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1. 	Inleiding • • 

• 

In de Verenigcfe Staten worden sinds 1987 op systematische wijze gegevens verzameld 
• over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-pro-

gramma (Arrestee Drug Abuse Monitoring)..Dit houdt in dat ieder kwartaal meet dan 
20.000 arrestanten. in tientallen steden worden geInterviewd over hun (mogelijk) 
drugsgebruik. Tevens, wordt op vrijwillige bais een urinetest gedaan. 1)  

Het ministerie van Justitie is benaderd vanuit het Amerikaanse 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 opiichte van dit verzoek. Als eerste stap naar een rnogelijke 'Nederlandse ADAM' 
wil het ministerie .bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politie-
regio Haaglanden. Het ministerie heeft ons bureau gevraagd deze vraag door middel 
van . een haalbaarheidsonderzoek te beantwoorden. Tevens heeft het ministerie ons 
verzocht om, bij een positieve beantwoording van deze vraag, een Plan van Aanpak op 
te stellen dat als grondslag kan dienen voor de feitelijke uitvoering van de pilot. Met 
deze hotitie en het bijgevoegde Plan van Aanpak voldoen wij aan beide verzoeken. 

De door ons in dit kader uitgev.oerde activiteiten 'hebben plaatsgevonden in de periode 
november en december van 1998. 

Als eerste stap,hebben interviews plaatsgevonden met relevante beleidsmakers, om zo 
het draagvlak, en de uitvoetingsvoorwaarden (op hoofdlijnen) voor de pilot vast te 
stellen: Hierbij is duidelijk geworden dat et . in principe draagvlak bestaat voor een 
pilot naar het voorbeeld van het ADAM-ptogramnia. VerVolgens is vastgesteld, door 
middel van intervieWs met betrokkenen op uitvoerend niveau, aan -welke Yoorivaar- - 
den een dergelijke pilot moet voldoen om op zinvol .le en verantwoorde wijze te 
kunnen -worden uitgevoerd. Hierbij zijn enerzijds vragen van draagvlak en .haalbaar-
heid aan de . orde gesteld, maar deels ()A al bijzonder .praktische zaken zoals de feitelij: 
ke organisatie van de uiteindelijke pilot, en evenzeer de organisatie van de door ons 
voorgestane mini-pilot. Een verslag.van beide interviewrondes treft u aan in paragraaf 
twee yan deze notitie. 

Op zaterdag 19 december jongstleden heeft op het hoofdbureau van de politie Haag-
landen een mini-pilot plaatsgevonden. Deze zeer beperkte, daadwerkelijke praktijktest 
met een onderzoek volgens aangepast ADAM-protocol, heeft bestaan uit het afnemen 

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 mannelijhe en 100 . vrouwelijke arrestanien te 
interviewen, en daarnaast eventueel nog 100 mannelijke en 50 vrouwelijke jongeren. Deze aantallen 
jongeren worden zelden gehaald. De doelpopulatie is iedere arrestant in een bepaald gebied (county), ' 
zodat Vaak arrestantenverblijven op verschillende locaties moeten worden bezocht. 
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van een elftal interviews met in verzekering gestelden, inclusief het verzoek tot mede-
werking aan een urinetest. Een uitgebreid verslag van deze mini-pilot is opgenomen in 
paragraaf 3. 

De resultaten van de mini-pilot zijn met de direct betrokken uitvoerders geevalu.eerd,. 
met name ten aanzien van de praktische conSequenties hiervan voor het op te stellen 
Plan van Aanpak. Een en ander heeft geleid tot een concept-Man van Aanpak op 
hoofdlijnen, waarin een aantal expliciete besluiten zijn genomen. Een en ander is ter 

, toetsing aan de begeleidingscommissie voorgelegd. De commissie is hiermee akkoord 
gegaan in haar vergadefing van 13 januari 1999, waarna de voorliggende definitieve 
rapportage is vervaardigd. Deze bestaat uit twee banden: de onderzoeksrapportage en 
het Plan van Aanpak. 	• 

Dit definitieve Plan van Aanpak zal worden voorgelegd aan . de  betrokken beleidsma-
kers. Op basis hiervan kan het ministerie van Justitie een i gefundeersde `go/no go 
beslissing' nemen ten aanzien van de pilot Haaglanden. 

4 
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2. Het draagvlak.voor en de opvattingen over de ADAM-pilot 
• 

" Op basis van de in de inleiding geschetste uitgangssituatie is gewerkt vanuit de volgen- 
. de centrale probleemstelling. 

a. . 

In deze paragraaf zal achtereenvolgens verslag worden gedaan van de interviews met 
betrokken beleidsmakers en de functionarissen op uitvoerend niveau. 

2.1 Het draagvlak onder de beleidsmakers 

U .  
U . 

1. 

a 
•  

Onderzoek (A) of er onder beleidsmakers in de regio Haaglanden voldoende draag-
vlak bestaat om een Plan van Aanpak op te stellen voor een periodiek monitoring-
onderzoek naar model van het ADAM-programma. Indien dit het geval is, werk dan 
(B) een Plan van Aanpak uit in overleg met de betrokkenen -  op uitvoerend niveau, op 
basis waarvan een pilot kan worden uitgevoerd. 

Als eerste stap zijn alle relevante beleidsmakers schriftelijk geinformeerd over het 
voornemen van het ministerie vAn Justitie om in de politieregio Haaglanden een pilot 
te.starten voor de systematische monitoring van drugsgebruik onder aangehouden 
verdachten. 

Het gaat hierbij om vertegenwoordigers op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau van 
de gemeente Den Haag, zoals de burgemeester en medewerkers van de Directie Be-
stuurszaken en de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Laatstgenoemden werden 
mede benaderd in hun hoedanigheid van secretaris en lid van de Regiegroep Versla-
vingsproblematiek Den Haag. 	 , 

Daarnaast zijn vers .chillende vertegenwoordigers van het politiekorps Haaglanden 
geinformeerd evenals een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie. Deze heeft 
op zijn beurt de hoofdofficier van Justitie op de hoogte gesteld en tevens aangegeven 
de voorgenomea Pilot in het overleg met de rechtbank aan de orde te stellen. 

Ook de betrokken regionale verslavingszorginstelling '(RBC Verslavingszorg) is ge-
nformeerd evenals de deken van de Orde van Advocaten. Ten slotte zijn, via de 
projectleider ADAM van het WODC, de drugsadviseur van de minister van Justitie, 
de bestrokken Directeur-Generaal en de Procureur-Generaal, portefeuillehouder van 
het drugsbeleid in het PG-college, op de hoogte gesteld. . 

• 
Met een groot deel van bovengenoemde vertegenwoordigers heeft, naar aanleiding van 

schriftelijke informatie, een interview plaatsgevonden. In bijlage A van deze notitie 
is aangegeven welke beleidSmakers'zijn geinformeerd over het vbornemen van de 
ADAM-pilot en met wie vervolgens nog een interview heeft plaatsgevonden. Een en 
ander heeft tot de volgende constateringen geleid, 
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. •. 	Alle beleidsmakers hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het voornemen 

• ii 	
' orh een mini-pilot uit te voeren. Tegelijkertijd hebben betrokken aangegeven hun 

, 	definitieve oordeel over een mogelijke pilot te willen baseren op het definitieve Plan 

iii 	van Aanpak. 	• . - 

S. 

II - 	. 	, . 	. 
Doel van de pilot 	 - - 
Zoals

, 
 aangegeven zijn de verwachtingen van de beleidsmakers over een permanehte 

monitoring van het . drugsgebruik onder in verzekering gestelden hoog. De verwach- . 

a 	 ting bestaat dat een-dergelijke monitoring een veelheid aan relevante beleidsinformatie 
•zal opleveren, zoals:  
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Het draagvlak - 	 • 
Het draagvlak onder de beleidsmakers voor een mogelijke ADAM-pilot is groot. Geen 
van'de beleidsmakers heeft aangegeven (onoverkomelijke) bezwaren te hebben tegen 
een dergelijke pilot. Integendeel: bijna alle beleidsmakers verwachten dat de pilot een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van het 
landelijke en lokale drugbeleid ,(zie hierna). _ .• 

De enige uitzondering op het bovenstaande betreft. de Orde van Advocaten. Zowel de 
deken, als de later door.hern aangegeven contactpersoon, zijn geinformeerd over het 
voornemen van de pilot en de mini-pilot. Het onderwerp is 'op 14 januari besproken in 
de Commissie van de Orde. De Orde stelt prijs op nadere toelichting, die half februari 
door de begeleidingscommissie zal worden verschaft. 	• 

een (nog) beter . zicht op de groep van criminele verslaafden; 
een b,eter zicht op die verslaafden of gebruikers die door de verslavingszorg nog .  
niet Worden bereikt; 
het.in een vroeger stadium zicht krijgen op'irends in drugsgebruik, uitgesplitst 
naar bevolkingsgroepen en leeftijden; 
het zicht op mogelijke_relaties tussen gebruikte drugs en bepaalde delicten; 
het zicht op "dat deel van de criminaliteit dat verband houdt met drugs- en alco-
holgebruik; 
de mogelijkheid tot internatiohale vergelijking (met Ainerika en Engeland). 

Volgens de beleidsmakers is het belangrijkste doel van de pilot dan ook de vaststelling 
of een Nederlandse ADAM daadwerkelijk dergelijke beleidsinformatie kan gaan 

• Opleveren. Met name de mogelijke lage respons, zeker ten opzichte van Amerika, is 
door veel beleidsmakers genoemd als een van de redenen waarom minder beleidsmati-
ge informatie beschikbaar zou kunnen komen. 

' 	Als tweede belangrijk doel van de pilot is de'vaststelling van de `logistieke randvoor- 
waarden' van een permanente -monitoring genoemd. Veel beleidsmakers verwachten 
dat uitvoering van zowel de pilot, rhaar vooral een eventuele bredere invoering van 
ADAM, een arbeid§intentief traject zal zijn. De pilot zal naar hun mening scherp 
moeten vaststellen wie bij een bredere invoering van ADAM belast zal worden met de 

6 
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feitelijke uitvoering ervan. Hierbij is tevens aangegeven dat de financiele consequen-
ties hiervan vastgesteld dienen te worden. 	• 

• 
Uitvoefing en medewerking 
Alle beleidsmakers zijn van mening, met inachtneming van het voorafgaande, dat een 
dergelijke permanente 'monitoring in principe uitvoerbaar moet.zijn. In ieder geval is 
men bereid om medewerking te verlenen aan een pilot voor een permanente monito-
ring. Geen van de beleidsmakers is van mening dat bij andere partijen onoverkomelij- , 
ke bezwaren bestaan tegen een dergelijke pilot. Wel is door een antal beleidsmakers 
gewezen op de noodzaak om ook de advocatuur op de hoogte stellen en terdege reke-
ning te-houden met de rnogelijke belasting van de politie (verstoring van . dagelijks 
werk et cetera). 	 • • 

`13eperking' tot in verzekering gestelden 
De betrokken beleidsmakers realiseren zich de `beperking' van de keuze om de moni-
tor te richten op de in verzekering gestelden en niet Op alle gearresteerden. Aangezien 
de reden hiervoor is gelegen in de te verwachten logistieke en financiele belemmering-
en acht men dit niet eenvoudig oplosbaar. Wel is men van mening dat de pilot inzicht 
zou moeten verschaffen in de consequenties van een mogelijke keuze om de monito-
ring toch te richten op alle gearresteerden. Door verschillende beleidsmakers is er op 
gewezen dat door de nieuwe richtlijn•van het Openbaar Ministerie terzake, in ieder 
geval de plegers van zinloos geweld in verzekering worden gesteld. • • 

Soorten . drugs en laboratoriutn • • , 	 • 
Alle beleidsmakers zijn van mening dat de urinetest op alle mogelijke drugs betrek-
king zou moeten hebben en dat zeker in de pilot geen van de dr,ugs op voorhand. 
uitgesloten dient te worden. Tegelijkertijd is nadrukkélijk.de wens uitgesproken om 
ook op 'alcohol te testén, waarbij van verschillende zijden is gewezen op de mogelijke 
belemmering van de `tijdsfactor'. 2)  

Bij geen van de beleidsmakers bestaat een voorkeur voor een bepaald laboratorium dat 
de urinetest zou kunnen uitvoeren. Dit is ook van toepassing op het Gerechtelijk 
Laboratorium: een aantal beleidsmakers heeft aangegeven het juist minder voor de 
hand te vinden liggen dat het Gerechtelijk Laboratorium hierbij een rol zou krijgen. 
Dit mede door de mogelijke lagere respons door de associatie met politie en justitie. 

Wat betreft de te t6ten stoffen is er tijdens de voorbereidingen enige discussie geweest over de vraag of 
• LSD wel relevant zou zijn om op te nemen in de urinetest. Wij hadden op basis van signalen uit de 

hulpverlenerswereld al de indruk dat dit wel degelijk zinvol zou zijn, omdat LSD weer een revival lijkt 
• door te maken. We kaartten al experimenterend het punt van de.te onderzoeken stoffen ook aan bij 

sommige wereldwijze arrestanten. Een van hen bleek goed.ingevoerd in de drugs- en.uitgaanswereld, en 
hij verzekerde ons dat LSD zeker gebruikt worth., 
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De vragenlijst 	 • 
Door een (beperkt) aantal beleidsmaker's is aangegeven dat kritisch gekeken dient te 
worden naar de in Amerika gehanteerde vragenlijst voor de interviews met de in 

-verzekering gestelden. Deze zou een aa'ntal, vanuit Nederlands perspectief, overbodige 
vragen bevatten. Anderzijds moet de internationale vergelijkbaarheid wel zoveel 
mogelijk worden gewaarborgd. Vanuit de verslavingszorg is tevens aangegeven dat 
afstemming met de bestaande vraerdijsten voor de zogenaamde `intakegesprekken' als 
zeer wenselijk wordt gezien. 	 •. 

Aantal locaties 
Over het aantal locaties waar de pilot zou moeten plaatsvinden lopen de meningen 
uiteen. Sommige beleidsmakers achten een locatie voor de pilot voldoende. Een aantal 
beleidsmakers wijst op de mogelijke voordelen van meerdere locaties ioals bijvoor- 	, 
beeld: 

het beter kunnen inschatten van de logistieke randvoorwaarden, aangezien deze 
perlocatie sterk kunnen verschillen; • -  
de .mogelijke verschillen in de `soore in verzekering gestelden:- in Den Haag kan 

- de openbare ode en veiligheidsprob.lematiek sterk yerschillen met die in bij-
voorbeeld Zoetermeer of Delft. 	 • • 

Een aantal beleidsmakers dat eeri voorkeur heeft voor meerdere locaties hebben 
aangegeven dat in eerste instantie Delft en vervolgens Zoetermeer in aanmerking ,  
zouden kunnen komen als tWeede-of derde locatie tijdens de pilot. 
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2.2 • De opvattingen van betrokkenen op uitvoerend niveau 

Als tweede stap is vastgesteld, door middei van interviews met betrokkenen op uitvoe-
rend niveau, aan welke voorwaarden een . ADAM-pilot moet voldoen om_op zinvolle 
en verantwoorde wijze te kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zijn enerzijds vragen 
van draagvlak en haalbaarheid aan de orde gesteld, maar de- els ook . al  bijzonder prakti- 
sche zaken zoals de' feitelijke organisatie van de uiteindelijke pilot, en evenzeer de 
organisatie van de ,door ons voorgestane mini-pilot. 
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In dit kader is onder meer gesproken Met Vertegenwoordigers van de politie, de peni-
tentiaire inrichting Scheveningen, de Registratiekamer, van verschillende laboratoria 
en de verslavihgszorg. Voor eeh volledig oyerzicht van de gesprekspartners verwijzen 
wij naar bijlage B van deze notitie. ten en ander heeft geleid tot de volgende constate-
ringen. 

Draagvlak en haalbaarheid • 
.Evenals onder beleidsmakers is ook onder betrokkenen op uitvoerend niveau het 
draagvlakvoor een mogelijke ADAM-pilot groot. Onoverkomelijke knelpunten in 
zowel technisch als organisatorisch opzicht worden niet verwacht. Wel is aangegeven 
dat het van:belang is voldoende aandacht te schenken aan enkele aspecten rond regel-
geving en de wijze waarop de pilot organisatorisch wordt opgezet en ingericht.'Even-
als beleidsmakers zijn ook betrokkenen op uitvoerend niveau bereid h'un medewer-
king te verlenen aan de pilot. Ook hier is gewezen op de waarschijnlijkheid . van een 
extra be.lasting van politiemedewerkers. Volgens alle betrokkenen is het zinvol en 
wenselijk een mini-pilot aan de.`echte' pilot vooraf te laten gaan. Niet in 'de laatste 
plaats om een goed zicht te krijgen op de praktische en logistieke aspecten die de pilot 
rhet zich meebrengt. 

• Het privacy- en leeftijdsaspect 
Door Yrijwel'alle betrokkenen is het privacy-aspect genoemd als belangrijk aandachts-
punt bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Zo is door de Registratiekamer 
gewezen op de richtlijnen voor het omgaan met gegevens van respondenten in dit type 
onderzoek. Belangrijk zijn bijvoorbeeld zaken als de discretie van de interviewers en - 

-de anonieme verzameling en verwerking van de respondentgegevens. Bovendien vindt 
medewerking aan de pilot . plaats bp .  basis van vrijwilligheid, hetgeen betekent dat de in 
verzekering gestelde toestemming dient te verlenen aan het onderzoek. Aangegeven is 
dat daarto°  e het beste•een onderzoeksprotocol kan worden opgesteld, dat vervolgens 
voor de aanvang van het interview aan de in verzekering gestelde wordt voorgelegd. In • 
het protocol dienen duidelijk het doel en het anonieme karakter van het onderzoek te . 
worden aangegeven en dient expliciet om medewerking aan zowel de vragenlijstafna-. 
me als de urinetest te worden gevraagd. 

• De politie verstrekt geen.inhoudelijkesinformatie met betrekking tot de in verzekering 
gestelden ten behoeve van dit onderzoek: zij stelt slechts aan geselecteerde kandidaten 
voor om mee te werken aan een onderzoek. De Registratiekamer en de korpsjurist van 
politic Haaglanden, belast met privacyzaken waren beide van mening dat deze gang ,  
van zaken voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de persoonlijke 

• levenssfeer. 
• 

Bovengenoemde privacr:richtlijnen gelden voor alle in verzekering gestelden van 16 
jaar en ouder. Van de zijde van de Registratiekamer is er op gewezen dat, indien een 
respondent jonger is dan 16 jaar, er uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de 

• ouders van de respondent verleend dient te worden. Bovendien kan door de ouders op 
elk moment van het onderzoek de'toestemming alsnog worden ingetrokken. Mede op 
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basis hiervan is door enkele gesprekspartners aangegeven dat bij het betrekken van in 
-Yerzekering gestelden van 15 jaar en jonger enkele praktische problemen zullen 
ontstaan (procedureel, maar ook qua doorlooptijd). Als -nadeel van het uitsluiten van , 
in verzekering gestelden onder de 16 jaar is genoemd dat een interessante doelgroep 
daardoor niet aan de pilot kan deelnemen. Daarmee zou specifieke informatie over 
(zeer) jeugdigen,sbijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde soorten drugsgebruik; gemist 
worden. 

Aanpassing van de vratenlijst 
Verscheidene betrokkenen suggereerden om cie Amerikaanse ADAM -vragenlijst aan 
de Nederlandse situatie aan te passen. Hiertoe kregen we zowel vanuit de politie als de 
veislavingszorg niet alleen concrete suggesties, maar ook de dopr Nederlandse instel-
lingen gehanteerde formulieredmee. Bij een aantal items werd gesuggereerd om 
vragen en/of antwoordcategorieen over te nemen uit standaardvragenlijsten die in de 
verslavingszorg worden gehanteer'd. 

De keuze voor een laboratorium 	 , 	. 	 • 
Aan een aantal uitvoerenden is de vraag voorgelegd welke eisen moeten word -en 
gesteld aan het laboratorium dat de urinetests uitvoert. Hierop werd meestal gerea- - 
geerd met 'opmerkingen aangaande kwaliteit,_certificatie, flexibiliteit, ervaring met het 
•testen op drugs„ niet alleen screening op grote hoeveelheden maar ook meer gede-
tailleerd vervolgonderzoek moet mogelijk Zijn. Verder moest het laboratorium om 
praktische redenen bij voorkeur in de buurt zitten. Genoemde laboratoria zijri: het lab .  
van de Jellinek, het RBC-lab en het Deltalab . van . het psychiatrisch ziekenhuis in 

• Roortugial. Ook genoemd zijn Tilburg en labora‘toria verbonden aan een aantal 
universiteiten. Ook het gerechtelijk laboratorium is ter sprake gekomen, maar 
geadviseerd is dit lab Met de drugtests te laten doen gezien. de associatie die met politic 
en justitie gemaakt kan worden. 

Van bovengenoemde laboratoria is nagegaan in hoeverre zij in staat•zouden zijn de 
drugtests goed te kunnen uitvoeren. Gebleken is . dat niet alle labs alle gewenste testen 
(zelf) kunnen uitvoeren. Af en toe bleek men beperkt: alleen kunnen screenen bij-
voorbeeld en niet de mogelijkheden voor diepergaand onderzbek in huis hebben, of 
niet alle gewenste drugs kunnen screenen. In alle gevallen wordt voor permanente 
monitoring een prijs per onderzochte stolberekend, die per laboratorium (licht) 
varieert maar ongeveer zes gulden bedraagt. 

Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een tweetal van 
bovengenoemde laboratoria (RBC-lab en Deltalab). Beide laboratoria stain bij uit-
voerenden goed aangeschreven en zijn bovendien gelegen in de buurt van Den Haag. 
Gevraagd is in'hoeverre zij bereid 'zijn medewerking te verlenen aan de pilot en of het 
'ook allemaal praktisch uitvoerbaar:iou zijn. Gebleken is dat beide laboratoria in prin-
cipe wel zouden willen deelnemen (aan zowel de pilot als de mini-pilot), maar at het 
Deltalab betel; berekend is op grote hoeveelheden dan het RBC-lib. Beide labs bleken' 
in principe bereid minimumprijzen voor het ADAM-project te hanteren. ' 
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Overigens heeft de keuze voor een urinetest, ten opzichte van andere methoden, bij de 
betrokkeneneop uitvoerend niveau niet werkelijk ter discussie gestaan. Alternatieve 
methoden van drugstesten zoals door analyse van speeksel-, zweet- en haarmonsters 
zijn weliswaar beschikbaar, maar de kosten en de betrouwbaarheid van urinetests 
Vormen op dit moment nog goede argumenten om daar gebruik van te maken. 
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3. 	Verslag van de - mini-pilot 

ADAM in Holland?: onderzoek haa-lbaarheid 

Op 19 december 1998 jongstleden heeft in het kader van dit onderzoek in het arres-
tantenhuis van het hoofdbureau in Den Haag een zogenaamde `mini-pilot' plaats-
gevonden. Hierbij is - zoveel mogelijk aan de hand van het draaiboek en de vragenlijst 
die voor de pilot zijn ontwikkeld - bij wijze van `generale repetitie' een klein aantal in 
verzekering gestelden geInterviewd -. Tevens werd hen verzocht om een urinemonster 
af te staan. 	 - 

Het accent tijdens de mini-pilot is gericht op het onderzoeksproces: is alles adequaat 
gereg'eld, hoe is de logistiek, hoe reageren de respondenten, loopt alles naar wens, waar 
zijn nog verbeteringen mogelijk? De concrete onderzoeksresultaten iijn in deze fase 
van minder groot belang. 

Om dit alles optimaal te kunnen monitoren zijn niet alleen interviews afgenomen, • , 
maar alle feitelijke .  bevindingen opgetekend door de EsS&E-medewerkers. Daarnaast is 
ieder interview direct nabesproken en heeft aan het eind van de dag een algemene 
evaluatie plaatsgevonden. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de ervaringen, 
bevindingen en leermomenten die uit de 'mini-pilot zijn voortgekomen. 

, 	. 
De voorbereiding . van de mini - pilot 
De voorbereiding van de mini-pilot is in nauw overleg met de betrokken uitvoerenden 
verlopen. Deze bestond onder meer uit: 

ht aanpassen van de Amerikaanse .vragehlijst aan de Nederlandse situatie; 
het ,opstellen van een onclerzoeksprotocol; 
het opstellen. van een draaiboek; 
afspraken maken met het lab/voorbereidende werkzaamheclen urinetest; 
het maken van afspraken met de politie; 
het informeren van het Openbaar Ministerie, het gemeente,bestuur en de 
de advocatuur over de exacte" datum van de minis-pilot; 
het aanzoeken en instrueren van de interviewers; - 
en de logistieke voOrbereiding. 

Bij het opstellen van het onderzoeksprotocol en het draaiboek voor de mini-pilot kon 
worden gewerkt op basis van de Amerikaanse praktijk. Dezelfde instrumenten 
kunnen, wederom aangepast op basis van ervaringen, gebruikt worden voor de pilot. 
De keuze van het laboratorium viel uiteindelijk op het Deltalaboratorium in Poor-
tugaal, nadat we ons hadden georienteerd op verscheidene laboratoria, bij twee ervan 
de situatie ter plaatseladden bekeken en bij de politie en het gevangeniswezen nadere 
informatie hebben verkregen. Belangrijkste reden voor de keuze zijn de uitgebreide 
mogelijkheden van dit laboratorium, hun ervaring met omvangrijke drugstests met 
veel opdrachtgevers uit `justitiele kringen', hun kenn'is van de drugsmarkt en nieuwe 
trends en de relatief lage kosten. 
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Voorts waren zij bereid om aan de mini-pilot kosteloos mee te werken. Hierbij ver-
leenden ze op eigen initiatief ook daadwerkelijke ondersteuning: het .hoofd van het 
laboratorium en de chef van de afde sling klinische chemie waren tijdens de mini-pilot 
op het politiebureAu aanwezig om instructie te geven. De uitslag van de tests was 
binnen 48 uur na het versturen van de monsters bekend. 

Het maken van afspraken met de politie verliep zonder problethen: alle praktische 
zakeri werden rechtstreeks met het hobfd van he arrestantenhuis geregeld. Het aan-
zoeken en instrueren van de interviewers ging in dit geval routineus, doordat ervaren 
ES&E-medewerkers dit werk op zich namen. Voorafgaand aan de mini-pilot zijn de 
interviewers geinstrueerd door de onderzoekscoordinator, die tevoren het arrestanten-
huis had beiocht, de Amerikaans. e ADAM-procedures zorgvuldig had doorgenomen , 
en het draaiboek had samengesteld. De,Amerikaanse instructies voorzien in een uitge-
breide tsainingsfase met proefinterviews en groepsdiscussies. 3)  Omdat de interviewers 

'a11ema41 uitgebreide interview-ervaring hebben opgedaan werd hier van afgezien: 
tijdens de mini-pilot bleek inderdaad dat de gesprekken vrijwel allemaal zeer vlot 
verliepen, en ook de.gewenste resultaten opleverden. 

Gekozen afwijkingen van de•Amerikaanse opzet • 	 • 
Het hele onderzoek is tot dusver zoveel mogelijk overeenkomstig de Amerikaanse 
ADAM-instructies opgezet. Bij de selectie van interviewkandidaten werd echter in 
sommige opzichten van de Amerikaanse opzet afgeweken. 

1. 	Besloten is om in principe alle in verzekering gestelden te benaderen, met in- 
begrip van degenen die bijvoorbeeld voor een verkeersdelict waren aange- 

• houden. Deze personen zullen immers in verzekering zijn gestelctvoor verkeers-' 
delicten die over het algemeen toch tot de zwaardere categorie behoren, bijvoor- 

• beeld het veroorzaken van een aanrijding onder invloed van alcohol, of door-
rijden na een ongeval met letse1. 4)  

2. . Besloten is om niet bij voorbaat een beperking op te leggen ten aanzien van het 
aandeel arrestanten voor drugsdelicten, maar eerst eens te bezien of drugsde-
licten inderd'aad .zo'n groot a-andeel zouden vormeri in de arrestantenpopulatie. 
Dit bleek tijdens de mini-pilot niet het geval te zijn, hetgeen niet verbazing-
wekkend is gezien de verschillen,in vervolgingsbeleid voor drugsbezit tussen de 

. VS. en Neder1and. 5)  

Hunt (1998); Travis (1998). 

De Amerikanen,houden personen die zijn aangehouden voor verkeersdelicten en landloperij buiten , de 
steekproef. 

In de Amerikdanse onderzoeken mogen arrestanten voor drugsdelicten niet meerdan 20% van de 
geinterviewde volwassen mannen uitmaken. 
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6) Deze inschatting is onder meer gemaakt op basis van regelmatig bezoek aan penitentiaire inrichtingen 
door ES&E-medewerkers, waarbij het personeel steevast uitlatingeri in deze richting doet. Overigens is 
het in de praktijk nogal arbitrair om een leek te laten beslissen over de mate waarin iemand psychische 
stoornissen vertoont. 

Pei-sonen die psychisch gestoord lijken worden in de Amerikaanse : ADAM-
onderzoeken overgeslagen. Vooralsnog hebben wij hiertoe niet beslist. Ten 
aanzien van personen met psychische problemen is afgesproken dat er, zodra 
een dergelijk persoon wordt aangetroffen, wordt gehandeld naar bevind van 
zaken. Her aantal gedetineerden met psychische problemen is dermate groot dat • 
we . verwachten dat er veel potentiele kandidaten afvallen als we hier wel strikt 
op zouden selecteren. 6)  

	

4. 	Personen die potentieel gewelddadig zijn worden in Amerika met rust gelaten. 
• Onze afspraak ten aanzien van mogelijk agressieve personen was om de keuze 
• om wel of niet te interviewen uiteindelijk aan de inschatting van het bewakings-

personeel over te laten. In een geval bleef een b.ewaker vkak bij de cel rondlopen ;  
en decide de ES&E-medewerkster aChteraf mee zich enigszins zorken te hebben 
gemaakt omdat het om een zware jongen ging. In een ander geval werd vooraf 
meegedeeld dat het beter was om een man het interview te laten doen. 	• ' 

5. Besloten is om af te zien van het interviewen van persônen die.in vreemde- . 
lingenbewaring zitten, om.  de eenvoudige reden dat zij niet in verzekering zijri 
gesteld, en dat met de opdrachtgever is afgesproken om uitsluitend in ver-
zekering geStelde arrestanten te benaderen voor een interview! )  

6. Een belangrijk selectiecriterium is de leeftijd van de in verzekering gestelden. 
Omdat vool- het onderzoeken yan personen jonger clan zestien jaar vooraf 
schriftelijke toestemming van de ouders nodig is, besloten we al bij voorbaat om 
hiervan af te zien. 8)  Deze ondergrens werd echter niet duidelijk voorafgaand aan 

	

s 	de mini-pilot naar de politic gecommuniceerd. Zodoende was een deel van 
• zestien-minners inderdaad tevoren uit de selectie gehouden, maar in twee 
gevallen ontdekten interviewers pas in de cel dat ze.tegenover iemand van 

• vijftien zaten. In deze gevallen is direct uitvoerig aangegeven dat betrokkene 
eigenlijk vanwege de jeugdige leeftijd buiten het onderzoek viel, en dat men het 

• gesprek daaroin zou moeten beeindigen. De betrokkenen gaven er echter de 
voorkeur aan, het gesprek toth voort te zetten. Van urine-afname was bij deze 
respondenten geen sprake. Een van hen had tevoren al aangegeven dit niet te 
willen, de ander besloot dit in de loop van het interview. Uiteraard zal bij de 
grote pilot worden gezorgd dat zo'n misverstand rond de jeugdigen wordt 

• verrneden. 	- 

ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheid 

Het is ons op dit moment niet duidelijk of in de VS. personen die in vreemdelingenbewaring zitten 
worden geinterviewd. In het Amerikaanse instructiemateriaal wordt overigens opgemerkt dat de hier 
genoemde selectieregels aan herziening toe zijn, en dat ze .hier en daar nu al niet meerworden gehan-
teerd. • 

8) ADAM (of liever de voorloper, het DUF-programma) heeft speciale interviewformulieren Voor jeugdi-
gen. Hiervan is echter geen gebruik gemaakt. 
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7. 	In de VS. krijgen de interviewers tevoren de beschikking over politiegegevens 
•betreffende de arrestanten om allerlei informatie als naam, gebooriejaar en 
delicten vast te leggen. In onze opzet is er in overleg met de vertegenwoordigert 

, 	van politie en justitie vooralsnog voor gekozen om geen enkele informatie- 
verstrekking Vanuit de politie te doen plaatsvinden: dit om allerlei juridische . 
complicaties te vermijden. In plaats daarvan wordt de respondent verzocht om 

• • het briefje te laten zieh, waarop staat voor welke wetsartikelen men in verze-
kering is gesteld. 	 , 

• • 
De start van de mini ...pilot 
Bij de aanvang van het experiment op 19 december ontving de chef van het arres-
tantenhuis; in de persoon van de beer Helsdingen, zelf het onderzoeksteam dat be- - 
stond uit een vijftal medewerkers van Eysink Smeets & Etman (de projectleider, de 

nderzoekscoordiriator en een drietal interviewers) alsmede twee vertegenwoordigers 
van het Deltalaboratorium. Deze laatsten iouden instructies geven aangaande het op 
correcte wijze uitvoeren van de urinetest. Er was afgesproken om rond 14:00 uur in 	• 
het,arrestantenhuis te zijn. Dit bleek achteraf niet zo'n handige tijcf in verband met de 
wisseling van de diensten tussen 14:30 uur en 15:00 uur. 

Het Haagse cellenblok op het hoofdbureau omvat 50 normale cellen en vier iso-
leercellen. Na een rondleiding door het arrestantencomplex selecteerde de beer 
Helsdingen in de administratie de personen die in aanmerking kwamen om te worden . 
geInterviewd. Hierbij deed zich een eerste probleem voor. Van de 33 personen die op 
dat . moment waren ingesloten vielen er 22 af doordat zij in vreemdelingenbewaring' 
zaten (en dus niet op . ,verdenking van een strafbaar feit in verzekering waren gesteld), 
of doordat zij veel langer dan 24 uur zaten ingesloten. Van de. overgebleven person.en 
was er aanvankelijk geen enkele korter dan 24 uur ingesloten. Het criterium van `niet .  
langer dan 24 uur ingesloten' was aanvankelijk de door ons gehanteerde maximale 
termijn in verband met 'de urinetest: er werd van uit gegaan dat na een etmaal van een 
aantal stofferi, met name alcohol, amfetaminen en ecstasy, vaak nauwelijks nog sporen 
*in de urine zijn vastste stellen. In overleg met de mensen van het Deltalab is ter plekke 
besloten om een termijn van 36 uur te hanteren: van de meeste stoffen is dan nog altijd 
vast te stellen of er van gebruik sprake is geweest. 9)  Dit leverde voldoende poteritiele 
kandidaten op (namelijk twaalf). Gedurende het interviewen bleek een persoon toch 
te jong, en er kwam nog . een persoon binnen die pas twaalf uur geleden was aange-
houden, zodat het totaal aantat te benaderen kandidaten twaalf bedroeg. 

Interviewen• op cel 
Na een rondleiding door het cellencomplex begon het feitelijke werk: De opzet was 
om de interviews in de spreekkamertjes af te nemen die door de recherche en advo-
caten worden gebruikt. Doordat deze bij aanvang van de interviews alle bezet bleken, 

Alvorens de pilot uit te voeren wordt meer exacte informatie gezocht betreffende de periodes waarin de 
aanwezigheid van wei-kzame stoffen in de urine nog is vast te stellen. 
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10) 

is in overleg met de bewaarders gekozen voor het afnemen van de interviews in de 
cellen van de afzonderlijke arrestanten. Dit heeft enige nadelerf, maar ook voordelen. 

den van het interviewen op ccl: 

in te stemmen met het interview, en de 
...................................................................................................... 

setting voor een interview: 	 ................... 

•arrestan t•..• . 	.•...• . • ....• • •....: 	: 

trouwdé .•• 	. . . 	. 	. 
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Het argument dat met sigaretten en dergelijke eerder toestemming wordt gegeven voor 
een interview weegt niet zwaar. Wij ondervoriden vrijwel geen weerstanden op dat 
vlak: slechts een persoon weigerde te worden geinterviewd. 

De totale respons 
Zoals aangegeven was er sprake van 33 gedetineerden. Uiteindelijk bleven er hiervan 
dertien geselecteerden over, waarvan er een uiteindelijk door de leeftijdsgrens nog 
afviel en er dus twaalf geselecteerden overbleven. Tijdens de mini-pilot was de respons 
voor medewerking aan de interviews groot. 1°)  Slechts een van de twaalf benaderden 

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is al eerder ervaring met ADAM-
onderzoek opgedaan. De situatie met betrekking tot de (non)respons was daarbij als volgt. 

In Groot-Brittannie werd in 1996 - 1997 een ADAM 7achtig experiment verricht door de University of 
Cambridge. Op vijf locaties in" het hele land werden arrestanten benaderd voor een interview en urine- • 
test. Ruim 80% (839 mensen) stemde in met een interview, en van hen stonden 622 personen ook urine 
af. Het totaal aantal b.enaderde personen (dus inclusief de weigeraars) is in slechts drie van de vijf locaties 
geregistreerd. In deze drie plaatsen tezamen was de respons-percentage voor het interview 86 en voor de 
urinetest 63. In twee van de vijf locaties werkten de onderzoekers een maand lang het hele etmaal, met 
het oogmerk alle gearresteerden zo snel mogelijk te benaderen. Gegevens ontleend aan: Bennett (1998a; 
1998b). , . 

In de VS: Wordt al •zo'n tien jaar onderzoek gedaan naar dnigsgebruik bij arrestanten. De resultaten voor 
wat betreft de respons zijn daarbij uitzonderlijk gunstig: zo'n 95% stemt in met een interview, en van de 
geinterViewden verschaft zo'n '80% een urinespecimen. Bij deze zeer hoge respons moet wel worden 
bedaeht dat de omstandigheden waaronder arrestanten over het algemeen in de VS. worden ingesloten 
nog wat minder comfortabel zijn dan in Nederland. Veertig mensen in een arrestantenverblijf Van zes bij 
vijf meteris niet ongewoon, en regelmatig komt het er tot onderlinge intimidatie en geweld. Ingeslote-
nen nemen onder die omstandigheden elke gelegenheid te baat om even lticht te krijgen, hetgeen de 
respons zeker zal,verhogen. Wij ondervonden overigens bij de mini-pilot d4 politiemedewerkers soms 
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weigerde te worden geinterviewd, maar deze was daft ook abrupt uit zijn slaap gewekt. 
Het aantal weigeringen .van de urinetest is een groter pro bleem, en dit is waarschijnlijk 
moeilijk . te'ondervangen door het verbeteren van de interviewomstandigheden. De be-
zwaren tegen het afstaan van urine liggens voor zover wij konden.nagaan no gal princi-
pieel: men ervaart het als een te grote schending van de persoonlijke levenssfeer, en is 
wantrouwig omdat men geen controle meer heeft op wat er verder met het monster • 
wordt gedaan." )  

De benadering 
De feitelijke ontmoeting verliep tijdens de mini-pilot over het algemeen als volgt. De 
interviewer meldt zich bij de bewaarders, en aan de hand van het celnummer lopen 
interviewer en bewaarder naar de betreffende cel. Wanneer de betreffende arrestant op 
dat moment niet beschikbaar is (door luchten, douchen, eten, horen, door de recherche 
of jets dergelijks) wotdt het in overleg met de bewaarder later opnieuw geprobeerd, in 
principe totdat bet contact een keer is - gelegd. Timing in verband met slapen; metha-
dongebruik, de stress van verhoor en dergelijke is vanzelfsprekend van belang. 

Het kwam in deze fase.eenmaal voor dat de bewaarder aangaf dat het beter was om een 
bepaalde arrestant door een man te laten interviewen, die stevig in zijn schoenen 
stond. De persoon in kwestie was nogal verhaal agressief en dominant. Uiteindelijk is 
ook dit interview met goed gevolg afgenomen, rnaar er kan van . worden uitgegaan dat 
dergelijke situaties zich vaker zullen voordoen, en dat het goed is om bij de selectie 
van interviewers .hiermee rekening te houden. We waren voornemens om ten minste' 
een interview met een vrouw ook door een man te laten doen om te bezien of dit 
bepaalde problemed op zou leveren. Omdat er maar een vr,ouwelijke arrestant kon 
worden geInterviewd is het daar echter niet van gekomen. 

Aangeland bij de cel wordt de deur geopend, en de bewaarder vertelt in enkele 
woorden dat er een onderzoek aan de gang is dat . niets met de politie heeft te maken, 
dat de persoon van het onderzoeksbureau een en ander zal foelichten, en dat mede-
werking op vr'ijWillige basis gebeurt. Vervolgens is het aan de interviewer om de ka.n-
didaat-respondent duidelijk te rnaken wat de bedoeling is, en om medewerking te 
verkrijgen. Na enkele sociaal bedoelde introducerende opmerkingen:wordt sdaartoe de 
standaardtekst voorgelezen die in de aanhef van het vragenformulier staat. Vaak wordt 
de strekking van het verzoek nog .eens in andere woorden herhaald, tot de persoon 
aangeeft het goed te hebben begrepen. Wanneer wordt geweigerd wordi in principe 

eens jets andere, ,maar wel overtuigende aanpak hebben om arrestanten tot medewerking te bewegen. 
Een arrestant werd op enigszins knorrige wijze door een bewaarder overtuigd om mee te werken aan de 
urinetest, nadat een interviewer hem dit vergeefs had verzocht. Bij twee anderen slaagde deze benadering . 	. • evenwel niet. 

Enkele arrestanten gaven aan dat ze bezorgd waren dat er DNA-anderzoek zou worden gedaan. Wanneer 
we hen verzekerden dat dit niet zou gebeuren, kregen we als reactie dat men ons misschien nog wel zou 
geloven, maar dat wij ook niet konden weten wat er in.het laboratorium mee zou•worden gedaan. 
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eenmaal geprobeerd om eventuele bezwaren weg te nemen en toch te overtuigen: 
Wanneer de weigering duidelijk en vastbesloten is, wordt van verdere pogingen 
afgezien. 	• 

Warineer de persoon in kwestie zich bereid verklaart tot medewerking wordt met zo 
weinig mogelijk omwegen tot het afnemen van het interview overgegaan. Gebleken is 
dat het tij dens de hele procedure van belang is om tactvol en met respect om te gaan 
met de respondenten en rekeriing te houden met hun penibele situatie. 

Taalproblemen 
Vooraf is ing-eschat dat de taal een probleem zou kunnen opleveren. Tij dens de mini-
pilot gaven ook de bewaarders aan dat er in maar liefst zeventien talen informatie-
materiaal aanwezig was en dat regelmatig van de tolkentelefoon gebruik wordt 
gemaakt.' 

Tij dens de mini-pilot leverde slechts een respondent in dit opzicht Wat problemen op: 
een man die verklaarde . Algerijn t.e zijn werd uiteindelijk in een mengelmoes van Frans 
en Engels geinterviewd. Sommige onderdelen van de vragenlijst leek hij echter niet 
goed te begrijpen: In hoeverre het mogelijk is om door middel van de tolkentelefoon 
een goecl interview te kunnen afnemeri hebben wij nog niet kunnen vaststellen. beze 
optie lijkt echter lastig terwijl dan ook een formulier in de juiste taal eigenlijk nog 
aitijd gewenst blijft. 

Het feitelijke interview 	 . 

Het feitelijke afnemen van het interview duurt, afhankelijk van de respondent, ergens 
tussen de zes en vijfendertig minuten. Zeventien minufen is het gemiddelde. Som- - 
migen hebben veel meer te melden op het gebied van drugsgebruik clan anderen, bij 

„ • sommigen moet ter verduidelijking vaak worden doorgevraagd, en bij weer anderen 
vergt, het nogal. wat tact en alertheid om bij de les te blijven. De ervaringen tijdens de , 
mini-pilot met het interviewen waren over het algemeen positief. 

In hoeverre de verkregen antwoorden ook de waarheid weergaven is moeilijk vast te 
stellen: in wezen is de respondent immers de enige bron vow= de interviewer. Het 

.• formulier van inverzekeringstelling kan, als het wordt.overlegd, een ,indicatie geven of 
in ieder geval de informatie met betrekking tot het delict waarvosor men is aange-
houden correct is Voorts is vanzelfsprekend de urinetest me'cle bedoeld om te \Teri-
fieren of verhaal en plas overeenkomen. Wij kregen echter de indruk dat juist degenen 
bij wie enige twijfel kon bestaan over de correctheid en volledigheid van hun relaas, 
vastbesloten weigerden om urine af te staan. 

Na afloop van het interview zijn er zeker tien minuten nodig om het formulier verder 
bij te werken en (zeker bij een experimentele pilot) eventuele indrukken op te 
schrijven- c.q. te bespreken. Daarnaast is . er  na.sommige lange of moeilijke interviews 
even tijd nodig om mentaal weer bij te komen. 
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Wij hadden bij de mini-pilot een cadeautje rheegenomen voor de arrestanten (een 
doosje met drop). Het bleek ecIter niet mogelijk om ter plaatse jets dergelijks te over-
handigen. We konden de presentjes slechts.achterlaten bij de persoonlijke bezittingen. 
van de arrestanten, die ze na vrijlating terugkrijgen. 

De gehanteerde vragenlijst  
Op basis van de opmerkingen van geinterviewde beleidsmakers en uitvoeren.den zijn 
aanpassingen in de Amerikaanse ADAM-vragenlijst gemaakt en is uiteindeliik in 
overleg met een aantal direct-betrokkenen een Nederlandse vragenlijst opgesteld waar-
mee tijdens de mini-pilot is gewerkt. Op deze wijze is bereikt dat de resultaten van 
ADAM ook met andere Nederlandse onderzoeken vergelijkbaai zijn. 12)  Tijdens de 
mini-pilot bleek dat over het geheel gehomen de vragenlijst -goed 	te nemen. Als 
gevolg van de opgedine drvaringen bij de mini-pilot zijn nog wel enige aanpassingen 
gemaakt en is een aantal nieuwe vragen toegevoegd (zie hiervoor paragraaf 4). 

Zoals aangegeven is.gestari met een `blanco' vragenlijst: vooraf is in tegenstelling tot 
Amerika geen politie-inf6rmatie ter beschikking gesteld zoals naam, geboortejaar en. 
delicten. Tijdens-de pilot zal moeten blijicen in hoeverre 'het systeem van Overlegde in-
verzekeringbriefjes. werkT om achter de reden van aanhouding,te komen: bij de mini-
pilot hebben zeven van de elf geinterviewden geen briefje overlegd. Sommigen van 
hen zeiden een dergelijk briefje hooit .te hebben gekregen. 

De toelichting bij de aanvang van het gesprek dat de interviews plaatsvinden in op .- 
dracht van het ministerie van justitie viel bij meerdere respondenten niet goed: men 
veronderstelde dat `Justitie' .beslist jets met de politie, de Officier van Justitie en alles 
daaromheen te maken moest hebben, en dat het daarom alleen maar nadelig kon zijn 
om daaraan mee te werken. Het vergde Veel uitleg ora . duidelijk te maken dat het 
ministerie niet hetzelfdeis . als het Openbaar Ministerie. 

-De urinetest 
- Zoals aangegeven bleek het aantal weigetingen van de urinetest bleek een groter 

probleem dan bij de medewerking aan het interview. Uiteindelijk konden we van de 
elf geinterviewden slechts vier urinemonsters verkrijgen. De door respondenten 
aangegeven bezwaren worden niet ondervangen door een andere interviewsetting of 
het aanbieden van sigaretten. De reden van weigering ligt voor zover bekend vooral 
bij de ervaren inbreuk op de privacy en lichamelijke integriteit, en vooral op het idee 
dat-men onbekende tests (zoals DNA) zou kunnen doen die mogelijk nadelig zijn voor 
betrokkene. 

Het afnemen van de urine zelf werd-alleen bij mannen gedaan: de e,nige geinterviewde 
vrouweliike arrestante weigerde de urinetest categorisch. De mannen die meewerkten 

Op sommige vraag- en kritiekpunten wisten we zelf niet echt antwoord, mef name waar het onduidelijke 
kaken uit de Amerikaanse vragenlijst betrof. Werkelijk overbodig lijkende vragen zijn vervolgens 
weggelaten in de Nederlandse versie. 
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werden na afloop van het interview korte tijd in hun cel achtergelaten met een 
bekertje, het monsterpotje en een uitleg van wat de bedoeling was." )  Ondanks de 
instructie cm het potje open te laten hadden twee arrestanten zelf het potje al dicht-
gedraaid. E'en van hen was zo behulpzaam_om - het potje ook vast af te spoelen; het 
vermoeden bestaat dat hij zelf wat water aan de urine heeft toegevoegd. Het feit dat de 
urine alleen op de cellen kon worderi afgeriomen (er zijn verder geen toiletten voor 
arrestanten) brengt met zich mee dat het voor de proefpersonen eenvoudig is om het 
monster te beinvloeden door bijvoorbeeld water toe te voegen. Dit hoeft op zichzelf 
nog geen probleem . te zijn, omdat het er immers slechts orri gaat vast te stellen'Of er 
bepaalde stoffen in de urine zitten, terwijl de concentratie er niet wezenlijk toe.doet. 
•Een verdunning met de helft water maakt het nog altijd mogelijk om die stoffen vast 
te stellen, en een zeer sterke verdtinning van het monster zou direct opvallen, zowel 
door de temperatuur en lichte kleur van het monster als door het ,gehalte aan 
kreatinine." )  

De eerste . arrestant die we interViewden kreeg het nit direct voor elkaar om urine te 
produceren. Er wercl nog enkele keren teruggegaan, maar uiteindelijk lukte het pas na 

• • het avondeten. 

, Bij het aanpakken van het potje kan zich . riog een wat ongemakkelijke situatie voor-
doen, als de interViewer volgens instructie zijn latek handschoenen al aanheeft en er 
uit beleefdheid nog een ha_nd moet worden geschud. Al met al levert het verkrijgen 
van het urinemonster echter, zodra men wil meewerken, feitelijk geen Problemen op, 

• 
. 

Waarborging van de privacy 
Hoewel de andnimiteit van de aangehoudenen in de gekoz.en opzet . 00k volgens de 
geraadpleegde privacydeskundigedin principe voldoende geWaarborgd.is , bleek tijdens 
de mini-pilot toch voortdurende alertheid op dit punt nodig. Enkele voOrvallen 
kunnen dit illustreren. 

De Amerikaanse ADAM-instructies geven aan dat de onderzoeker op min of meer sluikse wijze enig 
zicht moet proberen te houden op de monster-productie. Het leek ons evenwel uit ethische overweging-
en niet goed mogelijk om bij. het daadwerkelijk urineren aanwezig te zijn, temeer daar het in dit geval 
plaatsv,orid in de eigen cel. 

Bij een van de vier afgenomen urinemonsters werd al bij het aanpakken van het monsterpotje vastgesteld 
dat de temperatuur lauw was in plaats van lichaamswarm, en dat de inhoud uitzonderlijk licht van kleur . 
was. Bij de analyse bleek het kreatinine-niveau ongeveer vier maal lager dan bij de .andere drie urinemon-
sters. Het niveau (5,3 mmo1/1) lag echter jets boven de grens van 4,5 waarop beslist verdenking 	. 
verdunning ontstaat (mevrouw M.J. van Delft, Deltalab P.00rtugaal, Mondelinge communicatie 23 
december 1998). Kreatinine is een afbraakproduct van kreatine, een stof die van nature in spierweefsel 
voorkomt .. Kreatinine wordt in relatief constante hoeveelheden via de urine afgevoerd, zodat de concen-
tratie afhangt van de mate van verdunning van de urine, in of buiten het lichaam. Urine kan door zeer 
yeel Yocht te drinken zodanig worden verdund (tot tien keer Of meer) dat sporen van drugsgebruik 
nagenoeg onvindbaar worden. Door de verdunning neemt echter ook het kreatinine-niveau evenredig af. 
Een uitzonderlijk laag kreatinine-niveau wijst dus op verdunning door veel drinken, of door het recht- 

. streeks toevoegen van water aan het urinemonster (Elbert 1997). 
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A. De politieman die ons de lijst van te interviewen personen gaf, had dit over- 

	

. 	geschreven van de monitor waarop hij de zogenoemde chotelmodule' gebniikte 
(de arrestantenadministratie). Om te weten wie hij moest hebben had hij de 
achternamen van de betrokkenen op het briefje erbij geschreven. Hiervoor moet 
dus een nog striktere procedure worden afgeskoken, waarbij de onderzoeks-
coordinator alleen de celnummers krijgt en daarmee de interviewers aanstuurt.. 

B. Om te kunnen nagaan wie de interviewers al gehad liadden schreven zij vaak .het 
nummer van de cel op het interviewformulier. Met die informatie kan via de 
arrestantenadministratie eenvoudig de naam van betrokkene worden opgezocht. 
-Een systeem met afneembai-e stickers of afscheurbare hoekjes is waarschijnlijk 
beter. 	 - 

C. In het informele contact tussen interviewers, arrestanten en bewaarders werd 
herhaaldelijk over informatie betreffende de zaak waarvoor de mensen zaten, 
maar ook over andere persoonlijke dingen gesprokeri. Dit is een natuurlijk 
sociaal proces en vrijwel niet te vermijden: het zou het rapport met zowel 
arrestanten als bewaarders ernstig kunnen verstoren als daar al te krampachtig 
mee wOrdt omgegaan. De disc retie van de interviewers is daarom van groot 
belang. Aan de bewaarders moet worden duidelijk gemaakt dat men niets van 
hen wil weten over aChtergronden en 'dergelijke. Ook onderling moeten inter-
viewers eigenlijk niet "rneer dan de strikt noodzakelijke informatie uitwisselen. 

Pr'akti.sche samenwerking met de politie 	 • 
De samenwerking met de politie yoorliep bijzonder i goed. Door de omvang van de 
groep (zeven mensen) namen we tijdens de mini-pilot nogal bezit van de personeels-
keuken, maar dit leverde geen problemen op. 're verwachten is dat de frequente aan-
wezigheid van twee onderzoekers tijdens de pilot geen problemen zal bpleveren. De 
chef van het arrestantenhuis en zijn medewerkers waren' zonder uitzOndering bij-
zonder hulpvaardig. Wel was het even wennen over en weer: er moet in ieder geval ,  
zoveel mogelijk duidelijkheid zijn over de opzet van het onderzoek en over de beste 
maniei om tijdens het interviewen tussen de reguliere werkzaamheden door te 
laveren. 

• De resultaten van de mini - pilot 	- 

Hoewel de procedurele aspecten bij de mini-pilot van 19 decerriber voorop stonden en 
het ging om een (zeer) kleine .groep beyraagden, is het toch aardig om ook even naar 
de inhoudelijke resultaten te kijken. 15)  Van de elf geinterviewde personen bleken er zes. 
regelmatig cannabis te gebruiken, drie . cocaine, drie ecstasy en een heroine. Uit de vier 
tests kwam een persoon als volkomen schoon te voorschijn. Drie p,ersonen scoorden 
op cannabis, twee op cocaine en een op heroine. Er deden zich geen grote discre- 

. panties voor tussen hetgeen in de interviews verklaard en in de urinetests vastgesteld • 
werd. Negen respondenten verklaarden in het etmaal voorafgaand aan hun arrestatie 
geen alcohol te - hebben gebruikt. Een 'meldde alcoholgebruik in de laatste 24 uur voor 

De resultaten van de mini-pilot zijn integraal weergegeven in bijlage F. 
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de aanhouding, een.ander minder dan zes uur voor de aanhouding. Vijf personen 
meldden drugsgebruik minder dan twaalf uur voor de aanhouding. Zes personeri gaven • 
op al eens eerder te zijn aangehouden. 

Bij deze mini-pilot vergde de verwerking van de verkregen onderzoeksdata een relatief 
geringe tijdsinspanning van naar schatting zo'n vijf werkuren: Bij de `echte' pil.6t moet 
in de planning echter reken.ing worden gehouden met voldoende ruimte voor analyse 
en rapportage van de onderzoeksdata. 16)  
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Bij 150 afgenomen interviews zal dit naar schatting zo'n drie . dagdelen senior, acht dagdelen junior en 
zeven dagdelen assistent vragen. Wanneer er ook nog kwalitatieve informatie uit de interviews moet 
worden gehaald, kost dit meer tijd.- - . 
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4. Zeslismomenten in het Plan van Aanpak ADAM-pilot 
a 	. 	 • 	 . 	. 	

, 
 

Op basis van de opvattingen van de beleidsmakers en uitvoerders en op basis van de . 
ii 	 hiervoor beschreven opgedahe ervaringen opgedaan tijdens de mini-pilot hebben wij 

een concept-Plan van Aanpak ADAM-pilot opgesteld dat separaat is bijgevoegd. In dit 
• concept-Plan van Aanpak . zijn door Eysink Smeets & Etman een aantal expliciete 

a besluiten genomen die zowel betrekking hebbenfrop logistieke en inhoudelijke rand- 
• voorwaarden van de pilot. Deze' besluiten zijn afzond.erlijk beschreven en beargumen- 

ii 

	

	 teerd om op deze .wijze ter toetsing aan de begeleidingscommissie voorgelegd te 
, worden. De commissie heeft hierover vergaderd op 13 januari 1993. Bij die gelegen- . 

iii • 	. 	heid zijn de beslissingen deels geamendeerd en daarna vastgesteld.,De-resultaten hier- 
. . van zijn hiero.nder weergegeven:  

a 	. . 
. 	 . 	

. 

, 

1. 	Selectie van locaties 	. 
ii 	. 	 . 	

. 	 . 

	

. A. 	Beslist wor dt dat er tijdens de pilot op éin locatie interviews worden afgenorrzen: 
het hoofdbureau in Den Haag. 	 , 

, 
gi. 	.  . 

, 	 Aahvankelijk ging de voorkeur van de onderzoekers uit naar het houdeh van de - 

• pilot in zowel Den Haag als Delft. Uiteindelijk is door de begeleidingscommissie. 
tijdens.de  bijeenkomst van 13. januari 1999 toch besloten om uitsluitend op het 

U - 

	

	. 	hoofdbureau te gaan interviewen. De doorslag hierbij gaf de mening van de 	. 
, 

vertegenwoordigers van het korps dat nagenoeg alle arrestanten uiteindelijk op 
ii 	• 	 het hoofclbureau terecht komen, zodat er veeI kosten en tijd bespaard kunnen  • 

. 	 worden. 	 . 
It 	 - . 

	

, 	 . 
a 	

. • 2. 	Aantal en soort respondenten ' 
. 	 ' 	. 

U • 	• A. - Beslist is om alleen in verzekering gestelden als kandidaat te benaderen. 

ii 	 Alle beleidstnakers waren het bier over eens. Een belangrijke overweging hierbij 
• is dat de onderzoekers hierdoor de politie niet onnodig voor de voeten lopen in 

ii 	 de drukke eerste zes uur. Een nadeel zou kunnen zijn dat veel `kleinere boefjes', 
zoals winkeldieven, tasjesrovers en dronken rijders worden gemist. 

a 

• 

_ 

. 
B. 	Personen die in vreemdelingen.  b ewaring zitten kornen niet voor dit onderzoek in 

•III 	 aanrnerking. 

IIII 	
. 	 . 	, 

- 	 Illega1e vreemdelingen die iri v'reemdelingenbewaring zitten (naar verwachting 	- - 
U 	 een kwart tot een derde van alle .aángehouden personen op het bureau) worden 

niet geinterviewd: zij yvorden immers niet verdacht van het begaan van strafbare 
ii 	 feiten en zijn niet in verzekering maar in bewaring gesteld. Een bijkomeild 

argument is dat het taalprobleem bij deze categorie voor extra complicaties zou 
U 	 • 	 zorgen. 	 . 	.

• , 

a, 	. . . , 
. 

• • 	
. 	• •„ 
	

. 	
. 

. 
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17)  

18)  

ADAM in Holland?: onderzoekhaalbaarheid 

C. Beslist wordt om voar de pilot te mikken op 150 geslaagde interviews per cyclus. 

,Het lijkt niet voor de hand te liggen om tijdens de pilot het aantal te interviewer' 
personen op de Amerikaanse.ADAM-standaard van 250 mannen en 100 
vrouwen per kwartaal te stellen" ) . Omdat het totaal aantal in verzekering 
gestelde verdachten in de regio Haaglanden jaarlijks rond de 2.200 bedraagt, 
kunnen we naar onze mening met een aa'ntal van 150 interviews volstaan. Dit 
aantal lijkt zeker voldoende.om  een representatieve steekproef te realiseren" ) . 

D. Beslist wordt om niet tevoren een quotum vrouwelijke respondenten vast te stellen. 

Door niet bij voorbaat een quotum voor vrouwen vast te stellen,,wordi zoveel 
mogelijk een niet:gewogen afspiegeling van de hele .populatie in verzekering .  
gestelden onderzocht. 

E. Beslist wordt om alleen personen vanaf zestien jaar te onderzoeken. 

Uit informatie van de Registratiekamer bleek dat voor het onderzoeken van 
personen jonger dan zestien jaar vooraf schrifteliike toestemming van de ouders 
nodig is, die bovendien op ieder moment kan worden.  ingetfokken. Dit is prak-
ti$ch nauwelijks,te verwezenlij ken, zodat is besloten om hiervan af te zien. Hier-
door wordt wel informatie met betrekking tot de leeftijdsgroep 12 tim 15 jaar 
gemist. 

F. Besloten woidt om uitsluitend personen te interviewen die korter dan 48 uur gel eden 
zijn aangehouden. Er zal echter actief naar worden gestreefd om de kandidaten zo 
spoedig mogelijk te interviewen. 	• 

De termijn van 48 uur wordt ook in de Amerikaarise ADAM-onderzoeken aan-
gehouden. Getracht zal worden om binnen 24 uur de test af te nemen, omdat dit 

Het aantal geinterviewde volwassen arrestanten in de VS. bedraagt per kwa'rtaal zo'n 250 manAen en 100 
vrouwen. Dit aantal isgekozen om een representativiteit ten opzichte van di gehele populatie van 
arrestanten te bewerkstelligen (Bennett (1998a): 9). In de VS, wiar centrale arrestantenverblijven op veel 
plaatsen duizenden arrestanten per maand verwerken, wordt dit aantal doorgaans in een aaneengesloten 
onderzoeksperiode van twee tot drie weken geinterviewd. In Engeland duurde dit een tot vier maanden. 
In Engeland werd in de twee van de vijf onderzoekslocaties waar dit werd bijgehoud.en, zo'n 60 - - 80% 
van degenen die voor een interview in aanmerking zouden komen ook daadwerkelijk benaderd. Daarvan 
stemde ruim 80% in met een interview. 

Deze keuze betekent dat bij de Nederlandse ADAM op jaarbais bekeken een groter percentage arrestan-
ten wordt benadeid dan in de VS. Of de keuze van 150 interviews inderdaad een representatieve steek-
proef oplevert kan in feite pas worden bepaald door enige karakteristieken van de hele populatie te 
nemen, en te kijken of deze ongeveer overeenkomen met de 'ADAM-populatie'. In Engeland en de VS. is 
zulk onderzoek met betrekking tot ADAM ook verricht (Bennett 1998a: 9, 77 - 81). In de regio Haaglan-
den zijn . ZUlke karakteristieken op dit moment nog niet beschikbaar. 
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ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheid 

, betere resultaten oplevert .in  de detectie van met name alcohol, amfetaminen en 
ecstasy. De inrichting van het onderzoek zal hierop kvorden afgestemd: 

• 
G. Besloten wordt om de vragenlijst te vertalen in het Engels en Frans. We zullen geen 

personen interviewen die niet het Nederlands, Engels of Frans machtig zijn. Wel zal 
worden bijgehouden hoeveel mens,en uit welke taalgroepen hierdoor' niet worden 
geinterviewd. 

In de Amerikaanse ADAM worden alle arrestanten die een vreemde taal (dat wil 
zeggen anders dan Engels en Spaans) spreken, niet geinterviewd. In - Nederland 
hebben .we te maken met relatief meer anderstaligen: vandaar dat we Engels- en 
Franstalige vragenlijsten maken. Andere talen zijn echter praktisch lastiger te 
verwerken. Vandaar dat voorgesteid wordt om vOoralsnog geen-  Spaanse, Turkse 
en Arabische formulieren te make4. 

H. Besloten wordt om te proberen, twidelaars toch te bewegen tot medewerking aan de 
urinetest door het laboratorium om een schriftelijke verklaring te vragen dat de 
urinemonsters uitslaitend worden gebruikt orn te testen op sporen van alcohol en 
drugs, en dat de monsters na afloop worden vernietigd. 

Meerdere geInterviewden•weigerden medewerking aan'de urinetest met als 
argument dat ze het niet vertrouwden, eri .vreesden dat het monster zou worden 
gebruikt om bijvoorbeeld een DNA-Profiel te maken. De begeleidingscommissie 
is van mening dat het de moeite waard is om te proberen de respons te verhogen 
door een formele verklaring dat zulks niet zal gebeuren. 

Besloten is om op het formulier gelegenheid te bied en aan de interviewer om achteraf 
zljn/haar indruk te geven ten aanzien van de vermoedelijke waarheidsgetrouwheid 
van de antwoorden. • 

Besloten is om de geinterviewden in het vervolg om toestemming te vragen om het 
inverzekeringstellingsbriefie te bekijken wanneer dat in de fouilleringsbak zit. . 

• 
'Veel responcienten gaven aan dat zij niet beschikten over het briefje van 
inirerzekeringstelling. De politievertegenwoordigers in de begeleidingscommissie 
benadrukten dat deze formele kennisgeving ltijd wordt uitgereikt. Wel is het 
mogelijk -dat het briefje in de bak met persoonlijke bezittingen wordt bewaard, 
die bij vertrek uit. het arrestantenhuis worden geretourneerd. 

	

, 3. 	Tijdsplanning van de pilot . 

	

A. 	Besloten is om een tweetal interviewperiodes te organ iseren, met een tussenpoos van 

	

* 	drie maanden. 

Argumenten hiervoor zijn de volgende: 
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op deze wijze wordt op vergelijkbare wijie als in de VS. gewerkt, waar 
men ook ieder kwartaal een interviewronde heeft; 
indien noodzakelijk kan in de tweede peribde nog het een en ander 
worden aangepast wanneer er zich in de eerste periode bijvoorbeeld pro-_ 
blerhen voordoen en er is tussentijdse feedback van onder meer betrokken 
politiepersoneel en de begeleidingscommissie mogelijk; 
door in twee ver§chillende periodes te interviewen worden seizoeninvloe-
den zoveel mogelijk teniet gedaan. 

B. Bes/oten is on-i de.eerste periode in februari 1999 te laten plaatsvinden en de tweede 
in mei. 

Gezien de planning liggen deze twee maanden het meest voor de hand: later 
betekent onnodig uitstel, eerder is niet Mogelijk. Bovendien kan voor de on-
derzoeksperiode in mei nog geprofiteerd worden van de .bevindingen opgedaan 
tijdens de jaarliikse internationale ADAM-conference in april. In april 1999 
vindt (na de voltooiing van de eerste interyiewcyclus) een tussenrapportage 
plaats. 

C. Besloten is om telkens te werken tot er 150 geslaagde interviews zijn gehouden, en 
om in die periode in principe iedere in verzekering gestelde te benaderen die aan de 
criteria voldoet (is aanspreekbaar, spreekt goed Nederlands, Engels of Frans, is ouder 
dan vijftien jaar, zit korter .dan 48 uur in arrest) en die op het hoofdbureau wordt 

. ingesloten waar het onderzoek plaatsvindt. 

Door .zoveel mogelijk iedere in verzekering gestelde op het hoofdbu'reau van 
politie in Den Haag in . de  afgesproken periode te benaderen is de rep.  resentati- )  
viteit optimaal. 

4. 	Aanpa'ssing van de vragenlijst 

A. De vragenlijst wordt overeenkornstig de daartoe in de bijgevoegde bijlage C gedane 
*voorstellen aangepast. Uiteindelijk neemt de begeleidingscommiss.ie  een beslissing. 

De oorspronkelijke Amer.  ikaanse ADAM-vragenlijst en . cle door ons vervaar-
digde Nederlandstalige versie zijn als bijlage D en E opgenomen. klierbij is in s  
detail aangegeven welke wijzigingen er iijn aangebracht ten opzichte van de 
.Amerikaanse versie, en waaroin dit is gedaan. De belangrijkste wijzigingen be-
treffen de introductie van het interview, enkefe items betreffende onder meer 
opleiding, woonsituatie, etniciteit en behandelingsmogelijkheden die zijn aan-
gepast aan de Nederlandse situatie, en enkele toevoegingen zoals aanleiding van 

-arrestatie, woonlocatie, wijze van drugsgebruik en dergelijke die door beleicis- 
makers of vanuit de mini-pilot als zinvol werden ingebracht. In de loop van 
februari.wordt een definitieve versie van de vragenlijst vastgesteld. 
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B. 	Tzjdens de interviews Wordt ook kwalitatieve informatie vastgelegd. 

•Gedurende de mini-pilot weid geconstateerd dat enkele respondenten met 'kwa-
, 

litatieve.  info rmatie' kwamen aangaande drugsgebruik die het verdiende te 
wordeti vastgelegd. Het lijkt dan ook zinvol om op de vragenlijst enige ruimte te 
reserveren waarop de interviewer kwalitatieve informatie kan noteren die van • 
belang wordt geacht. Te denken valt hierbij aän detailinformatie aangaande aard 
en verkrijgbaarheid van bepaalde drugs. Gedurende de pilot kan worden be-
keken of dit zodanig bruikbare informatie oplevert dat het de extra inspanning 
rechtvaardigt. 

• 
5. 	Inrichting van de drugstest 	 • 

ADAM in Holland?: onclerzoek haalbaarheid 

A. Besloten is OM te testen op alcohol, cannabis, opiaten, cocaine, methadon, amfeta-
minen, ecstasy, benzodiazepinen en LSD. 

Deze stoffen werden door de laboratoriumonderzoekers, door deskundigen uit 
de drugshulpverlening, door de politie en door gebruikers tijdens de mini-pilot 
aangemerkt als zijnde het meest relevant. - 

B. Besloten is om alleen een eerste screening te doen, en keen meer nauwkeurige ana-
lysemethodieken aan te wenden. 

Het is mogelijk orn bij een ciositieve scbre op bepaalde stoffen door het toe- - 
passen van aanvullende technieken .precies aan te geven om welke stoffen het -
gaat en in welke dosis ze voorkomen. Dit kan van belang zijn bij juridische - 
kwesties waarbij het op onwrikbare bewijzen aankomt: voor het doel van dit 
onderzoek is het niet zinvol om dergelijke dure niethodieken te gebruiken. 

C. Besloten is-on- voor het analyseren van de urinemonsters gebruik te maken van de 
diensten van het Deltalab in Poortugaa7. 

Zoals omschreven in de rapportage is op basis van de uitgebreide mogelijkheden 
van dit laboratorium, hun ervaring met tmvangrijke drugstests met veel op-
drachtgevers uit Justitiele kringen% hun kennis van de drugsmarkt en nieuwe 
,trends, hun marktconforme prijzen en .de  aangetoonde bereidwilligheid en 
hulpvaardigheid onder meer tijdens de mini-pilot, er voor.gekozen om bij de 
drugstest‘tijdens de pilot met -het Deltalab in zee te gaan. , 

De overige labs scoren op (een-  of meer van) bovengenoemde aspecten minder 
goed dan het Deltalab en voor het gerechtelijk laboratorium is niet gekozen 
gezien de associatie die met politie en justitie . gemaakt kan worden. 
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6. 	Logistieke procedure bij bet onderzoek op bet bureau 

ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheld 

- . 
A. Besloten is om de procedure op hoofdlijnen zoals vastgelegd in het bijgevoegde Plan 

van Aanpak te Folgen. 

Het Plan van Aanpak (afzonderlijk bijgevoegd) geeft aan hoe er te Werk wordt 
gegaan. Een en ander is grotendeels al tijdens de mini-pilot met succes beproefd. 

B. Besloten is om in principe het interview op de cel van de in verzekering gestelde te 
la ten plaatsvinden. Wel wordi geprobeerd om oak enige gesprekken in de gespreks-

' • kamertjes te voeren, om daarna een gemotiveerde voorkeur te kunneri uitspreken. 

Er zijn vele voors en tegen aan te voeren: deze zijn in de paragraaf over de mini-
pilot in detail uiteengezet. Doorslaggevend argument is dat tijdens de mini-pilot 

• de beschikbaarheid van spreekkamers een (con'tinu) probleem bleek te zijn. 

De respons werd door het besluit om op cellen te interviewen zeker niet negatief 
beInvloed, mede door het'gegeven dat de interviewer direct zichtbaar in de deur-
opening stond bij het vragen Om medewerking. Het gebruiken van de verhoor-
kamertjes zal zeker bij een langdurige en othvangrijke interviewreeks te veel 
vertraging opleveren.: Indien,interviewen in de kamertjes echter mogelijk blijkt 
zal dit:zeker moeten worden geptobeerd, om.  in ieder geval (Sok daarmee 
ervaring op te do en. Indien dit mogelijk is zal daarom wefenige malen van een 
spreekkamer gebruik worden gemaakt teneinde vast te stellen of ,dit enige 
Invloed heefi op het verloop van liet onderzoek. 

• 7. 	Waarborgen terbescherming van de persoonlijke levenssfeer .  

A. 	Beslist,wordt dat de politie geen enkele informatie met betrekking tot de in 
verzekering gestelden verstrekt. 

De politie selecteert slechts de geschikte kandidaten op basis van vastgelegde 
criteria als leeftijd en verstreken tijd sinds de aanhouding, en stelt vervolgens de 
interviewer voor aan de potentiele respondent. Met deze zorgvuldige procedure 
wordt voorkomen dat de omslachtige procedure voor het vragen van toestem-
ming moet worden gevolgd. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van betrokkenen kent de wet Politieregisters een strikt regime, dat nag verder is 
aangescherpt in nadere aanwijZingen voor het doen van wetenschappelijk 
onderzoek op basis van politiegegevens. De onderzoeker krijgt in deze opzet 
echter alleen informatie rechtstreeks van de betrokkene, en ook het delict 
waarvoor deze in verzekering is gesteld krijgt de onderzoeker alleen van de 
arrestant zelf indien deie bereid is die informatie te verstrekken. 
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B. Beslist wordt dat aan in verzekering gestelden die worden benaderd om hun 
medewerking aan het onderzoek te vragen, een tekst wordt voorgelegd of zo nodig 
voorgelezen die het doel van het onderzoek duidelijk maakt, alsmede het feit dat - 
medewerking op . vrijwillige basis geschiedt. 

• 
Deze tekst is grotendeels identiek aan die welke'in het voorliggende interview- 

. formulier is opgenomen (zie bijlage E). Over de precieze formulering wordt in 
de loop van februari een besluit genomen. 	 • 

C. Beslistuordt om het ruwe onderzoeksmateriaat door de verantwoordelijke oncier-
zoeksinstantie te laten bewerken tot een geaggregeerde rapportage alvorens tot 
verstrekking aan derden over te gaan. 

De onderzoekers zullen door hun werk kennis krijgen van privacygevoelige 
informatie, en zij zullen daar zorgvuldig mee dienen om te gaan. De gegevens 
zijn weliswaar ,door hen niet direct op een natuurlijke persoon herleidbaar, maar 
de politie en mogelijk ook anderen kunnen deze relatie wel leggen wanneer de 
tijd en plaats van aanhoucling, en eventueel het geboortejaar en het ten laste 
gelegde delict bekend zijn. Het is dan ook van belang dat de ruwe onderzoeks- 
gegevens niet ter beschikking van de politie komen en dat de resultateri niet 
anders dan in geaggregeerde vorm worden verstrekt. De oorspronkelijke inter-
viewdata (de formulieren, maar ook de monsters en de spreadsheets waarin de 
data, herleidbaar op respondent zijn opgenomen) dienen na afloop van het , 

* onderzoek te worden vernietigd. Eventueel kunnen de spreadsheets worden be- 
• waard, mits ze zijn ontdaan van de datum van aanhouding 'en andere mogelijk 

identificerende gegevens. 
• 

D. 	Beslist wordt dat externe medewerkers en geheimhoudingsverklaring ter onder- 
tekening krijgen voorgelegd. 

Vanielfsprekend krijgen onderzoeksmedewerkers kennis van gevoelige per- 
• soonsinformatie..Zelfs indien in verzekering gestelden niet akkoord gaan met 
een interview kan en onderzoeker toch de beschikking krijgen over privacy-
gevoelige informatie. Door aanwezig te zijn in het arrestantenhuis ziet hij 
immers de arrestanten. Wanneer daar bijvoorbeeld een bekende Nederland.er  
tussen zou zitten is het van belang dat de onderzoeker daarover geen mededeling 
aan derden doet. De medewerkers van Eysink Smeet,s & Etman zijn er door hun 

• werk aan gewend om verantwoord om te gaan met vertrouwelijke informatie. 
Zodra echter in een later stadium in het kader van ADAM-onderzoeken externe 
interviewers worden aangeworven, verdient het zeker aanbeveling om deze 
,mensen een verklaring van het ministerie van Justitie te laten ondertekenen 
waarin zij uitdrukkelijk op de ,noodzaak van vertrouwelijkheidworden 

• gewezen.. 	 • 
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E. 	Beslist wordt dat zowel aarz de :interviewers als aan het betrokken politiepersoneel 
expliciet voorafgaand aan elke onderzoekssessie wordt rri eegedeeld dater geen 
privacygevoelige gegevens mogen worden uitgewisseld. 

Dit houtlt voor de onderzoekers wider meer in dat aan derden geen medede-
lingen worden gedaan met betrekking tot inhoudelijke aspecten van de inter-
views...Politiemensen onthouden zich geheel van het verstrekken van informatie 
met betrekking tot arrestanten, anders dan hetgeen strikt noodzakelijk is voor 
een goed verloop van het onderioek (beschikbaarheid en aanspreekbaarheid, 
mogelijke risico's en dergelijke). 

Contacten net de Amerikaanse ADAM-organisatie 

ADAM in Hollandh . onderzoek haalbaarheid 

A. 	Teneirzde een goede afste mming met de Amerikaanse ADAM-onderzoeken te be- . 
• reiken wordt er zodra dat mogelijk en zinVol is een direct' contact gelegd tusser; de 

onderzoekers en de ADAM-organisatie in de Verenigde Staten. 

In de loop van de voorbereiding van het onderzoek komen telkens opnieuw 
vragen op naarde redenen waarom in de Arnerikaanse situatie voor een bepa'alde 

• opzet of formulering is gekozen, hoe de opbrengst en respons kunnen worden 
geoptimaliseerd en andere kwesties. Om een direct contact te leggen met de 
Amerikaanse wegbereiders en zodoende optimaal gebruik te kUnnen maken van 
hun kennis en ervaring is een fysieke ontmoeting gewenst. De voorlopige 
afspraak is gemaakt om enige betrokkenen bij het Amerikaanse programma 
binnenkort naar Nederland te halen. 	• 

9. • Uivo.  ering pilot 

A. • Besloten wordt dat het bureau Eysink Smeets & Etman zorg draagt voor de 
uitvoering van de pilot. 	• 

E-ysink Smeets 8c Etman heeft de voorbereiding van de pilot reeds op zich 
genomen en lijkt de meest voor de hand liggende . partij om de pilot ilk te 
voeren. De begeleidingscornmissie besloot op 13 januari 199,9 hierover positiel te 
adviseren. • 
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5. 	Algehele siotconclusies en beantwoording van de onderzoeksvragen 

Zoals aangegeven is gewerkt vanuit de volgende centrale probleemstelling: 

Onderi oek (A) of er onder beleidsmakers in de regio Haaglanden voldoende 
draagvlak bestaat orri een Plan van Aanpak op te stellen voor een.  periodiek moni- 

• toring-onderzoek naar model van het ADAM-programrna. Indien ctit het ge7.!al is, 
werk clan (B) een Plan van A anpak uit in overleg met de betrokkenen op uitvoerend 

• niveau, op basis waarvan een pilot kan worden uitgevoerd. 

Op basis van deze probleerristelling zijn door ons een achttal vragen geformuleer4, 
tijdens het haalbaarheidsonderzoek beantwoord dienden te worden. Voor de volledig- 

	

' 	heid vatten wij de resultaten en inzichten die in het bovenstaande naar voren zijn 
gebracht, nogmaals samen aan de hand van deze acht -vragen.. 

Fase A (vaststellen van draagvlak bij beleidsmakers) 
• , . 

	

' 	1. 	Zijn de beslissers bij het bestuur, het Openbaar Ministerie, de politie.en de zorgsector 
van mening dat een dergelijk programrna zinvol en voor hen praktisch bruikbaar is? 

ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheid 

Zoals is aangegeven in paragraaf 2.1 van deze rapportage is dit zeker het. geval. 

Zijn diezelfde beslissers van mening dat zo'n programma uitvoerbaar is? 
• 

Alle beslissers menen dat dit programma uitvoerbaar is, mits aan enkele voor-
waarden wordt voldaan. Deze zijn uiteeniezet in paragraaf 2.1. Een uitzonde-
ring (die strikt genomen niet onder de hierboven omschreven beslissers wordt • 
gerskend, maar die Wel door besli§sers als relevant is genoemd) vormt de deken 
van de 'Orde van Advocaten. De Orde wil nog nadere toelichting op het project 
krijgen alsvorens zij tot een standpuntbepaling kan komen. 

3. 	Zijn zij bereid om bij de uitvoering van ee'n dergelijk programma in de vorm van 
een pilot bun medewerking te verlenen? 

De beslissers hebben zich bereid verklaard hun Medewerking te verlenen. Met 
betrekking tot de mini-pilot is deze medewerking ookal daadwerkelijk tot stand 
gekomen. 

4. 	Wat: zien de beslissers als het centrale doel van de pilot, en wanneer is in bun aptiek 
de pilot geslaagd? 

• _ 
De beslissers menen dat de pilot moet uitwijzen of een dergelijk programma hen 
bruikbare beleidsinformatie kan verschaffen. Daarnaast wil men zicht krijgen op 
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• 
S. 

EYSINK SMEETS & ETMAN 
• ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheid 

de logistieke consequeniies van een bredere invoering van ADAM in de 
Nederlandse situatie. 

Fase B (Plan van Aanpak uitwerken in overleg met uitvoerenden) 

•••■ 

5. ' Achten de functionarissen.op uitvoerend niveau een standaard monitoring van 
drugs- en alcoholgebruik door middel van interviews en urinetests bij arrestanten op 
politiebureaus haalbaar?Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een en 
ander in organisatorische en'technische zin te kunnen uitvoeren? Welke knelpun ten 

- en faalfactoren komen hierbilins beeld? 	 • 

De betrokkenen op uitvoerend niveau geven aan, geen onoverkomelij .ke  be-
zwaren te zien . voor de invoering van en standaard monitoring. Wel moeten er 
goede afspraken worden gemaakt, en moet worden bepaald 'hoeveel extra tijd en 
inspanningen voor het politiepersoneel hiermee gepaard ga'an. Voor de orga-
nisatorisch en technisch noodzakelijke regelingen en eventuele moeilijkheden 
darbij zij verwezen naar de paragrafen 2.2 en 3.. 

6. Welke juridische voorwaarden moeten zijn vervuld om een dergelijk onderzoek te 
kunnen'realiseren? Welke knelpunten kunnen zich in •dit opzicht voordoen? 

Vanzelfsprekend is allereerst formele toesiemming en, medewerking nodig van 
de betreffende auioriteiten. Door de wijze van inforrn.atiegaring (in.het geheel 
geen gebruik maken van politie-informatie) zien de geraadpleegde deskundigen 
vooralsnog geen juridische belemmeringen voor het interviewen en monsters 
afnemen bij personen van 16 jaar en ouder die goed Nederlands of een van de 
andere gebruikte talen begrijpen. Wel rrioet duidelijk worderi gemaakt dat de 
medewerking vrijwillig is, door het duidelijk voorlezen van de standaardtekst op 
het voorblad van het interviewformulier. Voorts moet zorgvuldig met de ver-
gaarde gegevens worden omgegaan, zodanig dat deze niet in een op de persoon 
herleidbare vorm beschikbaar komen. 

Welke onderzoekstechri ische voorwaarden moeten worden vervuld om betrouwbare 
en valide resultaten te krijgen, zodanig dat de gewenste informa tie beschikbaar 
komt? Op welke wijze dient de onderzoekspopula tie te worden samengesteld . 	, 
(steekproeftrekking naar aard qua leeftijd, sekse en delictsoorten, en naar omvang; 

s mate van representati'v . iteit, waarborging van medewerking-van respondenten, 
keuze van loca ties, en dergelijke)? 

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar paragraaf 3 (het verslag 
- van de mini-pilot) en het overzicht van beslismomeriten in het .  Plan van Aanpak.' 

Op hoofdlijnen komt het er op neer dat getracht wordt om iedere in verzeke-
ring gestelde te verzoeken om medewerling gedurende een proefperiode van 
naar schatting twee weken, zolang tot er 150 geslaagde interviews zijri afge-
nomen. Er wordt verder vooralsnog geen onderscheid gemaakt naar soorten 
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• 
U 

• 

delicten, geslacht of anderszins. Wel moeten respondenten ouder dan vijftien 
II 	 , jaar zijn, aanspreekbaar en in staat om Nederlands, Engels of Frans goed te 

begrijpen, en minder dan 48 uurgeleden zijn aangehouden. 
. 	 . 	 • , 	 . 	 . 

, Of de resultaten valide zullen zijn hangt af van de mate van medewerking van de 
respondenten. De betrouwbaarheid is niet op alle punten te garanderen, al 

it • 	. 	 bieden allereerst de urinetest en in de • tweede plaats het zien van het formulier 

• 
. 	 inverzekeringstelling enige 'harde onderbouwing van de bij het interview ye- . 

ii rkregen antwoorden. Voorts zal de interviewer zoveel mogelijk alert zijn op . 	. interne coherentie en eventuele tegenstrijdigheden of lacunes. 
. 	 . 	 . 
8. . Welke tests en interviewvragen moeten een plaats krijgen in de pilot? 

I • 	

Voor het 'antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de bijgevoegde 
vragenlijst en de omschrijving van de urinetest in de piragrafen 2.2 en 3. • 

U 

• 

• 

•  

EYSINK SMEETS & ETMAN' 
ADAM in Holland?: onderzoek haalbaarheid 

• 
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Bijlage A. Geinformeerde en gesproken beleidsmakers 

Geinforrneerd 

Drs. • • W J Deetman 

4 
Mr. J.A. Blok 

Mr. J. Demmink 

Mr. N. Schaar 

Mr. H.J.A. Knijff 

Mr. E.J.P. Nolet 

Burgemeester gemeente Den Haag 

Procureur-Generaal, portefeuillehouder 
drugsbeleid in het PG-college 

Ministerie van Justitie, Directeur-Generaal 
. Internationale Aangelegenheden en 

Vreemdelingenzaken 

Ministerie van Justitie, Drugsadviseur van de 
minister 

Orde van Advocaten 

Orde van Advocaten 

Gesproken 

Mr. S.J.A.M. van Gend 	Hoofdofficier van Justitie, Den Haag 

Mr. M.J.J. van den Honert 	Officier van Justitie, Den Haag 

De heer H.W.A. van den Berge 	Politie Haaglanden, directeur COD 

Drs. P. Versteegh 	 Politie Haaglanden, chef Informatieknooppunt 

De heer E.R.M. van der Sommen • Politie Haaglanden, onderdeelschef 

Mr. J.M.W. Ummels 	 Gemeente Den Haag, Algemene Bestuurlijke 
Aangelegenheden 

Mevrouw M. Stein 	 Gemeente Den Haag, Dienst Welzijn 

De heer C.W. van der Meer 	Stichting RBC, circuit verslavingszorg 
Emiliehoeve 



Bijlage B. Geinformeerde en betrokken uitvoerders 

Drs. P. Versteegh 

Mr. Kuipers 

De heer J. van Nus 

De heer M. van Stratum 

De heer W. Helsdingen 

De heer G. de Bruyn 

De heer V. Hendriks 

De heer B. Jansen 

De heer L. Mostert 

Mevrouw M.J. van Delft 

Politie Haaglanden, chef Informatieknooppunt 

Politie Haaglanden, jurist en privacydeskundige 

Penitentiair complex Scheveningen, Verslaafden 
Begeleidingsafdeling 

Registratiekamer 

Chef arrestantenhuis Politie Haaglanden 

Stichting RBC, Zeestraat 

Stichting RBC, Wetenschappelijk Onderzoek 

Stichting RBC, Laboratorium 

Deltalab, Psychiatrisch ziekenhuis Poortugaal 

Deltalab, Psychiatrisch ziekenhuis Poortugaal 



Bijlage C. Aanpassingen van de vragenlijst 

De Amerikaanse vragenlijst is bij de vertaling in een Nederlandse versie op onderdelen 
aangepast. In het onderstaande worden de belangrijkste wijzigingen en aanpassingen 
aangegeven en kort toegelicht. Bijgevoegd zijn zowel de Amerikaanse als de Neder-
landse versie (bijIage D en E). De markeringen (gerenvooieerde tekst), zie bijlage E, 
corresponderen met de aanpassingen en wijzigingen die zijn aangebracht. 

De introductie behorende bij de Nederlandse vragenlijst is op onderdelen anders ge-
formuleerd en enigszins uitgebreid in vergelijking met introductie uit de Amerikaanse 
vragenlijst. 

Het vergde no gal wat extra uitleg om duidelijk te maken dat het een onderzoek betreft dat 
niets met politie of justitie te maken heeft. 

Het item over de sekse en vraag 1 (geboortejaar) uit de Nederlandse vragenlijst is in de 
Amerikaanse versie onderdeel van het Information from records-formulier dat in 
Amerika nog voordat het interview plaatsvindt wordt ingevuld. 

Daar we in de Nederlandse pilot geen gegevens van tevoren over de in verzekering ge-
stelden verzamelen zijn deze items in de vragenlijst opgenomen. 

Vraag 7 uit de Amerikaanse lijst (over subsidized housing) is geschrapt. 

In Nederland is het verstrekken van huursubsidies en/of een financiele bijdrage eerder regel 
dan uitzondering. 

Een aantal items is qua strekking vergelijkbaar met items uit de Amerikaanse lijst, 
maar wel aangepast aan de Nederlandse situatie. Het betreft vraag 4 (opleiding), 6 
(burgerlijk staat), 7 (woonsituatie), 10 (inkomen), 12 (illegale inkomsbronnen), 13M 
(plaats waar drugs worden verkregen), 14 (behandelmogelijkheden) en 25a (culturele 
herkomst) uit de Nederlandse vragenlijst. Hierbij is in meer of mindere mate gebruik 
gemaakt van antwoordmogelijkheden uit de standaardvragenlijst (Addictis/Zorgas) die 
in de verslavingszorg wordt gehanteerd. Voor een aantal items geldt dat de vragen 
letterlijk hieruit zijn overgenomen. Het betreft vraag 7, 10 en 25a. 

Voordeel van het gebruik van vragen uit Addictis/Zorgas is dat de items hurt waarde 
hebben bewezen en bovendien gestandaardiseerd zijn. 

Er is een aantal (sub)items toegevoegd. Het betreft de vragen 3 (aanleiding arrestatie), 
7a en 7b (woonplaats en wijk); 13C2 en 13E2 (wijze van gebruik); 17 en 17a (gebruik 
medicijnen) en 25b (nationaliteit). Vraag 25b is overgenomen uit (Addictis/Zorgas). 

Naar woonplaats en wijk wordt gevraagd omdat we jets meer willen weten over 
geografische spreiding van de responden ten. Wijze van gebruik zegt jets over het type 
gebruiker. Het maakt uit of iemand bijvoorbeeld heroine rookt, chineest of spuit. 



Naar nationaliteit wordt gevraagd omdat de vraag naar de culturele herkomst (vraag 25a) 
onvoldoende inzicht geeft in de etnische achtergrond van de respondent. 

Er is aan het eind van de vragenlijst ruimte opgenomen voor opmerkingen/casuistiek. 



Bijlage D. Amerikaanse vragenlijst 



!sponsoring agencyl 	 NOTICE—Information contained on this form which would permit identification of any individual 
or establishment has been collected with a guarantee that it will be held in strict confidence, will be 
used only for purposes stated for this study, and will not be disclosed or released to others without the 

01//111.....1111.1.1.11111411: .11111,1, 	 consent of the 	individual 	or the 	establishment in accordance 	with [cite 	relevant legislation] 
.........9,1....re......712,, 
'''..... 	..,...........-. 	 Collection of information is estimated to average 15 minutes per response. Send comments regarding 

this estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions to [cite 

relevant contact] 

ADULT I-ADAM INTERVIEW 

English LanguageVersion 

DRAFT 

- 
INTERVIEW DATE 	SITE ID # 	ANONYMOUS 	INTERVIEW 

STUDY ID# 	 START TIME 
/ 	/ 0 AM 

month / 	date 	/ year 	 0 PM 

• 
• 

• 
III SEX: 

•  
• 

•  

• Was the person charged with a warrant only? 

in  Was the person charged with a probation/parole/release on own recognizance violation? 

II.  Arresting Agency / Law Enforcement Agency! Booking Facility code 

• . 
III 	 Charge Code 

(WRITE IN CHARGE, WITH NO ABBREVIATIONS) 	 (from list below) 	Penal Law Code 	Misd 	Felony 	Status 

is Most serious charge:  	 M 	F 	S 

Second most serious charge:  	 M 	F 	S 

1111 Third most serious charge:  	 M 	F 	S 

• 

Year of Birth: 

C 	 rarnecry I 1 _AZ,J1 	 ,41 

1 - Male 

Ethnicity Information: [use locally appropriate categories] 

1 - 

5 - 

2 

Precinct/location of arrest: 

Location of arrest Postal [or other relevant] Code 

Nearest intersection to arrest location 

LNFORMATION FROM RECORDS 
(COMPLETE BEFORE APPROACHING ARRESTEE) 

2 - Female 

3 - 
6 - Other: Specify 	  

4 - 

and 

Arrestee's residence Postal [or other relevant] Code 

Nearest intersection to arrestee's residence 	 and 	  

0-NO 	1-YES 	 • 

0-NO 	1-YES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1.10 Child Abuse 
VIOLENT OFFENSES 	 1.11 Spouse/Partner Abuse 	 DRUG/ALCOHOL RELATED 	 PROPERTY OFFENSES 

1.12 Child Neglect 	 OFFENSES 
1.01 Assault 	 1.13 Violation of Protection Order 	 3.01 Arson 
1.02 Blackmail/Extortion/Threat 	 2.01 Driving While Intoxicated/ 	 3.02 Bribery 
1.03 Kidnapping 	 Driving Under the Influence 	 3.03 Burglary 
1.04 Manslaughter by negligence 	 2.02 Drug Possession 	 3.04 Burglary Tools 
1.05 Murder/Homicide (Non-negligent 	 2.03 Drug Sale 	 3.05 Damage/Destroy Property 

Manslaughter) 	 2.04 Liquor violation 	 3.06 Forgery 	- 
1.06 Robbery 	 2.05 Possession of alcohol 	 3.07 Fraud 
1.07 Sexual Assault/Rape by force 	 2.06 Under the influence of a Controlled 	3.08 Larceny/Then 
1.08 Weapons 	 Substance 	 3.09 Stolen Property 
1.09 Domestic Violence 	 3.10 Stolen Vehicle 



3.11 Trespassing 
MISCELLANEOUS OFFENSES 

5.01 Commercial S ex/Prost i tuti on 
5.02 Embezzlement 
5.03 Fare Beating 
5.04 Flight/Escape/Bench Warrant 
5.05 Gambling 
5.06 Obscenity (e.g.. indecent exposure) 
5.07 Obstructing Police/Resisting Arrest 
5.08 Other (specify above) 
5.09 Public Peace/Disturbancenvfischieg 

Reckless Endangerment 
5.10 Pickpocket/Jostling 
5.11 Other Sex Offenses 
5.12 Unspecified Probation/Parol e/ROR 

Violation 



READ AS WRITTEN: This interview is part of a [x-agency] Funded Study. Your 	(CIRCLE ONE) 
participation is voluntary. The information you provide is confidential and 	 I Agreed to interview 
anonymous and it will not help or hurt your case. At the end of the interview I will 	2 Declined 
ask you to provide a urine sample.. Would you agree to the interview? 	 3 Not available (ill, asleep, taken to court) 

4 Other reason not  interviewed (Specify)  
- 	. 

THE INTERVIEW SHOULD ONLY BE CONDUCTED IN THE 	 (CIRCLE ONE) 
LANGUAGE USED ON THE FORM. CIRCLE THE CORRECT NUMBER 	I Interview conducted in the language on this form 
AT THE RIGHT: 	 2. No form in appropriate language (specify language needed) 	  

3 No interviewer available to conduct the interview in the appropraite language 
4 Other (specify) 

1. When were you arrested? What day, and what time? / 	 AM — — — — — • — — 
MONTH DAY 	 PM 

PROBE: What day was that? Was that today or yesterday? 

CALCULATE # OF HOURS. IF MORE THAN 48 HOURS AGO. TERMINATE ENTERVIEW. 	____ ____  HOURS AGO 

2. What is the highest grade in school you ha=mpleted? 	 — - 
EXAMPLES: 9TH GRAIDE=09; H.S./SECONDARY GRAD =12; 

1 YEAR CO LLEGE=13; NEVER ATTENDED SCHOOL =00  

3. Did you graduate from secondary school or get a certificate equal to 	1 	YES, I-UGH SCHOOL 	(SKIP TO Q. 5) 
secondary school? 	 2 YES, RECEIVED A CERTIFICATE (SKIP TO Q. 5) 
CIRCLE ONE CODE 	 3 NO  

4. Are you currently in high school, college or some other training or 	I 	NO 
education program? 	 2 	YES 
CIRCLE ONE CODE  

5. What's your current marital status? Are you.... 	 1 	Single, and have-lever been married? 
2 	Married? 

ASK FOR EACH CATEGORY AND CIRCLE ONE CODE 	3 	Separated or divorced? 
4 	Or are you widowed?  

6. In the last thirty days, where did you live most of the time? 	 [use categories appropriate to location] 

Did you live.... 	 I 	In your own house or apartment? 
2 	In someone else's house or apartment? 

ASK FOR EACH CATEGORY AND CIRCLE ONE CODE 	3 	In a shelter or emergency housing? 	-- 
4 	In jail or prison? 	 SP 
5 	In a halfway house or honors facility? 	ITO Q. 9 
6 	In a drug or alcohol treatment program? 	• 1 
7 	Or on the street or with no fixed address? 	-- 

7. Do you live in subsidized housing? That is, where you or your 	1 	YES 
family qualifies for reduced housing payments or financial assistance 	2 	NO 
based on your income? 	 9 	DON'T KNOW 
CIRCLE ONE CODE  

8. In the last thirty days, how many people have lived in your household 	TOTAL NUMBER OF PEOPLE IN HOUSEHOLD 
on a regular basis, including yourself'? (I= SELF, IF GREATER 	INCLUDING THE RESPONDENT: 

THAN I ASK 8A) 

8A. LE R SAYS MORE THAN ONE, ASK—   1 MOTHER/STEPMOTHER 
Who lives there? How are they related to you?   2 FATHER/STEPFATHER 

CIRCLE ALL THAT ARE MENTIONEDAND GIVE THE 	 3 SPOUSE 
NUMBER OF EACH IF THERE IS MORE THAN ONE 	4 BOYFRIEND/GIRLFRIEND 

PERSON IN TI-LkT CATEGORY 	 5 BIOLOGICAL CHILDREN 
	6 ADOPTED OR STEPCHILDREN 
	 7 OTHER RELATIVES 
	 8 CHILDREN OF BOYFRIEND/GIRLFRIEND 

9 FRIENDS/ROOMMATES/OTHER UNRELATED  

9. How many children have you [given birth to/fathered)? 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

a 

■•■• 

NOTE: INTERVIEWER INSTRUCTIONS ARE IN CAPITAL LETTERS. READ ANSWER CHOICES TO THE RESPONDENT ONLY  vHEN 

INSTRUCTED TO DO SO. EVERYTHING ELSE IN LOWER CASE OR INITIAL CAPS MUST  BE READ TO RESPONDENT. USE PEN, NOT PENCI1 
TO COMPLETE INTERVIEW. 

Interviewer's Initials: 



a.  
10. We're interested in knowing the kinds of things you did to get money 

11111 	in the last 30 days. 	 - 
ASK FOR EACH INCOME TYPE, A-C- 
Did you receive money from (INCOME SOURCE) in the last 30 days? 

• 
CERCLEYES OR NO FOR EACH TYPE 

10A. IF ANY CATEGORY IS ANSWERED YES 
How much did earn altogether during the past 30 days from 
[INCOME SOURCE(S)]? [Include the value of government 
payments plus the net value of any job earnings.  

12. We're also interested in knowing the kinds of illegal things things 
you did to get money in the last 30 days. 

ASK FOR EACH INCOME TYPE, A-C- 
Did you earn money from (Th1COME SOURCE) in the past 30 days? 

12A. IF ANY CATEGORY IS ANSWERED YES- 

. 	
How much were your earnings or profits altogether during the past 
30 days from [INCOME SOURCE(S)]? 

• 
13. DRUG GRID (SEE LOTUS 1,2,3 FELE INSERT) • 

a 

• 

a 

•  

11.How much money did you get from your family or friends in the 
_ past 30 days?  

CIRCLE THE CODE FORYES OR NO FOR EACH TYPE 

A. Welfare or other regular government payment? 
B. Working M1 time the whole month? 
C. Working part time or doing odd-jobs? 

(Total in local currency units), 

(Total in local currency units) 

A.  
B.  
C.  

NUMBER OF BIOLOGICAL CHILDREN 

(Use local terms as appropriate) 	YES NO 

Prostitution or hustling? 	 1 	2 
Dealing, growing or manufacturing drugs? 1 	2 
Doing other illegal things such as stealing, 
selling stolen property or running scams? 	1 	2 

(Total in local currency units) 

'YES NO 

1 	2 
1 	2 

1 	2 
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- 	 _ 	; 
E 	-Iii Q 	s. 

'.* 
- 	 - 

A. Have you ever tried any of the following dnigs? (READ ALL DRUGS) 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 
, 	- .-- 
FILL THE BOX AND PROCEED DOWN THE COLUAN FOR EACH D 
ARRESTEE EVER TRIED

RUG THE 	I 
1 	1 	1 	1 	I 	1 	f 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

B. When you first tried (NAME DRUG) how old were you? 
- 

C. Have you used (NA-ME DRUG) during the last 12 months? 
0 1 	01 	01 	01 	01 	01 	01 	01 

(IF NO. SKIP TO QUESTION 13-0) 

D. In the past 12 months. have you mixed any other cirup with (NAME 
0 1 	0 1 	0 1 	01 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 

DRUG) to use at the same time? (7 NO, SKIP TO 13-F) 

E (7 YES) Which drugs? WRITE N -1-1-E APPROPRIATE LETTER LN 
TIE BOX: CODE: A FOR ALCOHOL. M FOR MARLTUANA, C FOR 
CRACK, P FOR POWDER COCALN-E, H FORRON OR OPLS. S 
FOR SPEED OR AMPHETAMINT.S. OR 0 FOR 07.-1..R 

.t.  

F. Ln the past 12 months have you used any other d.rup while yo.,.: were still 
0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 

feeling the effects of (N.A.NE DRUG)? (7 NO, SKI? TO 13-H) 

G. (IF YES) Which drugs? WRITE IN -I-I-a APPROPRLATE LE:7ER IN 
Tr a. BOX 	CODE: A FOR ALCOHOL. M FOR NIA.R.LTUANA. C FOR 
CRACK. P FOR POWDER COCAINE, H FOR CITRON OR OPIATES. S 
FOR SPEED OR AMPHET.ANE\-ES. OR 0 FOR (y17-1--R 

H. In the past 3 days did you use (N.A..`.E DRUG)? 

	
01 	I 	01 	1 	01 	01 	01 	01 	01 	01 

L How many days did you use (NANE DRUG) in the past 30 c:zys".' 7 
SKT TO QUESTION 13-0  

I. During the past 30 days, how many times did you se: or recel, e any 
(NAME DRUG)? 	 IF NON-F.... SKI? TO QUES7ON 7 
NONE. SKLP TO QUESTION I 3-0. 	 .... . . . 
K. In the past month, did you usually set (DRUG NAME) from s-_,..-.zers, 
from different people you Iciow, or E-orn one regular source? WRI777." IN ma: 
.A.PPROPRLATE LETTER IN 7-1- BOX: 	CODE : S FOR STRANGER D 
FOR DO-FERENT KNOWN P: ?L: AND R FOR R.EGULAR SOURCE 

L. In Lhe past month, did you usually pay for (N.A.NE DRUG), set it For &ee. 

Lade services (including prostitution) or trade goods for (NANE- DRUG)? 
WRITE IN TrIE APPROPRLATF. LETTER D. TiM BOX: 	CCDE: P FOR 
PAY, F FOR FREE. S FOR SERVICES AND G FOR GO 

M. In the past month, did you usually get ('4 ..ME DRUG) inside a home, 
'inside a business building or outdoors? WRITE N T -r7. .kPPROF ...ATE 
LETTER LN TIE BOX: 	CODE: H FOR HONE, B FOR BUSINESS OR 0 
FOR OUTDOORS 	 - 

N. In the past month, how did you usually contact your source of (NAME 
DRUG)? WRITE IN THE APPROPRIATE LETTER LN THE BO'( 	By 
telephone (CODE T) by beeper or pager (B). by going to where (NAME 
DRUG) is sold (G) or waiting for the dealer to contact yo 

0. At any time in the past 12 months, have you felt that you needed (NAME 
0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 

DRUG) or felt bad or ill when you did not have (NAME DRUG)? 
,  
P. Do you feel right now that you are in need of (NAME DRUG)? 	_ 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1 	0 1  

Q. Do you feel you could use treatment for (NAME DRUG)? 

	

	 0 1 	0 1 	0 I 	0 1 	0 I 	0 1 	0 1 	0 1  

ONLY - COCAINE, HEROLN/OPLATES, AMP EETANtECES/SPEED - TEE ARRESTF-E HAS EVER USED  
Heroin 	Speed 

or 	Or 
Cocal 

other 	Arnphe 	.. 
ne 

Opiate tainine 
S 	s 	 • 

R. 'Have you ever injected (NA.NE DRUG)? EF NO, SKIP TO N'EXT DRUG. 	 0 1 	0 1 	0 1 
-, 	  

S. Have you injected (NA,ME DRUG) in the past 12 months? IF NO. SKIP 0 1 	0 1 	0 1 
TO NEXT DRUG.  

T. How many tirnes have you injected CVAME DRUG) in the past 30 day-s? 

• 

• 

• 

a 

• 

• 

a 

CIRCLE FOR NO AND If 

I-ADAM Drug G Dec 2. 1555 CINAOAMV_ADAM \surveyiNcoregr 

FOR YES. OR ENTER THE NUMBER, OR CIRCLE THE CORRECT CODE) 



(CIRCLE "0" FOR NO AND "1" FOR Es) 

AGE 	 
(CALCULATE FROM Y.O.B. 
AND VERIFY WITH ARRESTEE) 

II. Have you ever tried any of the following 

drugs? (READ ALL DRUGS) 

PROCEED DOWN THE COLUMN FOR 
EACH DRUG TEE ARRESTEE EVER 
TREED 
12. When you Gist tried (NA1s.E DRUG) how 

old were you? 

13. Have you used (NAME DRUG) during 

the last 12 months? 

17 NO, SKIP TO QUESTION 18 ' 
(SKEP MAY DIFFER FOR EACH DRUG) 
14. In the vast 3 days did you use (NAlvE 

DRUG)? 

15. How many days did you use (NAME 

DRUG) in the past 30 days? 

16. During the past 12 months, have you 

consciously tried to cut down or quit using 

(NAME DRUG) on your own? 

A. If yes, were you successful? 

17. Have you felt that you needed or were 

dependent on (NAME DRUG) in the past 12 

months? 

IS. Are you now receiving treatment or detox 

for (NAME DRUG)? 

19. Have you received treatment or detox for 

(NA-NC- DRUG) in the past? 

20. Do you feel you could use treatment for 

(NAME DRUG)?  

01 

0 1 

01 

01 

0 1 

01 

0 1 

01 

01 

01 

0 1 

0 1 

01 

01 

0 1 

0 1 

01 

01 

01 

0 1 

01 

U. 

0 1 

0 1 

01 

01 

-5 

pz „ 

.4  
a+ 	• 

0 1 

0 1 

01 

0 1 

0.1 

O 1 

O 1 

01 

r, 

5. 
CY 

•0 1 

NENE 

NENE 
0 1 

0 1 

0 1 

01 

0 1 

0 1 

O 1 

O 1 

0 1 

0 

01 

•:. 

: 

0 I' 

O I 

O I .  

01 
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A. Have you ever participated in a 	IF YES-- 	 C. Are you currently in [TYPE'? 	D. What type of substance abuse (inch 

	

[TREATMENT TYPE] program? 	B. How many times 	(IT NO)What year were you most 	alcohol) [are/were] you mainly being tr 
(Use locally appropriate treatment 	have you entered a 	recently in [TYPE]? 	 [the most recent time you were in treat: 
types) 	 [TYPE] program? 	 . 

TYPE 	 k EVER 	B. # OF TIMES 	 C. CURRENTLY/YR 	 D. TYPE OF SUBSTANCE 

YES 	NO 	 YES 	YEAR 

Detox 	 _  
Residential 	 . 	 . 
Outpatient  
Methadone Maint. 	 ,  
Self Help (AA, CA) 	 . 
Spiritual or Religious 

15. Had you been drinking alcohol—that is, beer, wine or liquor , when 	1 	YES 
you got invovled in the activities you were just arrested for? 	2 	NO 
CIRCLE ONE  

16. Had you recently used any illegal drugs when you got invovled in 	1 	YES 	 . 
the activities you were just arrested for? 	 2 	NO 	—> SKIP TO Q. 18 
CIRCLE ONE CODE  

17. What drugs had you used? 

18. Had you been looking for, or trying to buy or sell, any illegal drugs 	1 	YES 
when you got invovled in the activities you were just arrested for? 	2 	NO 	----> SKIP TO Q. 20 
CIRCLE ONE CODE  

19. What drugs had you been looking for, or trying to buy or sell? 

20. Have you ever made money or obtained drugs by selling illegal 	1 	YES 	. 
drugs or being invovled in the manufacture or transportation of drugs? 	2 	NO 

1 ne next several questions are aoout previous arrests, not inciuuing tne one you re nere ror now. 

21. During the past 12 months, have you been arrested and booked 	1 	YES 
for breaking a law, whether or not you were guilty? 	 2 	NO -----> SKIP TO Q. 24 
CIRCLE ONE CODE 

22. How many times have you been arrested in the past 12 _____ 	NU/ABER OF ARRESTS 
  • months? 

23. What were you arrested for? 

24. In the past 12 months, have you served time in jail or prison, on a 	1 	YES 
sentence? CIRCLE ONE CODE 	 2 	NO 

25. How would you describe your racial or ethnic background? 	 (Use racial/ethnic groupings appropriate to local situati 
Please anwer "yes" or "no" to each of the following. You can 	1. 	 2. 
answer "yes" to more than one Do you consider yourself to be? 	3. 	 4. 

5. 	 6. 
7. 	 8. 

N 

a 

• 

• 

14. Now I'm going to ask about your experience with drug and alcohol treatment. 

INTERVIEW COMPLETION TIME 	: 	AM PM 
Mg Now I need for you to take this specimen container to [DESGNATED AREA] and provide a urine specimen. 

a 
SPECIMEN (AFTER ANY ADDITIONAL QUESTIONS/ADDENDA) WAS: 

. 



• 	0 Refused/did not 

I. 
• 

• 

• 

• 

r 

trY 1 Provided 	 2 Tried/could not produce specimen 



Ii 

II 

Ii 

Ii 

UI 

UI 

Ii 

ii 

II 

Ii 
Ii 

It 

ii 
II 

I. 

II 
II 

11 

II 
II 

II 

111 

Ii 

II 

Ii 

II 

II 
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Bijlage E. Nederlandse vragenlijst 



Vragenlijst pilot 'ADAM in Holland' 

NOOT: DE INSTRUCTIES VOOR DE INTERVIEWER ZIJN IN VET WEERGEGEVEN 

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 jets dergelijks). 

Bied indien mogelijk de respondent koffie, koek en sigaretten aan nog voor de start van het 
interview. 

Interviewerinitialen. 	 

Hier sticker met respondentcode 

Datum interview: 

Lees letterlijk voor: "Dit interview is deel van een onderzoek van het rninisterie van Justitie. Uw 
medewerking vindt plaats op Yrijwillige basis. De informatie die u ons verschaftis vertrouwelijk en 
zal anoniem verwerkt worden . en beInvloedt op geen enkele Manier uw zaak, niet in negatieve, niet 
in positieve zin. Dit betekent bijyoorbeeld dat niets aan de politie wordt doorgegeven. Aan het eind 
van het interview -vraag ik u ons een urinemonster af te geven. Bent u bereid rnee te werken aan het 
onderzoek?" 

(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 principe in de Nederlandse taal gevoerd worden. Toch 
kan het zijn dat dit niet mogelijk is. Vertaal dan de vragen of gebruik de Engelstalige versie, 
indien de respondent die spreekt. Geef hieronder 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 Geen interviewer beschikbaar die de taal van de respondent spreekt 
o Anders, namelijk (specificeer). 	 

Tijdstip waarop het interview start : 	: 	uur 

Noteer of de resporident:een man,is of een yrouw (omcirkel) 	M /V 
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. 	 . 
i 

HVO (riAvo, ivims) 	 0 	 0 	 0 	 0 

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

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

WO (Universiteit, Hogeschool) 	 0 	 o 	 o 	 0 

Anders, ril 	 0 	 0 	 o 	. • 	 o 

• 
•  

1. In 'we& jaar - be:nt gebOren?  

11 
2. Wanneer bent u gearresteerd? Welke dag, en op welk tijdstip? 	- 	- 1998 .. : uur 

111 
Check: Welke dag was dat? Was dat vandaag of gisteren? 	uur geleden 

INSTRUCTIE: Schat nauwkeurig in hoe lang geleden de arrestant is opgebracht; indien 
• langer dan 48 uur geleden: beeindig dan het interview 

3. Wat vormde Ae,aanleidin'g sorn, ue atfres,t_eren? (Onischrijyen in bewoordingen 'arrestant): 

4. Welke opleidingeri heeft u gevolgd en afgerond? (Kruis aAn ja of nee) 

Opleiding 

• 

• 

Geen 

LO/LVO 

(Vraag of je het formulier inverzekeringstelling mag zien en leg uit waarom. Benadruk 
dat het je niet om zijn/ haar naam gaat; laat deze eventueel afdekken door arrestant(e). 
Het gaat alleen om het artikel/ de artikelen op basis waarvan arrestant(e) in verzekering 
is gesteld.) 

Buitengewoon onderwijs 	 0 	 0 	 0 	 0 
(LOM, ZNIOK, BLO, .MLK, ZMLK) 

(Basisonderwijs, LAVO, VGLO) 

LBO 
(LTS, LEAO, Huishoud-/Nijverheidsschool) 

MVO (MAVO, (M)ULO, IVO) 

NIB() (MTS. NIEAO, MBO 

1. 	Ja . 	Nee 

Gevolgd 	• 	Afgerond 

Nee 	ja 	 Nee 

0 

0 

-2- 

0 

0 

0 

0 

• 5. 	Volgt u momenteel een opleiding of gaat u naar school? (Omcirkel ja of nee) 

0 

0 



6. 	Wat is uw huiclige . burgertijke .stat?,. 
(Leg antwoor. chnogelijklieden-iip.oi="'oleiryei...*4yA-ktoeoasirig.i§:); 

1. Alleenstaand, nooit getrouwd geweest 
2. Getrouwd of ongehuwd samenwonend 
3. Gescheiden 
4. Weduwe/weduwnaar 

7. 	Waar heeft u de afgelOpen 	 het nleest:gegan *hdeksiiii§:de:Ineeste tijd 
doorgebracht?,(Leg* 	,ty/60,rdm:ogelij4h.ecien.vo.or.:10:641: 

1. Eigen huis of appartement 
2. Gehuurde woning/ op kamers 
3. Oudertijk huis/bij familie 
4. Bij vaste vriend of vriendin 
5. Bij wisselende vriend/vriendin 
6. In een nachtopvang/sociaal pension 
7. in detentie/gevangenis/HvB 
8. In alcohol/drugkliniek 
9. Op straat/zwervend 

7a. 	In welke plaats is/was dat? 	  

> 
(> 
> 
> 

7b. En in welke buurt/wijk) 	  

ga door naar vraag 10) 
ga door naar vraag 10) 
ga door naar vraag 10) 
ga door naar vraag 10) 

8. 	Met hoeveel mensen heeft u de afgelopen maand in huis gewoond? 
(Noteer totaal aantal mensen, inclusief de respondent zelf) 

Indien meer dan 1 ingevuld, stel dan vraag 8a 

Sa. Wie woonden bij u en om wat voor relaties gaat het? 
(Omcirkel en noteer aantal) 

1. (Stief)moeder 
2. (Stief)vader 
3. Broer/ zus 
4. Echtgenoot/ echtgenote 
5. Vriend/ vriendin 
6. Biologische kinderen 
7. Geadopteerde kinderen/ stiefkinderen 
8. Kinderen van vriend/vriendin 
9. Vrienden/ kamergenoten 

9. 	Hoeveel kinderen heeft u zelf? 	 

-3- 



• 
• 

10. 	Lees ii.Oor:"We 
heeft genoten ZoalQ gezegd blijft 4eze inforiatie anoniem en is Cle -Z7e21,4elf:niet..OP:lii.W,P,e on 
herleidbaar.", 
vraag aan de7Ortle)',(Kf 	 ji 

Ja 	Nee 

A. Uitkering 	 0 	0 

in 	B. Studietoelage 	 0 	0 
C. Loon uit arbeid 	 0 	0 

ii 	D. Deeltijdbaan 	 0 	0 
E. WSW 	 0 	0 

iiii 	F. AOW/Pensioen 	0 	0 

ii 	
G. Ziektewet 	 0 	0 
H. Free-lance/ uitzendbasis 	0 	0 

ii 	
I. 	Zelfstandig/eigen ondern. 0 	0 
J. 	Geen eigen inkomen 	0 	0 

iiii 	K. Anders, namelijk 	 

111 
10a. (Stellen indien een of meer van de bovenstaande categorieen met ja is beantwoord) 

Hoeveel heeft u alles bij elkaar de afgelopen maand netto (uit inkomensbronnen) verdiend? 

1 1. 	Hoeveel geld heeft u de afgelopen maand van familie of vrienden ontvangen? • 
12. We zijn ook geinteresseerd om te weten of u op nog andere (illegale) wijze aan geld bent 

gekomen de afgelopen maand. (Vraag naar elk inkomenstype)(Kruis aan, ja of nee) 

Ja 	Nee 

II A. prostitutie 	 0 	0 

U B. dealen drugs, telen drugs, produceren drugs 	 0 	0 
C. koerieren, op uitkijk staan, drugs bewaren e.d. 	 0 	0 

ii 	D. andere illegale activiteiten zoals stelen, helen en dergelijke 	0 	0 

12a. (Stellen indien een van de categorieen met ja is beantwoord) 
Hoeveel heeft u alles bij elkaar de afgelopen maand [uit illegale inkomensbronnen] verdiend? 

• 
13. Lees voor:"Nu wil ik u enkele vragen staler' over het gebruik van drugs" 

(ZIE BIJGEVOEGDE TABEL). 
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A. Heeft u ooit deelgenomen aan een 	Indien ja: 	 C. Bent u momenteel in 	D. Voor welk type 
behandeling of een progranuna? 	B. Hoeveel keer heeft u 	behandeling? 	druggebruik 

aan (type) prog ramrna 	Indien nee: 	 (inclusief alcohol) 
deelgenomen? 	in welk jaar is dit voor 	wordt/ werd u 

het laatst geweest? 	(vooral) behandeld? 

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

Decox ambulant 	 0 	0 	 0 	19.... 

Decox residentieel  

Ambulance substitutie 	0 	0 	 0 	19.... 
behandeling 

(bijv. methadon) 

Ambulance (drugvrije) 	0 	0 	 0 	19.... 
behandeling 

Residentiele drugvrije 	0 	0 	 0 	19.... 
behind. (bijv. Verslavings 
Beget. Afd. binnen penit. 	; 

inrichtinO 	 ■ , 	 ■ 

• 
• 
• 

14. 	Lees voor:"Ni over. 	.e ryaringe.O. snes; 
geriChS1. ..si*p..4F4.0...41:4.0.47..:.:::( . .':.(ii,-,:44#. ji!*Of nee) 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Ander ziekenhuis 

/afdeling 

Dagbehandeling 

Andere behandeling 
(AA, zelfhulpgroep), 

nl 	 

111 	15. 	Heeft u alcoholhoudende dranken ( zoals bier, -wijn, sterke drank) genuttigd kort voordat u 
werd gearresteerd? (Omcirkel) • 

• 

	

1. 	ja, <6 uur 	2. 	ja, <12 uur 	3. ja, < 24 uur 	4. 	nee 

16. Heeft u vlak voordat u gearresteerd werd drugs gebruikt ? (Omcirkel) 

	

1. 	ja < 6 uur 	2. 	ja, <12 uur 	3. ja, < 24 uur 	4.nee > 	Ga door naar 
vraag 17 

• 
17. Heef ft_ in-  ae 	 Fer-i 

de ..bil,is:#0.:16151SPAQ-iff.didc-0.. 

• 
• 

• 

Psychiatrisch ziekenhuis o 

0 

0 0 

16a. Welke drugs heeft u gebruikt? 

wen 

1. 	ja 	2. 	nee > Ga door naar vraaa 18 

-5- 
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19.... 

19.... 

1 0 	19.-. 
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17a. Welke inedicijn.en heef-t . 4 -gebniikt? 

18. Was u vlak voordat u gearresteerd werd op de een of andere manier op zoek naar drugs of 
heeft u geprobeerd drugs te kopen? (Omcirkel) 

1. 	ja 	2. 	nee > Ga door naar vraac,  19 

18a. Naar welke drugs was u op zoek of probeerde u te kopen? 	  

19. Heeft u vlak voordat u gearresteerd werd op de een of andere manier geprobeerd drugs te 
verkopen? (Omcirkel) 

1. 	ja 	2. 	nee > Ga door naar vraaa 20 

19a. Welke drugs heeft u geprobeerd te verkopen? 	  

20. heeft u ooit geld verdiend of drugs gekregen door drugs te verkopen of op andere wijze 
betrokken te zijn geweest bij de productie of transport van drugs? (Omcirkel) 

1. 	ja 	2. 	nee 

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

21. 	Bent u het afgelopen jaar eerder gearresteerd voor het overtreden van de wet of het plegen van 
een misdrijf, of u nu schuldig was of niet? (Omcirkel) 

1. 	ja 9. 	nee > Ga door naar vraaa 24 

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

23. Waar bent u voor gearresteerd? 

24. Heeft u in de afgelopen 12 maanden tijd doorgebracht in de gevangenis als gevolg van een 
veroordeling? (Omcirkel) 

1. 	ja 	2. 	nee 

25a. Hoe zou .11 uw c_Uit4ele herkornStoMschrijven? (Kruis an) 

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 Ivfoluks 
o Indonesisch 

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 
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25b. In het bezit 	:Welke.,n4ion.aliteit - 

o Nederlands 
0 	Duits 
0 	Belgisch 
O Luxemburgs 

111 	0 	Frans 
O Italiaans 
0 	Brits 
O Iers 
0 Deens 
o Grieks 
0 	Spaans 
o 	Portugees 

Ruimte voor opmerkingen/casuIstiek 

_ 

Tijdstip dat interview is afgerond: 

Totale duur interview. 	minuten 

U. 

. 

: 	uur 

O Noors 
O Zweeds 
O Fins 
O Zwitsers 
o Oostenrijks 
o Joegoslavisch/(Kroatisch/ Servisch) 
O Overig Europees 
O Amerikaans 
O Canadees 
o Overig niet Europees 
o Onbekend 
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Lees voor:"Nu zou ik u willen vragen om dit bekertje te gebruiken om uw urine in te doen". 

Resultaat urinetest (Kruis aan) 

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

o 	
leveren 
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 en presentie aanbieden. 

• 

U 

• 
-8- 
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Bijlage F. Resultaten interviews en urinetest mini-pilot 19 december 1998 

In totaal 11 respondenten (10 mannen, 1 vrouw). 

1. 	Geboortejaar: 
1947 	 lx 
1962 	 lx 
1972 	 lx 
1973 	 lx 
1974 	 lx 
1975 	 lx 
1977 	 lx 
1981 	 lx 
1982 	 lx 
1983 	 2x 

2. 	Uren geleden gearresteerd: 
Varierend van 31.5 tot 36 uur, met 1 uitschieter van 13 uur (net binnen ge 
bracht). 

3. 	Aanleiding arrestatie 

A anleiding arrestatie volgens 
respondent 

.Beroying„ 

Diefstal, geweld, vechten 

Beroving.rriet gewe 

Belemmering brandweer 

Brandstichting (met 	 . 41•;. •;issr 
•gewe ldpleging of 

1'.cF.  •::' 
;.: 

Weed verbouwen 

straats 

Weet met 

4. 	Opleiding: 
LO 	 2x 
LBO 	 5x 
VBO 	 2x 
ITO 	 lx 
Mayo 	 lx 

A antal respondenten 	Aanleiding arrestatie volgens IVS 
formulier 

lx 

2x 

lx 

lx 

artikel 310, 311, 312, 416 

159 SR 

geen formulier 

285 lid 1 SR 

Afgerond: 
2x 
4x 	- 



U 
iii 	 5. 	Nu bezig met opleiding: 

Negen respondenten geven aan dat zij op dit moment geen opleiding volgen. 

in 	 Hiervan zest een respondent dat hij binnenkort gaat beginnen met een 
opleiding. Een respondent is bezig met een cursus WP5.1. Twee respondenten 

ii 	 gaan op het moment naar school. 

II 	 6. 	Burgerlijke staat: 

ii 	
Alleenstaand 	9x 
Getrouwd 	 lx 

1111 	 Gescheiden 	lx 

al 	 7. 	De afgelopen maand het meest gewoond: 
Wisselende vriend(in) lx 

II 	 Ouderlijk huis 	7x (waarvan een dit afwisselt met het huis van z'n 
vriendin) 

ii 	 Huurwoning 	3x 

• 7a/b. Woonplaats en wijk: 

U 
Den Haag 

	

	 9x waarvan een in Noord 
vier in Scheveningen 

• 
drie in de Schilderswijk 
een in Mariahoeve 

ii 	 Wassenaar 	lx 
Naaldwijk 	lx 

S  
8. 	Aantal huisgenoten: 

Varierend van een tot vier huisgenoten, met twee uitschieters van 7 en 13 
(familie). 

• 
8a. Relatie met huisgenoten: 

Deze huisgenoten zijn in de meeste gevallen (8x) familie (vader, moeder, broer, 
zus). In een geval wordt een vriend genoemd als huisgenoot en in twee gevallen 
woont de betreffende respondenten alleen. 

9. 	Aantal kinderen: 
111 	 0 kinderen 	8x • 

2 kinderen 	3x 

1111 	10. Inkomensvorm: 
Uitkering 	 lx 
Studietoelage 	- 
Loon uit arbeid 	3x 

• Deeltijdbaan 
WSW 
AOW/Pensioen 
Ziektewet 	 3x 

. 



5 	 Freelance/uitzendbasis 1 
Zelfstandig/ 

S eigen onderneming 	- 
Geen eigen inkomen 4 

I 	 Anders, namelijk 	- 
II 	1 0 a. Inkomen: 

ill 	
0 	 4x 
500 	 lx 

111 	 1000 	 lx 
1200 	 lx 

• 1300 	 lx 
1800 	 lx 

III 	 2250 	 lx 
weet niet 	 lx 

ii 

S 
11. Bedrag ontvangen van familie of vrienden: 

10.- 	 6x 

• 1 25-50.- 	 lx 
f 50.- 	 lx 

• 1 120.- 	 lx 
1 600.- 	 lx 

ill 	 1 1000.- 	 lx 

II 	 12. Inkomsten op illegale wijzo verkregen: 
Prostitutie (prive-huis) 	 lx 	(hoeveelheid onbekend) 

U 	 Drugs dealen, telen en/Xof produceren 	_ 
U 

Koerieren, op uitkijk staan, drugs bewaren e.d. - 
Stelen, helen e.d. 	 lx 	(f 700,-) 

Twee respondenten lieten blijken op illegale wijze aan geld te komen, maar wilden 
niet zeggen met welke activiteiten en hoeveel zij hiermee verdienden. 

III 	 13. Drugsgebruik, vorm en hoeveelheid: 
Alcohol ooXit gebruikt 	 7x II 	 begin leeftijd 	 Gem: 17.6 jaar, Min: 12 jaar, Max: 30 jaar (5 

ili
zijn begonnen als tiener) 

afgelopen 12 mnd 	6x 
. 

iii 	
afgelopen 30 dgn 	 5x (varierend van 1 a 2 keer, tot dagelijks) 
afgelopen 3 dgn 	 4x 

5 	 behoefte afgelopen 12 mnd 2x  

ii 	 Cannabis ooit gebruikt 	 8x 
begin leeftijd 	 Gem: 14,4 jaar, Min: 12 jaar, Max. 18 jaar 

• afgelopen 12 mnd 	6x 
afgelopen 30 dgn 	 6x (vijf dagelijks, een 5 a 6 keer) 

li 



a 
afgelopen 3 dgn 	 5x 
behoefte 12 mnd 	3x 

1111 	 nu behoefte 	 4x 

Crack 	Geen gebruikers 

• Cocaine ooit gebruikt 	 4x 
begin leeftijd 	 Gem: 20 jaar, Min: 16 jaar, Max: 23 jaar 
afgelopen 12 mnd 	2x 

• afgelopen 30 dgn 	3x (een dagelijks, een 1 keer, een 2 keer) 
afgelopen 3 dgn 	 2x 
behoefte 12 mnd 

• Opiaten ten respondent gebruikt dit dagelijks, in combinatie met cocaine. Hij lag 
op het moment van interviewen te wachten op methadon. 

Methadon Geen gebruikers 
ii 

it 	Speed 	ten respondent heeft dit ooit gebruikt. Hij begon op z'n 16e maar heeft 
het de afgelopen maand niet gebruikt. 

ii 
Benzodiazepine Geen gebruikers. 

Overig 	Drie respondenten heb-ben XTC gebruikt. ten respondent heeft het de 
afgelopen maand gebruikt (3 keer). Van de categorie `overige drugs' noemt 
geen enkele respondent het gebruik van LSD. 

14. Behandeling: 
Geen van de respondenten is voor drugsgebruik in behandeling geweest. ten 
respondent is wel eens opgenomen in een ziekenhuis, maar waarvoor en hoelang 
is onbekend. 

15. Alcoholgebruik kort voor arrestatie: 
• <6 uur 	 lx 

< 24 uur 	 lx 
111 	 Geen alcohol 	9x 

IIII 	 16. Drugsgebruik kort voor arrestatie: 

• 
< 6 uur 	 5x 
< 12 uur 	 lx 

5- 	 Geen drugs 	5x 

16a. Soort drugs: 
Cannabis producten 5x 
Coke/heroine 	lx 

•  



17. Medicijngebruik afgelopen week: 5x 
hoestdrank 	 lx 
valium, spier-verslappers 	lx 
slaapmiddelen, jets tegen astma 	lx 
anti-grippine, 	 lx 
ascosapam 	 lx 

18. Voor arrestatie op zoek naar drugs: 
coke/heroine 	 lx 

19. Voor arrestatie verkoop van drugs: 

20. Ooit geld verdiend met verkoop van/handel in drugs: 
2x 

21. Eerder gearresteerd: 
6x 

21a. Aantal keer eerder gearresteerd: 
1 keer eerder 	 2x 
3/4 keer eerder 2x • 
4/5 keer 	 lx 
een paar keer 	 lx 

23. Aanleiding van eerdere arrestaties: 
beroving, diefstal 	 3x 
vechtpartij, autodiefstal 	 lx 
openbare geweldpleging 	 lx 
geen papieren 	 lx 

24. Afgelopen 12 maanden in gevangenis doorgebracht: 3x 
1 keer 	 2x 
2 keer 	 lx 

25. Etniciteit: 
Nederlands 	 6x 
Surinaams 	 3x 
Turks 	 lx 
Algerijns 	 lx 



resp. 
nr. 

02 

06 

Resultaten interviews vergeleken met de uitkomsten urinetest 
In totaal zijn vier urine-monsters afgenomen. Van de respondenten die een urine-
monster hebben afgestaan, blijkt met betrekking tot drugsgebruik het volgende uit de 
interviews: 

Respondent 01: - 

Respondent 02: - 

Respondent 03: - 

Respondent 06: - 

NB. Op LSD zijn de monsters niet onderzocht. 

cannabis: niet gebruikt afgelopen 12 maanden. 
cocaine: dagelijks gebruik. Ook afgelopen 3 dagen gebruikt. 
heroine: dagelijks gebruik. Ook afgelopen 3 dagen gebruikt. 
verder geen drugs gebruikt. 

alcohol: ni'et gebruikt afgelopen 3 dagen. 1 of 2 keer in 
afgelopen maand. 
cannabis: rookt dagelijks 4 joints. Ook afgelopen 3 dagen ge-
bruikt. - verder geen drugs gebruikt. 

alcohol: afgelopen 3 dagen gebruikt. Afgelopen 30 dagen 6 a 7 
keer. 
verder geen drugs gebruikt. 

alcohol: 1 a 2 keer per week, niet de afgelopen 3 dagen. 
cannabis: dagelijks gebruik. 
cocaine: gebruikt in afgelopen 30 dagen (2 keer), niet in 
afgelopen 3 dagen. 
XTC: gebruikt in afgelopen 30 dagen (3 keer), niet in 
afgelopen 3 dagen. 
urine leek verdund (lauw en licht van kleur). 

De uitkomsten van de urinetests staan in onderstaande tabel: 

,41c 

rie; 

neg 

neg 

Opi I  Amf 
(1000) (300) 

Coc 
(300) 

neg neg neg 

neg 	I neg 	I 1083 

Barb 
(200) 

Benz 
(200) 

neg 

neg 

neg 

neg 

Meth 
(300) 

neg 

neg 

THC XTC 
(50) 

155 neg 

156 neg 

Kreat 
(4.5) 

27.1 
7777 

5.3 

In de laatste kolom staat aangegeven wat het kreatinine-gehalte is per urinemonster. 
Bij een kreatinine-gehalte van minder dan 4.5 mmol per liter bestaat de verdenking op 
verdunning. Uit de tabel valt af te lezen dat een respondent net boven de grens zit. 
Het betreft het monster van de respondent waarvan we al het vermoeden hadden dat 
hij zijn urine verdund had. 



In de tabel staan voorzover sprake is van een positieve uitslag de exacte scores 
weergegeven. 

Een uitslag wordt als positief gezien indien de cutoff-waarde van de drug wordt over-
schreden (deze staat tussen haakjes per drug aangegeven). Een positieve uitslag 
betekent dat niet lang geleden de respondent de drug heeft gebruikt. Over de 
hoeveelheid drugs die is gebruikt kan niets worden gezegd. 



•  
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