor men is aangehouden 
middelen had gebruikt kwamen de volgende antwoorden: 

Middelengebruik kort vodr plegen delict 

	

16 - 17 	7 

	

18 - 19 	18 

	

20 - 21 	15 	 < 6: 2 
<12:1 

2 -23 	5 

< 6= korter dan 6 uur voor plegen delict 
<12= kortet dah 12 uur voor plegen delict 

11)  

12)  

16 - 21 

In de VS en Engeland is bij soortgelijk onderzoek bij arrestanten het drugsgebru' ik in 
relatie tot leeftijd onderzocht" ) . Wanneer de resultaten van het Nederlandse urine-
onderzoek hiermee worden vergeleken vat op dat evenals in de VS en Engeland het 
aandeel harddrugsgebruikers onder de jongeren veel lager ligt dan onder de volwas- 
senen. Alleen op cannabis zijn naar verhouding meer jongeren dan volwassenen 
positief getest, en ook dit komt overeen met hetgeen in de VS en Engeland is'aan-
getroffen 12) . 

21 

21 en 	59 
ouder 

1 0 

2 	23 

- < 6: 1 

< 6:2 

2 

< 6: 1 
<12: 1 

< 6: 1 	<12: 1 	1 • 	 1 cocaine (ook alcohol) 

1 

<6: 3 

<6:2 

<6: 1 
<12: 1 

24 	13 	- 7 

ADAM in Holland?: verslag Van de PilOt 

4 

4 

1 speed (ook cannabis) , 

• 1 rohypnol 

13 

1 0' 

21 

Ook de leeftijd waarop men volgens eigen zeggen de eerste keer een bepaald middel 
consumeerde is vastgesteld. De gemiddelden zijn als volgt (ter vergelijking zijn Britse 
en Amerikaanse cijfers toegevoegd). 

Voor vergelijkend materiag zie Bruce Taylor and Trevor Bennett (1999), Comparing Drug Use Rates of 
Detained Arrestees in the United States and England. Washington, DC: US Department of Justice. 

Hierbij moet evenwel worden aangetekend dat het aantal respondenten in het Nederlandse onderzoek 
. aanzienlijk lager ligt dan in Engeland en de VS, zodat deze vergelijking niet meer dan indicatief kan zijn. 
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Alcohol 

Cannabis 

Crack 

calrie 

Opiaten 

Methadon 	 25,4 

Amfetanainen 	 19,6 

Benzodiazepinen 	 20,1 

4.5 De relatie tussen middelengebruik en delicten 

Drugsgebruik en delicten 	 • • 
Een tweede belangrijke vraag voor de politie is de mogelijke relatie tussen drugsge-
bruik en delicten, waarbij met name g -eweldsdelicten voo'rop staan. Om vast te stellen 
in hoeverre er een samenlang bestaat tussen ,het gebruik van drugs en delictsoorten is 
per delictsoort bezien van welk gebruik er sprake is. 

Allereerst is onderzocht welk delictgedrag de mensen vertoonderi die positief uit de 
test kwamen. 

Vermogens-
delicten 

Levens- en 
geweldsdelicten 

Zedendelicten 

Opiumwet 

Overige 

37 

22 

• 2 

11 

8 

3 

15,5 

16,2 

20,7 

20,8 

22,1 

• 19 s  19 6 

10 	 2 	4 	1 

1 	 1 " 	2 

2 	- 	2 , 	1 

ADAM in.Holland?: verslag van de Pilot 

15,1 	15,6 

23,6 	21,5 

19 , 	20 

22,3 	19,7 

22,5 	22,7 

18,1 	17,2 

18,5 	19,9 

9 

3 

1 

7 

8 

9 " 

5 

• Totaal pbsitief 	 3 	33 	14 	26 	7 	2 	13 	1 	negatief: 30 

getest 

NB: van de geweldsdelicten is bij 14 personen de inverzekeringstelling gebaseerd op een combinatie met 
vermogensdelicten. Bij een persobn was dit andersom. 

De tweede invalshoek om problematisch drugsgeb .ruik vast te stellen is de verklaring 
van respondenten die zelf zeggen verslaafd te zijn aan genotsmiddelen. Dit zijn 45 
personen. 
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Vermogensdelict 

Totaal 

Tot .aal 

28 

Levens- en 
geweldsdelict 

Zedendelict 	 1 

Opitunwet 	 2 

Overige 	' 	2 

Delict onbekend 	1 	1 

11 

33 

2 

3 

. 4 

25 

7 	1 

14 

5 	3 	2 

1 	1 

1 	1 	. 

Vermogensdelict 	49 	29 

Levens- en 
geweldsdelict 

Zedendelict 	 2 	2 	1 

Opiumwet 

OVerige 	 7 	5 	2 	1 

13 

11 

ADAM in Holland?: verslag van de Pilot 

8 6 

1 	 1 

45 	9 	9 	22 	16 	10 	'• 10 	2 	3 

Tot slot is gekeken naar de respondenteii die verklaarden minstens eenmaal per week 
te gebruiken. 

15 	10 	, 

23 	18. 	4 	6 	1 	. 	2 

1 

1 	1 

1 

1 

1 

••• 

1 

2 

2 

3 

' 	. 2 

98 	66 	' 	47 	20 	-23 	12 	9 	1 	8 	5 

•De gegevens van de respondenten die wegens gewelds- dan wel levensdelicten in 
verzekering waren gesteld (40 als eerste artikel, 1 als tweede artikel) zijn nog nader 
bekeken. Er is echter weinig specifieks over te melden. Er lijkt in deze onderzochte 
groep geen duidelijke relatie te zijn tussen fysieke geweldpleging en het gebruik van 
een bepaalde drug: cocalnegebruikers, maar ook cannabisrokers en veel niet positief 
geteste of zichzelf `‘verslaafd' noemende personen maken zich schuldig aan diefstal met 
geweld, vecht-, steek- en schietpartijen. Van de 5 vermoedelijke polygebruikers is er 1 
ingerekend voor poging tot doodslag, de overige zijn aangehouden wegens inbraak of 
diefstal. 
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4.6 Condusie 

Met betrekking tot uitspraken inzake de meerwaarde van ADAM ten opzichte van de 
bestaande informatie inzake-  (harddrugs)verslaafden zal het voorbehoud gemaakt 
moeten worden dat het bier gaat om een relatief beperkte pilot, met 125 geslaagde 
interviews en 80 afgenomen 'urinetests. Ondanks it voorbehoud en het voorbehoud 
van een tot nu . beperkte analyse van de onderzoeksgegevens, is vast te stellen dat 
ADAM een duidelijke inhoudelijke meerwaarde kan gaan krijgen ten opzichte van 
bestaande informatie. 

ADAM lijkt vooralsnog een belangrijke informatiebron te worden voor: 

Meer en betere beleidsinformatie ten aanzien -va9 drugsgebruik (soort Gen hoe- 
. veelheid narcolica, vaststellen specifieke gebruikersgroepen/risicogroepen, et 

cetera) en de relatie tussen drugsgebruik en criminaliteit. 
Het zichtbaar maken van periodieke (en uiteindelijk landelijk dekkende?) onder- 

. zoeken en bevestigen van trends en nietiwt drugs. 	 • 
Meer en betere informatie Met betrekking tot relaties tussen drugsgebruik en 
specifieke delicten die lokaal van belang zijn (vermogensdelicten/verwerving, 
geweld). 
Zicht op de mogelijke relaties tussen middelengebruiken (bepaalde typen). 
delicten, hetgeen kan leiden tot duidelijker profielen van.(criminele) drugsge-
bruikers. . 

- 	(Nog) beter inzicht in de gebruikers(groepen) die uit beeld blijven bij de versla- 
' vingszorg, in dat_verband kan ook iets gezegd worden over het geringe bereik en 

effectiviteit van de verslavingszorg aan justitiele verslaafden. Ook met het oog 
op de bestaande en nog in te voeren drang- en dwangtrajecten kan dit van groot 
belang zijn. 

- 	Het beschikbaar komen van materiaal voor internationaal vergelijkend 
(ADAM)onderzoek: 

Wanneer de huidige vragenlijst verder wordt uitgebreid (met eerder verwijderde 
vragen) kan wellicht ook operationeel bruikbare informatie ten aanzien van drugs-
markten, manieren van verkoop en dergelijke beschikbaar komen. 
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5. Beantwoording van de onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen 

5.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

■ 
In het Plan van Aanpak dat op 3 februari 1999 werd opgesteld naar aanleiding van de 
resultaten van de eerste fase van het onderzoek en de zogenoemde `mini-pilot' zijn de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 

- Is een Nederlandse ADAM mogelijk in ons strafrechtssysteem? 
Is de inVerzekeringstelling hiervoor het juiste moment in de strafprocedure? 
\Vat zijn de randvoorwaarden voor een brede praktische uitvoerbaarheid (inclu- .  
sief de financiele randvoorwairden: menskracht en kosten)? 

- Hoe-  zit het met de bereidheid van arrestanten tot medewerking, mede in relatie 
tot de ervaringen in de Verenigde Staten en het Verenigd-Koninkrijk? 
Wat is de meerwaarde van ADAM ten opzichte van de bestaande informatie 
inzake (harddrugs)verslaafden? 	 • 
Welk spectrum van drugs moet de urinetest bestrijken.nit oogpunt van • 
efficientie, kosten en informatiegehalte? 

- Wat is de samenstelling van de standaardonderzoekspopulatie? 
- 	Wat moet de reikwijdte zijn van de internationale vergelijkbaarheid van de 	• 

bevindingen? • 	 - 
- Op welke wijze kan de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegclheden 

plaatsvinden bij een eventueel in te voeren standaarcl monitoring op meerdere 
politiebureaus? 

Deze onderzoeksvragen zullen hierna kort worden beantwoord en worden toegelicht. 

Is een,Nederlandse ADAM mogelijk in ons strafrechtssysteem? 
Het verrichten van dergelijk onderzoek onder arrestanten -brengt bepaalde complica-
ties met zich mee, zoals die in voorgaande paragrafen uiteen zijn gezet. In juridisch 
opzicht lijkt de vraag het meest relevant of het formeel is toegestaan om personen in 
politiebewaring te vragen om aan een onderzoek deel te nemen. Doorslaggevend 
asPect is hierbij of het onderzoek in enigerlei opzicht te maken heeft met de strafbare 
feiten waarvan men wordt verdacht. Dit laatste nu is beslist niet het geval: alle arres- . 
tanten immers die aan de bekende selectiecriteria voldoen (leeftijd, aanspreekbaarheid, 
aang'ehouden op verdenking van het plegen van strafbare feiten, maximaal tijdsverloop 
sinds de aanhouding) worden voor medewerking benaderd, onafhankelijk van hetgeen 
waarvoor zij zijn binnengebracht. Tijdens het onderzoek -wordt weliswaar gevraagd 
waarvoor men is aangehouden, maar dit gegeven speelt verder geen rol in de afzonder-
lijke interviews doch dient slechts voor statistische analyse. Nu het onderzoek geen 
verband houdt met de specifieke kwestie waarvoor ,men is aangehouden lijkt er even-
min een relatie te zijn met de strafvorderlijke . procedure waarin men zich bevindt. Het 
interview en de urinetest zijn in juridische zin geen relevante interventies, en de 	, 
informatie die er uit wordt afgeleid is niet meer herleidbaar op individuen en daarmee , 

57 



EYSINICSMEETS & ETMAN 

SI 

ADAM in Holland?: Verslag van de Pilot 

niet van invloed op enigerlei procedure. Zolang het interview uiteraard op strikt 
vrijwillige basis . gebe‘urt en het in geen enkel opzicht het onderzoek belemmert (dat 
wil zeggen de toegang van de advocaat en politie tot de verdachte en dergelijke) zijri er 
naar onze mening geen bezwaren. 

Is.de inverzekeringstelling hierv,00r . het juiste moment in de straf-
procedure? 
Om onderzoekstechnische redenen (met name vanwege de tijdgevoelige urinetest) is 

s het van belang om het interview zo kort mogelijk na de aanhouding te doen plaatsvin-
den. Uit praktische overwegingen worden de arrestanten pas'benaderd op de centrale 
arrestanten,bewaarplaats, omdat het niet doenlijk is om alle bureaus in een politieregio , 
voortdurend te bezoeken. 

. 	• 

Uit juridische overwegingenis de inverzekeringstelling van belang omdat dan pas alle 
geinterviewden een eenduidige juridische status hebben. Wanneer iemand voor een 
gesprek of een kortstondig ophouden (minder dan zes uur) op het politiebureau 
verblijft, zal het doorgaans niet mogelijk zijn om hem of haar te . interviewen zonder 
het werk van de politie ernstig te belemmeren. Bovendien zou een verzoek voor een 
interview vermoedelijk in sterkere mate als een inbreuk op de privacy worden ervaren 
en wellicht worden geinterpreteetd als een signaal dat men.vermoedelijk formeel als 
verdachte zal worden atangehouden. 

Wat zijn de randvoorwaarden voor een brede praktische uitvoerbaarheid 
(inclusief de financiele randvoorwaarden: menskracht en kosten)? 
Een belangrijk doel van de pilot is het vaststellen of een Nederlands ADAM-program-
ma vanuit een logistieke invalshoek mogelijk zou zijn. Om deze reden,is in eerste 
instantie gekozen voor een relatief bescheiden pilot, zowel in tijd als in onderzoekspe-
riode. Dit brengt met zich mee dat, mede conform de afspraken hierover met het 
ministerie van Justitie, op basis van de hnidige pilot geen uitspraken gedaan kunnen 
worden over de randvockwaarden van een landelijke invoering van ADAM. Wel lijkt 
een bredere vervolgstaP in de rede te liggen (zie ook conclusie en aanbevelingen). Met 
deze beperking kunnen echter wel een aantal randyoorwaarden worden geformuleerd 
waaraan deze bredere vervolgstap dient te voldoen: 

- 	Er zal gestreefd moeteri worden naar een breder draagvlak voor het ADAM- • 
programma. Gezien het, overigens bewustlekoz'en, `lokale karakter' van de 
pilot en de begeleidingscommissie, maar ook gezie'n de intensieve discussies met 

. • de Orde van advocaten lijkt de betrokkenheid van ein aantal landelijke partijen 
in een volgende fase onontbeerlijk. 

, Er zal in ieder geval een keer gewerkt moeten worden met minimaal twee onder-
zoeksronden van 125 geslaagde interviews, met een tussenliggende periode van 
-drie maanden. bit met het oog op een betere vergelijkbaarheid met de VS -en, 
andere landen. 
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Er wordt gewerkt met een centraal en onafhankelijk onderzoeksbureau/-insti-
tuut dat de inhoudelijke en logistieke regie voert Over de gehele pilot. Voorals-
nog lijken alternatieven van het betrekken van meerdere bureaus/instituten of. 
het latedverrichten van het onderzoek door de politic 9m uiteenlopende rede-
nen (logistiek, privacy, respons) geen serieuze opties. 

Het onderzoeksbureau/-instituut zal voor de regie van het onderzoek moeten 
zorgen. De daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek (interviews) zal, gezien 
het arbeidsintensieve karakter van de pilot, vanuit kostenoverwegingen nooit 
gedaan kunnen worden door `commerciele' organisaties. Hiermee zal in de 
bredere vervolgstap al rekening gehouden moeten :worden. Vanuit die optiek is 
het wenselijk om de interviews te laten verrichten door een pool van getrainde 
studenten. In dit kader zal er rekening mee gehoUden moeten worden dat er 
voldoende capaciteit beschikbaar is Om langere tijd achtereen (circa zes weken, 
bij de hiervoor voorgestelde 125 geslaagde interviews) zo nodig met meerdere 
mensen buiten kantooruren te kunnen interviewen. 

Ook over de uiteindelijke financiele,betrokkenheid van diverse partijen bij • 
invoering van een landelijk ADAM-programma kan op grond van deze pilot 
geen definitieve uitspraak gedaan worden. Voor wat betreft de eventuele ver-
volgstap kan in ieder gekral worden aangegeven dat het voor de hand ligt dat het 
ministerie van Justitie als•financiet blijft optreden. Voor een vervOlg op de pilot 
zoals hierna door ons wordt voorgesteld zal rekening gehouden moeten worden 
met een bedrag tussen de vier en vijf ton. 

Overigens ligt het bier in de rede dat ook op dit punt andere landelijke organisa-
ties benaderd worden, in dit geyal als niede-financiers. Zeker daar waar zij ook 
inhoudelijk belang hebben bij deze vervolgstap. Naast andere ministeries kan 
hierbij gedacht worden aan landelijke koepels zoals bijvoorbeeld GGZ-Neder- • 
land, het Nederlands Politic Instituut (NPI) of de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Het is naar onze mening niet voor de hand liggend om bij de ver-
volgstap een financieel beroep te doen op lokaal betrokken partijen. 

Vanzelfsprekend geldt dat voor en vervolgstap.  ook voldaan moet w,orden aan 
een aantal onderzoAstechnische randvoorwaarden zoals een goed getest instru-
ment (vragenlijst) dat op uniforme wijze wordt gebruikt, een eenduidige wijze 
van rapportage en inteipretatie en mitvoering van de urinetesten door een labo-
ratorium. 

Hoe zit het met de bereidheid van arrestanten tot medewerking, mede in 
relatie tot de ervaringen in de VS en het Verenigd Koninkrijk? 
De non:respons (dat wil zeggen weigering van medewerking) lag op 49 procent: van de 
246 benaderde en in principe geschikte arrestanten weigerden er 121. Van de 125 
geinterviewden weigerden nog eens 43 (34,4%) de urinetest (twee personen wilden 
-meedoen, maar konden de urinetest niet.succesvol afronden). Uiteindelijk hebben 80 
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personen (64%) van de gdnterviewden meegewerkt aan de urinetest. Deze resultaten 
zijn slechter dan in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Zoals in paragraaf 3.6.1 is 
aangegeven, schatten we dat zo'n 20 procent van de weigeraars problemen had met het 
feit dat er een schriftelijke verklaring van instemming moest worden ondertekend. 
Nog eens zo'n 10 procent was naar onze schatting wel overgehaald als de eerste -bena-
dering door een onderzoeker in plaats van door een bewaarder zou zijn geschied. De 
meerderheid van de weigeraars had echter eenvoudig `geen zin' omdat men in mede- .  
werking geen voordeel zag. Hier zou misschien nog het nodige kunnen worden gedaan 
aan motivators, zoals de gelegenheid om een sigaret te , roken en koffie te drinken in de 
interviewkamer. Voor deze problematiek verWijzen we naar paragraaf 33.2. 

Met betrekking tot de vergelijking met de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk moeten wel de verschillen tussen de drie situaties worden aangegeven: de Neder-
landse data zijn verzameld in 1999, de Amerikaanse en Engelse in 1996-1997. Ook zijn-
de samples in Engeland (621) en in de VS -(een aan het Engelse materiaal gematched 
sample van 4.470) verschillend van grootte" ) : 

Wat de response rate betreft: deze. lag in Engeland op de verschillende locaties tussen 
de 84 en 87 procent. Van de 839 geinterviewden in Engeland gaven er 621 urine. 14)  Dit 
percentage liep op de diverse locaties uiteen van 63 tot 82 procent, gemiddeld was74 
procent. Belangrijke verschillen met Nederland: in Engeland werd rond de klok 
ge-interviewd, en maakten minderjarigen geen deel uit van de onderzoekspopulatie. In 
de VS ligt de response rate landelijk rond de 80 procent voor het jaar 1998. 15)  Van de: 
geinterviewden stond ruim 80 procent urine af. Jongeren vanaf 15 jaar worden hier 
geinterviewd. 	 - 

Wat is de meerwaarde van ADAM ten opzichte van de bestaande informatie 
inzake,(harddrugs)verslaafden? 
Ook met betrekking met uitspraken tot de meerwaarde van ADAM ten opzichte van 
de bestaande informatie inzake (harddrugs)verslaafden zal het voorbehoud gemaakt 
moeten worden dat het her gaat om een relatief beperkte pilot, met 125 geslaagde 
interviews en 80 afgenomen urinetests. Ondanks dit voorbehoud en het vo.orbehoud 
van een tot nu beperkte analyse van de onderzoeksgegevens, is zonder meer vast te 
stellen dat ADAM een duidelijke inhoudelijke meerwaarde kan gaan krijgen ten 
opzichte van bestaande informatie. 

Bron: Taylor, Bruce, and Trevor Bennett, Comparing Drug Use Pates of Detained Arrestees in the United 
States and England. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 1999: 

In dezelfde rapportage worden de aantallen van 621 en 622 aangetroffeit. 

Bron: 1998 Annual Report on Drug Use Among Adult and Juvenile Arrestees. Washington, D.C.: U.S. 
Department of Justice, 1999. 
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Dit•overigens l'os van het feit dat de nu voorhanden zijnde cijfers ook bestaande 
informatie (dan wel vermoedens) bevestigen. Een voorbeeld hiervan is dat QGZ 
Nederland er vanuit 'pat dat ten minste 50% van de gedetineerden (drugs)verslaafd 
is  16) 

ADAM lijkt vooralsnog een belangrijke informatiebron ie worden voor: 

- 	Meer en betere beleidsinformatie ten aanzien van drugsgebruik (soort en hoe- 

	

, 	veelheid narcotica, vaststellen specifieke gebruikersgroepen/risicogroepert, et 
cetera) en de relatie tussen drugsgebruik en criminaliteit. 
Het zichtbaar maken van periodieke (en uiteindelijk landelijk dekkende?) onder-
zoeken en bevestigen van trends en nieuwe drugs. 
Meer en betere informatie met betrekking tot relaties tussen drugsgebniii en 
speCifieke delicten die lokaal van Wang zijn (vermogensdelicten/verwerving, 
geweld). 
Zicht op de mogelijke relaties tussen middelengebruik en (bepaalde typen) 	• 

	

- 	delicten, hetgeen kan leiden tot duidelijker profielen van (criminele) drugsge- 
bruikers. 

	

- , 	(Nog) beter inzicht in de gebruikers(groepen) die uit beeld blijven bij de versla- 
• vingsiorg, in dat verband kan ook iets geiegd worden over het geringe bereik 
• effectiviteit van de verslavingszorg aan justitiele verslaafden.'Ook Met het oog 

op de:bestaande en nog in te voeren drang- en dwangtrajecten kan dit van groot 
. belang zijn. 
Het beschikbaar komen van materiaal voor internationaal vergelijkend 

• (ADAM)onderzoek. 

Wanneer de .huidige vragenlijst verder wordt uitgebreid -(met eerder verwijderde 
vragen) kan wellicht ook operationeel bruikbare informatie ten aanzien van drugs-

, markten, manieren van verkoop en dergelijke beschikbaar komen. 

Welk spectrum van drugs moet de urinetest bestrijken - uit oogpunt van 
.efficientie, kosten en informatiegehalt .e? 
Beantwoording van deze vraag gebeurt vanzelfsprekend op basis van de 80 urinetests. 
Alcohol wordt maar zeer weinig aangetroffen in verhouding tot het aantal responden-
ten dat verklaart tijdens de laatste drie dagen,alcohol te hebben gebruikt (45,6%). In 
vergelijking met alle andere drugs is dit opvallend: bier liggen de scores van de eigen 
verklaringen en de urinetests doorgaans dicht bij elkaar. Gegeven het feit dat in de VS 
niet op alcohol wordt getest ligt het voor de hand om te concluderen dat het testen 
van urine op alcoholgehalte nagenoeg geen.zinvolle resultaten oplevert en dat in het 
vervolg hiervan kan worden afgezien. 

Vobrtgangsrapportage drugsbeleid 1999, ministerie van VWS, oktober 1999. 
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Ook amfetaminen blijken slecht in twee gevallen te zijn aangetroffen, maar dit 
bevreemdt niet, omdat er ook maar een persoon verklaart deze stof de laatste drie 
dagen te heb-ben gebruikt. Amfetamine-analyse is echter wel van belang, omdat uit 
onderzoek in het buitenland is gebleken dat de populariteit van deze stof sterk kan 
varieren. XTC is een bijzonder geval: hoewel hier op is getest, is slechts in een geval 
een spoor hiervan aangetroffen. De beiangrijkste reden hiervoor is de vrij korte 
afbraaktijd van XTC (een tot drie dagen). Ondanks dit gegeven lijkt het ons echter 
raadzaam, gezien de huidige trend van XTC- en alcoholgebruik in 'het uitgaanscircuit, 
orn in het. vervolg toch op XTC te blijven testen. 

• 
Ben en ander leidt totde conclusie dat het wenselijk is de urine van de respondenten, 
behoudens alcohol, blijvend te onderzoeken op cannabis, dpiaten, cocaine, methadon, 
arnfetaminen, ecstasy, benzodiaiepinen en LSD. 

Wat is de samenstelling van de standaard onderzoekspopulatie? 
Omdat het relatief veel tijd kost om tot het minimum aantal interviews te komen dat 
nodig is om iiberhaupt uitspraken te doen (ongeveer 125), en we nog geen informatie 
hebben over de gemiddelde samenstelling op punten als geslacht, etniciteit en leeftijd, 
is het op dit moment' niet zinvol om binnen .de onderzoekspopulatie met gewogen 
deelpopulaties te gaan werken, door bijvoorbeeld op mannensteekproefsgewijs een deel 
te benaderen en vrouwen allemaal. Vooralsnog is de huidige methode, waarbij ieder-
een die binnen de selectiecriteria valt om medewerking wordt verzocht, de beste optie. 

\Vat moet de reikwijdte zijn van de internationale vergelijkbaarheid Van 
de bevindingen? 	• 
Naar onze mening is het met het oog op de internationale irergelijkb_aarheid van 
belang dat in ieder geval de kern van het onderzoek (gebniik en strafbare feiten) de 
toets van de internationale vergelijkbaarheid moet kunnen doorstaan. Andere aspecten 
(schulden, huisvesting) zijn in dit verband van minder belang. Deze internationale 
vergelijkbaarheid is in de huidige situatie geen probleem. Wel is het in dit verband van 
belang te vermelden dat op verzoek van de Orde van Advocaten enkele vragen uit de 
oorspronkelijke vragenlijst zijn verwijderd die betrekking hadden op het verkrijgen 
van andere (illegale) inkomsten en het zoeken, kopen dan wel verkopen van drugs 
vlak voor de arrestatie. Het verwijdererr van deze vragen doet wel (enige) afbreuk aan 
de internationale vergelijkbaarheid. 

De belangrijkste reden voor het verwijderen van deze vragen was-om te voorkomen 
dat de verdachte daarover (wellicht ook onbedoeld) informatie zou geven aan de 
onderzoekers die op enigerlei wijze in zijn of haar nadeel zou kunnen werken. Nu . 
echter uit de pilot is gebleken dat er sprake is van een uiterst zorgvuldige procedure 
die zowel linterviewden als interviewers `bescherme li -jkt het voor de hand te liggen, 
deze vragen alsnog op te nemen. 
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Op welke wijze kan de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd-
he'den plaatsvinden bij een eventueel in. te voeren standaard monitoring op 
rneerdere politiebureaus? 
De inhoudelijke verantwOordelijklieid voor het onderzoek,zal naar onze mening altijd 
moeten liggen bij de uitvoerende organiSatie; in dit geval is dat het onderzoeksburea'u. 
'De beleidsrnatige verantwoordelijkheid ligt nu bij het ministerie van Justitie..Dat is • 
een van de mogelijkheden, en niet toevallig ook de keuze die in de VS vdor ADAM is 
gemaakt. Vanuit de Nederlandse situatie bezien lijkt het ons echter raadzaam om, 
zeker bij een breder vervolg, ander ministeries te betrekken of zelfs medeverantwoor-
delijk te maken. 

Wdt betreft de bedrijfsvoering binnen het arrestantenhuis: de verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt vanzelfsprekend bij de politic, en beleidsmatig in laatste instantie bij de 
korpsbeheer' der. Over het feit dat het onderzoekswerk te alien tijde ondergeschikt is 
aan de goede gang van zaken binnen het arrestantenhuis is nooit enig misverstand 
geweest. Voor ervaringen met de samenwerkin.g op dit gebied wordt verwezen naar 
Loofdstuk 3. 

5.2 Conclusie en aanbevelingen 

5.2.1 Conclusie 

In de VS w. orden sinds 1987 op systematische wijze gegevens verzameld over drugsge-
bruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programnia. Als 
een eerste stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM' is de nu afgeronde, kleinscha-
lige, pilot als geslaagd te beschouwen. Belangrijkste doelen van de pilot waren het 
vaststellen of de ADAM-procedure logistiek uit te voeren zou zijn in de Nederlandse 
situatie en om vast te stellen of het ADAM-programma ook inhoudelijk relevante 
beleidsinformatie zou kunnen opleveren. 

In een periode van zes,weken zijn op het hoofdbureau van politie van de regiopolitie 
Haaglanden 246 in verzekering gestelden benaderd om op vrijwillige en op een met , 
Amerika verielijkbare wijze mee te werken aan een interview en urinetest. Uiteinde-
lijk hebben 125 (51%) in verzekering gestelden meegedaan aan het interview, waarvan 

, 80 ook hun medewerking hebben verleend aan de urinetest. 

Vanuit inhoudelijk perspectief bezien heeft de pilot een duidelijke indicatie gegeven 
dat de ADAM-procedure een meerwaarde aan informatie kan opleveren die, zeker. 
wanneer zij oplandelijke schaal wordt ingevoerd, een bijdrage kan leveren.aarr de 

• verdere ontwikkeling Van het Nederlandse drugsbeleid. Deze inhoudelijke meerwaar-
de heeft zowel betrekking op openbare orde en veiligheidsaspecten als op zorg- en 
hulpverleningsaspecten. Met andere woorden: zowel politic als verslavingszorg . kun-
nen, zowel op landelijk als lokaal niveau; bruikbare en deels nieuwe informatie ver-' 
krijgen,uit een Nederlandse ADAM. 
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De pilot heeft echter wel het vermoeden van een lage Nederlandse respons, dat voor 
de start al door vele betrokkenen werd uitgesproken, b ievestigd. Een respons van net 
boven de 50% kan als zorgelijk worden getypeerd. Er lijkt echfer (enige) ruimte voor 
verbetering. 

Een mogelijke invoering van eenNederlandse ADAM lijkt op grond van de nu opge-
dane ervaring in de pilot ook vanuit logistiek oogpunt haalbaar. Wel zal nadrukkelijk 
rekening gehou.den moeten worden met het arbeidsintensieve karakter van het 	- 
(Nederlandse) ADAM-programma. Alhoewel dit arbeidsintensieve karakter zowel 
praktische aspecten (belasting politie, grote aantallen `afvallers') als financiele aspecten 
(grote benodigde onderzoeks- en interviewcapaciteit, relatief hoge kosten) met zich 
meebrengen, lijkt dit voor invoering van een breed ADAM-programma niet onover-
komelijk. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om een gefundeerd Oordeel 
te geven over of en op welke wijze de financiele verantwoordelijkheid voor het 
ADAM-programma gedeeld zou moeten worden. Vooralsnog blijft het ministerie van 
Justitie, wellicht aangevuld met een aantal andere landelijke mede-financiers, de meest , 
voor de hand liggende financier. 

Dit alles overziend lijkt een vervolgstap naar een mogelijke landelijke invoering van 
het ADAM-programma zeker gerechtvaardigd. 

.5.2.2 Aanbevelingen 	 • 

• Op grond van de opgedane ervaringen in de pilot, de op basis hiervan beantwoorde 
onderzoeksvragen en de hierboven geformuleerde conclusie komen wij tot de volgen-

. 	de aanbevelingen. 

Het ministerie van Justitie neemt het besluit om vooralsnog een verdere 
stap te zetten naar de invoering van een Neder1an4 ADAM- . programma 
De eerste, voor de hand liggende aanbeveling, is dat het ministerie van Justitie .op 
grond van de nu voorliggende resultaten van de pilot het besluit neemt om een verdere 
stap te zetten naar de invoering van'een Nederlands ADAM-programma. Onderdeel - 
van dit besluit zal het voornemen. moeten zijn dat op basis van de vervolgstap een 
gedegen en definitief besluit genomen kan worden over mogelijke landelijke invoering 
van-het ADAM-programma: 

• 
Als eerste stap naar landelijke invoering wordt gewerkt aan een breder 
draagvlak en een groter (financiele) draagvlak voor het ADAM-prograrnma 
Wij achten het wenselijk dat, indien het ministerie van Justitie bes'luit een vervolgstap 
te zetten naar invoering van een Nederlands ADAM-programma, er als eerste gewerkt 

• wordt aan een breder draagvlak. De betrokkenheid van externe partijen bij de pilot is 
tot nu, overigens om goede redenen, bePerkt gebleven tot (grotendeels) lokale partij-
en. 
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Bij een vervolgstap is het nodig om de betrokkenheid verder uit te breiden met veelal 
landelijke organisaties. De partijen die in dit kader in ieder geval benaderd dienen te 
,worden zijn: 

- 	het ministerie van Volksgezondheid,, Welzijn en Sport en het ministerie van 
Binnenlandse -Zaken en Koninkrijkrelaties; 

- • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het NPI en GGZ Nederland; 
- 	de Orde van Advocaten. 

Deze partneri zullen door het ministerie van Justitie beriaderd dienen te worden met 
de vraag: 

- of zij kennis willen nemen van de resultaten van de pilot en de conclusies delen 
dat een Nederlands ADAM-programma vooralsnog een inhoudelijke rneerwaar-
tle lijkt te hebben in de Nederlandse situatie en ook logistiek gezien uitvoerbaar 
is; 

- of zij bereid zijn te participeren in (de begeleiding) van de vervolgstap naar een 
mogelijke Nederlandse ADAM. 

- 
Op deze wijze kan al in een vroegtijdig stadium een breed draagvlak gecreeerd worden 
voor een mogelijke Nederlands ADAM-programma. Afgeleid doel bij het betrekken -
van deze partijen is dat zij (wellicht) ook in financiele zin kunnen bijdragen aan een 
vervolgstap. 

Er wordt een nieuwe en bredere ADAM - pilot gestart in drie politieregio's 
De inmidd.els uitgevoerde pilot was bedoeld als eerste stap naar een mogelijke invoe-
ring van het ADAM-programma. Zoals aangegeven was het belangrijkste del van de 
pilot het vastsiellen of een Nederlands ADAM-programma op voorhand, om inhoude-
lijke dan wel logistieke redenenen, onmogelijk dan wel niet gewenst zou zijn. Om 
deze reden is in eerste instantie gekozen voor een relatief bescheiden pilot, zowel in 
tijd als in onderzoeksperiode. Dit brengt met zich mee dat op. basis van de huidige 
pilot alleen besloten kan worden een vervolgstap.te zetten. Naar onze mening is het 
echter noodzakelijk dat op basis van deze vervolgstap wel een definitief besluit skan 
worden genomen. over invoering van het ADAM-programma in Nederland. Dit 

. brengt met zich mee dat zowel vanuit inhoudeinke, maar vooral vdnuit logistieke 
overwegingen het ,wenselijk is dat er een nieuwe pilot wordt gestart in een drietal 
politieregio's. Alleen op deze (minimale) schaal kan een definitief oordeel worden 
gegeven over invoering van-ADAM-in Nederland. Een eerste raming van de kosten 
komt uit op-  een bedrag van tussen de vier- en vijfhonderdduizend gulden. 

In de bredeie pilot•wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten en 
randvoorwaarden 
In de bredere pilot zou gewerkt dienen te worden op basis van (in ieder geval) de • 
volgende inhoudelijke en logistieke randvoorwaarden:' 
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- Er wordt in drie verschillende regio's gewerkt die ook qua karakter van elkaar 
verschillen; (bijvoorbeeld twee stedelijke regio's en een landelijke politieregio). 

- In iedere regio wordt gewerkt in een centraal arrestantenhuis dat vergelijkbaar is 
met hoofdbureau van politie in Den Haag. 
Per regio worden twee onderzoeksronden van 125 geslaagde interviews gehou-
den, met een tussenliggende periode van drie maanden. Een en ander met het 
oog op vergelijkbaarheid met de Verenigde Staten en andere landen. 
Er wordt gewerkt met een centraal en onafhanccelijk onderzoeksbureau/- insti- 

• tuut dat de inhoudelijke en logistieke regie voert over de gehele pilot. 
Het onderzoeksbureau/-instituut zorgt voor de regie van het onderzoek en 
zorgt voor een onderzoekscoordinator per regio. De daadwerkelijke uitvoering 
van het onderzoek (interviews) wordt gedaan met behulp van een pool van' ' 

• getrainde studen.  ten. 
- De nu voorliggende (en in de afgeronde pilot gehanteerde) vr,agenlijst wordt, 

mede met het oog op de internationale vergelijkbaarheid, weer aangevuld met de 
vragen over ander (illegaal) inkomen, en het zoeken, kopen dan wel verkopen 
van drugs vlak voor de arrestatie. 
Tijdens deze . bredere pilot wordt: 	 - 

het interview in princip‘e altijd op cel gehOuden; 
• . de in verzekering gestelde door interviewer zelf benaderd; 

_ 	gewerkt met ruimere interriewtijden door full-time beschikbaarheid van" 
interviewers; 	,. 

- 	vanuit logistieke overwegingen en het ontbreken_van enige meerwaarde , 
• . 	ten aanzien van de privacy bescherming, wordt afgezien van uitreiking 

van het (te ondertekenen) formulier met informatie over het onderzoek; 
Het ministerie van Justitie treedt, al dan niet aangevuld met andere landelijke 
financiers, op als belangrijkste financier van de bredere pilot. 

In de vervolg - pilot in drie regio's wordt gewerkt in drie fasen 
Ten slotte stellen wij voor om, indien het ministerie van Justitie en anderen betrokke-
nen akkoord gaan met de vervolgpilot in drie regio's, te Weiken in drie fasen: 

1. 	Als eerste stall zal een uitgebreid draaiboek gemaakt moeten worden voor de _ 
uitvoering van de pilot. In dit draaiboek wordt in ieder geval aangegeven:._ 

. , 
- de op grond van‘de pilot te beantwoorden onderzoeksvragen, die geza- 

menlijk het besluit over een definitieve invoering.van het ADAM-pro- - 
gramma mogelijk moeten maken; 
in welke regio's de pilot wordt gehouden, op welke locaties en is hiervoor 
toestemming verleend dbor betrokken beleidsmakers; 

- in welke periode de onderzoeksronden worden gehouden; 
- • 	op welke wijze de interviewers geselecteerd en opgeleid zullen worden; 

de wijze waarop de pilot gefinancierd,wordt; 
omvang en sarnenstelling van de begeleidingscomrnis -sie. 
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2. 	Als tweede stap zal de'feitelijke voorbereiding van de pilot dienen plaats te 
vinden waarin in ieder geval: 

- 	door de onderzoekscoordinator afspraken met de locaties worden, gemaakt 
en betrokken medewerkers wOrden geinformeerd; 

- opstellen procedures en protocollen en interviewschema's; 
- interviewers worden geselecteerd en opgeleid; 

afspraken met het laboratorium worden gemaakt. 

3. 	Als derde stap kan dan de concrete uitvoering van de pilot plaatsvinden. 
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Vragenlijst pilot ADAM in Holland 

Geef antwoordmogelijkheden/alternatieven alleen aan indien expliciet aangegeven in de 
instructies. Lees verder alles letterlijk voor aan de respondent. Gebruik een zwarte of blauwe 
pen om de vragenlijst in te vullen (geen potlood of iets dergelijks). 

Bied indien mogelijk de respondent koffie en sigaretten aan nog voor de start van het inter-
view. 

Interviewerinitialen. 	 

Hier sticker met respondentcode 

Datum interview: 

Lees letterlijk voor: "1k ben, zoals u heeft gelezen in de aan u uitgereikte brief, een medewerker 
van een particulier onderzoeksbureau. Wij interviewen deze maand alle arrestanten op dit bureau 
voor een onderzoek van het ministerie van Justitie. De bedoeling is om de relatie tussen drugsge-
bruik en criminaliteit duidelijker te krijgen, om daarmee te kunnen voorkomen dat met name 
jongeren in de problemen raken. Het is belangrijk dat u meewerkt, maar vanzelfsprekend gebeurt 
dat op vrijwillige basis. De informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld en zal ano-
niem worden verwerkt. Het beinvloedt op geen enkele manier uw zaak, niet in negatieve en niet in 
positieve zin. Ik werk dus niet voor de politic, en er wordt geen informatie aan de politic doorgege-
ven. Aan het eind van het interview vraag ik u ons een urinemonster af te geven. Bent u bereid mee 
te werken aan het interview?" (Check ondertekende instenuningsverklaring.) 

(Kruis aan) 
o Stemt toe > ga verder met het interview 
o Stemt toe in interview, niet in urinetest > ga verder met interview 
o Stemt niet toe in interview > beeindig interview 
o Niet komen opdagen 
o Om andere reden niet geinterviewd, namelijk (specificeer) 	 

INSTRUCTIE: Het interview moet in de Nederlandse, Engelse of Franse taal gevoerd wor-
den. Indien dit niet mogelijk is, geef hieronder dan NA AFLOOP VAN HET GESPREK aan 
waarvan sprake is geweest. 

o Interview is in het Nederlands gehouden 
o Interview is (deels) in andere taal afgenomen, namelijk in het 
o Respondent sprak geen Nederlands, Engels of Frans. 
o Anders, namelijk (specificeer). 	 

Tijdstip waarop het interview start : 	: 	uur 

-2- 



Opleiding 	 Gevolgd 	 Afgerond 

	

Ja 	 Ja 	Nee 

Geen 	' 	 0 

Buitengewoon onderwijs 	 0 	 0 	 0 
(LOM, ZMOK, BLO, MLK, ZMLK) 

LO/LVO 	 0 	 0 	 0 
(Basisonderwijs, LAVO, VGLO) 

LBO 	 0 	 0 	 0 
(LTS, LEAO, Huishoud-/Nijverheidsschool) 

MVO (MAVO, (M)ULO, IVO) 	 0 	 0 	 0 

MBO (MTS, MEAO, MBOV) 	 0 	 0 	. 	0 

HVO (HAVO, MMS) 	 . 	0 	 0 	 0 

HBO (HTS, HEAO, Soc. academie e.d.) 	 0 	 0 	 0 

VW0 (FIBS, Atheneum, Gymn.) 	 0 	 0 	 0 

WO (Universiteit, Hogeschool) 	 0 	 0 	 0 

Anders, n1 	 0 	 0 	 0 

Noteer of de respondent een man is of een vrouw (omcirkel) 	M /V 

1. In welk jaar bent u geboren? 	 19 	 

2. Wat vormde de aanleiding om u te arresteren? (Omschrijven in bewoordingen arrestant): 

2a. Betrof het hier een arrestatie op heterdaad, d.w.z. binnen twee uur na het plegen van het 
delict? (zelf invullen op basis van verhaal respondent, of vragen). 

A. 0 Nee 
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B. 	Oja 

3. Welke opleidingen heeft u gevolgd en afgerond? (Kruis aan ja of nee) 



4. 	Volgt u momenteel een opleiding of gaat u naar school? (Kruis ja of nee aan en zet erbij 
welke opleiding.) 

A. 0 Ja, namelijk:„. 	 B. 0 Nee 

5. 	Wat is uw huidige burgerlijke staat? 
(Leg antwoordmogelijkheden voor en kruis aan wat van toepassing is) 

A. 0 Alleenstaand, nooit getrouwd geweest 
B. 0 Getrouwd of ongehuwd samenwonend 
C. 0 Gescheiden 
D. 0 Weduwe/weduwnaar 

6. 	Heeft u op dit moment de zorg voor kinderen? 

A. 0 Nee 
B. 0 Ja, namelijk 	(aantal) 

7. 	Waar heeft u de afgelopen maand gewoond, het meest geslapen of anderszins de meeste tijd 
doorgebracht? (Leg antwoordmogelijkheden voor en kruis aan wat van toepassing is) 

A. 0 Eigen huis of appartement 
B. 0 Gehuurde woning/ op kamers 
C. 0 Ouderlijk huis/bij familie 
D. 0 Begeleide woonvorm 
E. 0 Bij vaste vriend of vriendin 
F. 0 Bij wisselende vriend/vriendin 
G. 0 In een nachtopvang/sociaal pension 
H. 0 In detentie/gevangenis/HvB 
I. 0 In alcohol/drugkliniek 
J. 0 Op straat/zwervend 

7a. In welke plaats is/was dat? 	  

7b. En in welke buurt/wijk) 	  

8. 	Met hoeveel mensen heeft u de afgelopen maand in huis gewoond? 
(Noteer totaal aantal mensen, inclusief de respondent. N.v.t. indien vraag 7 = G t/m J) 

Indien meer dan 1 ingevuld, stel dan vraag 8a 



8a. Wie woonden bij u en om wat voor relaties gaat het? 
(Rijtje met oplezen: luister, kruis aan wat van toepassing is en noteer aantal) 

A. 0 (Stief)moeder 
B. 0 (Stief)vader 
C. 0 Broer/zus 
D. 0 Echtgenoot/echtgenote 
E. 0 Vriend/vriendin 
F. 0 Biologische kinderen 
G. 0 Geadopteerde kinderen/stiefkinderen 
H. 0 Kinderen van vriend/vriendin 
I. 0 Vrienden/kamergenoten 

A. Uitkering 	 0 
B. Studietoelage 	 0 
C. Loon uit arbeid 	0 
D. Deeltijdbaan 	 0 
E. WSW 	 0 
F. AOW/Pensioen 	0 
G. Ziektewet 	 0 
H. Free-lance/uitzendbasis 	0 
I. Zelfstandig/eigen ondern. 0 
J. Zakgeld/toelage 	0 
K. Geen eigen inkomen 	0 
L. Onwettige manieren 	0 
M. Anders, namelijk 	 

10. Heeft u schulden? Zo ja, voor welk bedrag ongeveer? 

(ZIE TABEL VOLGENDE PAGINA) 
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aantal 

9. 	Lees voor: "We zijn geinteresseerd in de wijze waarop u de afgelopen maand aan geld bent 
gekomen. Zoals gezegd blijft deze informatie anoniem en is die later niet op uw persoon 
herleidbaar." (Loop niet het onderstaande lijstje af, maar kruis aan wat van toepassing is; 
er is meer dan een antwoord mogelijk) 

9a. (Stellen indien een of meer van de bovenstaande categorieen met ja is beantwoord) 
Hoeveel heeft u alles bij elkaar de afgelopen maand netto uit legale inkomensbronnen ver-
diend? 

A. 0 Nee. 	B. 	0 	Ja, ongeveer f 	 

11. Lees voor: "Nu wil ik u enkele vragen stellen over het gebruik van drugs" 



Vraag 11. 	 Alcohol 	Weed/ 	Crack 	(Poeder) 	Opiaten 	Metha- 	Speed/ 	Benzodiaze- 	Overige drugs 
(Kruis ja of nee aan of vul juiste code in) 	 Hasj/ 	 cocaine 	(w.o. 	don 	amfetamine 	pine 	(LSD/ XTC 
(Grijze velden niet invullen) 	 cannabis 	 heroine) 	 etc.) 

A 	W 	C 	P 	0 	M 	S 	B 
	 _ 

A. Heeft u ooit een van de volgende drugs gebruikt? 	Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
(INSTRUCTIE: Lees alle drugs voor; vu! bij 	

.. 0 	0 	0 	0 	000 	O 	0 	o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 Overige drugs na(a)m(en) drugs in) 

Loop voor elke drug die ooit gebruikt is de kolom af; 
zet eventueel nog een kruisje onder elke drug waar Ja 
als antwoord is gegeven) 

B. Hoe oud was u toen u voor het eerst (naam drug) pro- 
•• 	 .. 	•• 	'' 	 ** 	 •• beerde? (Noteer leeftijd) 	 .. 	 '' 	 -- 

C. Heeft u (naam drug) de afgelopen 12 maanden 	 Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
gebruikt? (Indien nee: ga door naar vraag 11-J) 	0 	0 	0 	o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	13 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

C2 Op welke wijze gebruikt u (naam drug) doorgaans? 
(Mogelijkheden: roken, snuiven, chinezen, spuiten 	drinken • •  •• 	 •• 	•• 	• • 	.. 	 •• 	 •• 
etc.; noteer antwoord) 

D. Heeft u in de afgelopen 12 maanden (naam drugs) tege- 	Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
lijkertijd in combinatie met andere drugs gebruikt? (In- 

0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 dien nee: ga door naar 11-F) 	 . 

E. (Indien ja) Welke drugs? Noteer de juiste letter in het 
hokje; code: A = Alcohol; W = Weed, hasj, marihu- 
ana; C = Crack ; P = Poeder cocaine; H = Heroine 	.. 	 •• 	 •• 
of opiaten; M = Methadon; S= Speed/ amfetamine; 
naam drug indien overige drugs) 

F. Heeft u in de afgelopen 3 dagen (naam drug) gebruikt? 	Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

G. Gebruikt u vrijwel (D)dagelijks, 1 of 2x per (W)eek of 
(M)inder? 	

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	
• • 	 •• '' 	 '' 

H. Hoeveel (aantal consumpties) neemt u tot zich op een 
.. 

	
..  

dag dat u gebruikt (Noteer aantal consumpties) 	
.. 	.. 	.. 	.. 	 .. 	 •• 	 •• 



Vraag 11. 	 Alcohol 	Weed/ 	Crack 	(Poeder) 	Opiaten 	Metha- 	Speed/ 	Benzodiaze- 	Overige drugs 
(Kruis ja of nee aan of vul juiste code in) 	 Hasj/ 	 cocaine 	(w.o. 	don 	amfetamine 	pine 	(LSD/ XTC 
(Grijze velden niet invullen) 	 cannabis 	 heroine) 	 etc.) 

A 	W 	C 	P 	0 	M 	S 	 B 

L 	In de afgelopen maand: heeft u (naam drug) over het 
algemeen gebruikt thuis, in een woonhuis, in een deal- 
pand , in een coffeeshop, in een ander gebouw of bui- 

.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	 .. 	 •• ten/ op straat ? (Noteer in het hokje de juiste letter: 	 •• 

T=thuis, H = woonhuis, D =dealpand; C = 
coffeeshop; G = ander Gebouw; B = Buiten) 	

,  

J. Heeft u in de afgelopen 12 maanden meegemaakt dat u 
behoefte had aan (naam drug) of dat u zich slecht of 	Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
ziek voelde als gevolg van het niet hebben van (naam 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
drug)? 

K. Heeft u zelf het idee dat u verslaafd bent aan 	 Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
(naam drug)? 	 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

L. Zou u voor het gebruik van (naam drug) behandeld 	Ja Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 	Ja 	Nee 
willen worden ? (geef bij positief antwoord 

0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
desgewenst folder CAD na afloop van interview) 

M. Hoeveel heeft het gebruik van (naam drug) u gemiddeld 	 .. 	.. 	 .. 
per maand gekost in het afgelopen jaar? 	 . 



A. 	Heeft u ooit deelgenomen aan 	Indien ja: 	 C. Bent u momenteel 	D. Voor welk type 
een behandeling of een 	B. 	Hoeveel keer heeft 	in behandeling? 	druggebruik 
programma? 	 u am (type) pro- 	Indien nee: 	 (indusief alco- 

gramma deel- 	In welk jaar is dit 	ho!) wordt/ 
genomen? 	 voor het laatst 	werd u (vooral) 

geweest? 	 behandeld? 

Type 	 Ooit 	Vul het aantal keer in 	Momenteel/ jaar 	Type druggebruik 
ja 	nee 	 ja 	jaar 

Detox ambulant 	0 	0 	 0 	19.... 

Detox residentieel 	o 	0 	 o 	 19.... 

Ambulante substitutie 	0 	0 	 0 	 19.... 
behandeling 
(bijv. methadon) 

Ambulante (drugvrije) 	0 	0 	 o 	19.... 
behandeling 

Residentiele drugvrije 	0 	0 	 0 	19.... 
behand. (bijv. 
Verslavings Begel. Afd. 	 • 
binnen penit. 
inrichting) 

Psychiatrisch 	0 	0 	 0 	19.... 
ziekenhuis 

Ander ziekenhuis 	o 	0 	 0 	19.... 
/afdeling 

Dagbehandeling 	o 	0 	 0 	19.... 

Andere behandeling 	0 	0 	 0 	19.... 
(AA, zelfhulpgroep), 
nl... 

12. Heeft u (nog) andere verslavingsproblemen, bijvoorbeeld gokken? 

A. 0 Nee 	B. 	0 	Ja, namelijk... 

13. Lees voor: "Heeft u ooit deelgenomen aan een behandeling of therapie gericht op verslavings-
problemen, zoals ambulante methadon-behandeling, detox- of residentiele behandelin.g?" 

A. 0 Nee 	B. 0 	Ja 

(Zo nee, ga door naar vraag 14. Zo ja, lees dan de volgende behandeltypes op en vul in 
wat van toepassing is.) 

14. Heeft u alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn, sterke drank) genuttigd kort voordat u 
het delict zou hebben gepleegd waarvoor u bent aangehouden? (Kruis aan) 

A. 0 ja, < 6 uur B. 0 ja, < 12 uur 	C. 0 ja, <24 uur 	D. 0 nee 

E. 0 ontkent delict te hebben gepleegd, dus Met van toepassing. 
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15. Heeft u drugs gebruikt kort voordat u het delict zou hebben gepleegd waarvoor u bent 
aangehouden? (Kruis aan) 

A. 0 ja <6 uur 	B. 0 ja, <12 uur C. 0 ja, <24 uur D. 0 nee 

E. 0 ontkent delict te hebben gepleegd, dus niet van toepassing. 

Antwoord D. of E.: Ga door naar vraag 16 

15a. Welke drugs heeft u gebruikt? 

15b. Welk dagdeel heeft u deze drugs gebruikt? 

o Ochtend 
o Middag 
o Avond 
o Nacht 

16. Heeft u in de week voordat u gearresteerd werd medicijnen, bijvoorbeeld op voorschrift van 
de huisarts, gebruikt? (Kruis aan) 

A. 	0 ja 

16a. Welke medicijnen heeft u gebruikt? 

B. 0 nee > Ga door naar vraag 17 

17. Lees voor: "De volgende vragen hebben betrekking op eerdere arrestaties, dus niet de 
arrestatie waar u nu hier voor bent". 

Bent u het afgelopen jaar eerder gearresteerd voor het overtreden van de wet of het plegen 
van een misdrijf, ongeacht of u daarvoor door de rechter bent veroordeeld? (Kruis aan) 

A. 0 ja B. 0 nee > Ga door naar vraag 20 

18. Hoe vaak bent u gearresteerd in de afgelopen 12 maanden? 	 (Vul aantal arrestaties in) 

19. Waar bent u (meestal) voor gearresteerd? 

20. Hoe vaak bent u in totaal gearresteerd vO6r de afgelopen twaalf maanden? 
(Vul aantal arrestaties in. Indien geen: gla door naar vraag 22) 

21. Waar bent u indertijd (meestal) voor gearresteerd? 
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22. Heeft u ooit tijd doorgebracht in de gevangenis na veroordeling door de rechter? 
(Kruis aan) 

A.  
B.  

o ja 	hoe vaak 
o nee 

23a. Hoe zou u uw culturele herkomst omschrijven? (Kruis aan) 

o Nederlands 
o Overige noordwest Europees 
o Mediterraan Europees 
o Oost Europees 
O Turks 
o Marokkaans 
o Overige Arabisch/midden oosten 
o Zwart Afrikaans 
O Overige Afrikaans 
o Moluks 
O Indonesisch 

23b. Welke nationaliteit heeft u? (Kruis aan) 

o Nederlands 
o Marokkaans 
O Turks 
o Duits 
o . Belgisch 
O Luxemburgs 
O Frans 
o Italiaans 
o Brits 
o Iers 
o Deens 
o Grieks 
o Spaans 

Tijdstip dat interview is afgerond: 	: 	uur 

Totale duur interview- 	minuten 

totaal 

o Chinees 
o Overig Aziatisch 
o Surinaams creools 
o Surinaams Hindoestaans 
o Overig Surinaams 
o Antilliaans 
o Overige zuid/midden Amerikaans 
o Zwart noord Amerikaans 
o Overige noord Amerikaans 
o Overige landen 
o Onbekend 

o Portugees 
o Noors 
o Zweeds 
o Fins 
o Zwitsers 
o Oostenrijks 
o joegoslavisch/(Kroatisch/Servisch) 
o Albanees 
o Overig Europees 
o Amerikaans 
o Canadees 
o Overig niet Europees 
o Onbekend 

Lees voor: "Nu zou ik u willen vragen om dit bekertje te gebruiken om uw urine in te doen. De 
urine wordt gebruikt voor een analyse op drugs. Er worden gegarandeerd geen andere onderzoeken 
mee gedaan, en het monster wordt na afloop vernietigd." 



Resultaat urinetest (Kruis aan) 

O Respondent weigert mee te werken aan urinetest. 
o Respondent wil meewerken maar blijkt ondanks pogingen niet in staat om urinemonster te 

leveren. 
O Respondent werkt mee en geeft urinemonster af. 

Tijdstip waarop urinemonster is afgegeven: : uur 
(Noteer ook op flesje respondentcode, datum en tijd) 

Na afloop respondent bedanken. 

(Ruimte voor eventuele aanvullende .opmerkingen) 



Bijlage B. Voorbeeld `hotelmodule' politic Haaglanden 



" Locatie .• .....1Bure nu Artestanten-org - CT . 	‘,... 
• ,.. 

•Veiblijf 	I Aetieve Ion 	Bestemd  
315 OBC 	 0 vethosch 
401 CEL 	 Duinsttaat 
402 CEL 	 Vreemdelinge... 
403 CEL 
410 CEL 
411 CEL 	 Hoefkade 

t413 CEL 	 Loosduinen 
415 OBC 	 Loosduinen 
416 CEL 	 Patijnlaan 
417 CEL 	 Laak 
418 CEL 	 0 verbosch 
419 CEL 	 Laak 
420 CEL 	 Leak 
422 CEL 	 Hoefkade 
424 CEL 	 Vteemdelinge... 
426 CEL 	 Hoefkade 

Persoorisgeg: 

= Aangehouden Verdachte 
= Vreemdelingenbewaking 
= Parketbewaking (al voor geweest en geplaatst) 
= ParketGesignaleerd 

1959.: 
1981• 
1959- ,  
1982-
1982- .  
1962- 
1964- 
1945- 
1968- 
19704 
1958- 
1968- 
1972- 
1969- 
1969. 
1959,  

Geñesys S6. '• Gistentund rActudell .• . 

Catie  
ME 



Bijlage C. Matrix zelfverklaarde `verslaafden' 



Matrix zelf-verklaarde 'verslaafden' 

resp.  
alcohol 

c Id le  f g h  I j  k 	m In 0 p q Hs it lu iv iw Ixly  lz aa ibb icc dd lee ff 199 Ihh 	1jj lick 1111mm inn 100 IpPqq Irr Iss Iti Iuu lvv 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • 	 • • • • • • 	 • • • • • • • 	 • • • 

° 	 . . . . . 

[111 

I cCP-eid,K 

©0©dble 

methadon 
„ 

[LJX,IF0?-( c, 

omy*, 

['Kt 

= 
h 11.

111  
II

• 	• 

IIIIII 

1111 	
- - - 

II 

1 	 MI  
... 	 

_ ....._ 	. 
• , 	.1 .1 	. . 	. . 	, 1, 	 

I H 	H 	 I I  
Toelichting: 'schuld' is vanaff  5.000,-- en alleen opgenomen voor de zelfverklaarde 'verslaafden'. 



Bijlage D. Begeleidingscommissie ADAM-pilot 

De heer H.W.A. van den Berge 	Politie Haaglanden 
Directie Centrale Operationele Diensten 

Prof. dr. D.J. Hessing 
Voorzitter 

Mevrouw drs. J. Plaisier 

Mr. M.P. Timmers 

Drs. P. Versteegh 	 Politic Haaglanden 
Bureau I.K.H. 

Namens Eysink Smeets en Etman 
Drs. C.J.A. van den Broek 
Drs. P.P.H.M. Klerks 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Capaciteitsgroep Sociale en Economische 
Wetenschappen 

Mr. M.J.J. van de Honert 	 Openbaar Ministerie 

De heer C.W. van der Meer 	Verslavingszorg Parnassia 

Ministerie van Justitie 
Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum 

De heer E.R.M. van der Sommen 	Politic Haaglanden 
District Haagse Hout/Scheveningen 

Ministerie van Justitie 
Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum 
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