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VOORWOORD

In het kader van de evaluatie van de experimentele opyang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring to Amsterdam en Rotterdam, werden interviews gehouden met eon
aantal gedetineerden die wel en eon aantal die niet aan
de experimenten deelnamen. Het onderhavige rapport bevat
eon gedetailleerde verslaglegging van doze interviews.
Het interviewonderzoek maakte deel uit van eon groter
onderzoek, waarin ook eon registratie van alle harddrugs
gebruikende gedetineerden in zeven Huizen van Bewaring
in het westen van Nederland gedurende 1980-1981, was inbegrepen.
Naast het interviewrapport is een gedetailleerd onderzoekrapport verschenen over de registratie, evenals
eon eindrapport waarin de belangrijkste gegevens uit
beide onderzoeken zijn samengevat°I.
De onderzoeken stonden onder supervisie van achtereenvolgens dr. J.J.M. van Dijk, thans hoofd WODC en mw.
dr. M.J.M. Brand-Koolen, raadadviseur WODC.
Veel dank is ook verschuldigd aan mw. M. Sampiemon,
onderzoekassistente WODC, voor _haar hulp on geduld bij
het controleren en corrigeren van de gegevens en zorgvuldig doornemen van de rapporten, en aan mw. T.C.
Remmelzwaal en dhr. D. Kluit voor hun raadgeving en assistentie bij de dataverwerking. Tot slot onze
waardering voor mw. M. van der Loden voor de opgewekte on
nauwkeurige verzorging van het vele typewerk.

°I Het registratierapport plus de aparte tabellenbijlage
is verkrijgbaar bij het WODC. Het eindrapport is uitgegeven door de Staatsuitgeverij, WODC-reeks nummer
55. De inhoudsopgaven van doze twee rapporten zijn
opgenomen in bijlage 1 en 2.
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INLEIDING

1. Achtergrond van de experimenten
Binds harddruggebruik onder de Nederlandse bevolking
toenam, werden ook de Nederlandse penitentiaire inrichtingen in toenemende mate geconfronteerd met harddrugs gebruikende gedetineerden. Naar aanleiding hiervan
werden in 1978 de "Note Uitgangspunten voor een beleid
inzake de hulpverlening can drugverslaafden" en de "Note
Situatie van zwaarverslaafden" can de Tweede Kamer
gepresenteerd (Kamerstukken 14417, no's 4 en 6).
Als vervolg hierop werd door de toenmalige Staatssecretaris van Justitie de uitwerking van hear beleidsvoornemens inzake de hulpverlening can drugverslaafden,
bij brief van 7-6-1978, can de Tweede Kamer
gepresenteerd (Kamerstuk 14417, no. 9).
In de laatstgenoemde Nota word het voornemen genoemd
om eon experiment in te stellen als eerste step in de
richting van eon verantwoorde opvang van can drugs verslaafde gedetineerden. Als proefvelden voor het experiment werden de Huizen van Bewaring (HvB's) te Amsterdam
en Rotterdam aangewezen, mode op grond van de intensiteit van de drugproblematiek aldaar.
In het navolgende wordt de achtergrond van de opzet
van de experimenten in Amsterdam en Rotterdam geschetst
zoals die is af te leiden uit bovenvermelde Note van de
Staatssecretaris van Justitie.

•

Centred l bij het experiment stond de gedachte dat
niet alleen de problemen in de inrichtingen zelf meer
aandacht behoefden, maar dat ook vanaf het begin van de
detentie de aandacht intensief diende te worden gericht
op de hulpverlening na de invrijheidstelling.
In het experiment werden drie fasen onderscheiden, to
weten:
•
•
•

de eerste opvang op eon speciale afdeling voor verslaafden in het HvB;
het verdere verblijf in het HvB temidden van andere
gedetineerden;
de invrijheidstelling.
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Ten behoeve van de eerste opvang op een speciale afdeling werden in Amsterdam en Rotterdam een afdeling met
maximaal 12 plaatsen speciaal bestemd voor zwaarverslaafde preventief gehechten. In een periode van maximaal 14 dagen zou dear bezien moeten worden welke
medisch-sociale begeleiding voor deze gedetineerden in
aanmerking zou komen. Deze diende ingepast te worden in
een hulpverleningsplan dat zich tot na de detentie zou
moeten uitstrekken. Ook zou moeten warden bezien of een
alternatief voor de detentie mogelijk zou zijn.
Ten aanzien van de detoxificatie werd gesteld dat het
plan hiervoor in overleg met de verslaafde moest worden
opgesteld. Bij de beslissing hierover zou mede rekening
moeten worden gehouden met de aard van een reeds bestaand
en/of na de detentie voort te zetten hulpverleningsprogramma. Dit impliceerde dat ook op de aparte afdeling
eventueel eon methadononderhoudsdosis zou kunnen warden
voorgeschreven.
Ten aanzien van de tweede fase, die na overplaatsing
uit de speciale afdeling, werd gesteld dat de verdere opvang in het HvB bijzondere aandacht behoefde voor de
continuiteit van het hulpverleningsplan. Hierbij word
vermeld dat de aandacht niet alleen gericht zou moeten
warden op de gedetineerden die van de drugsafdeling afkomstig waren, maar ook op de overige gedetineerden met
drugproblematiek.
Bij "... gebrek aan voldoende faciliteiten in de vrije
maatschappij voor hulpverlening voor drugverslaafden,
vooral residentiele opvangmogelijkheden..." werd in de
genoemde Note weinig uitgeweid over de derde fase: de invrijheidstelling. Wel word gesteld dat zorg gedragen
diende to warden voor een letterlijke "opvang aan de
poort" ten behoeve van een zorgvuldige begeleiding op het
moeilijke moment van de invrijheidstelling.
In elk van de drie fasen werd door de Staatssecretaris
een coordinerende functie toegekend aan de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD's) ter plaatse. Het
zwaartepunt van eon gericht en intensief hulpverleningsaanbod in de eerste periode van de detentie zou bij het
CAD moeten komen te berusten. Nadien zou het CAD zijn
aandacht moeten richten op alle verslaafden ten behoeve
van de continuiteit in de hulpverlening en het opstellen
van een behandelingsplan na beeindiging van de detentie.
Tot slot zou het CAD coordinerend dienen op te treden bij
het maken van afspraken over de opvang aan de poort.
Naast de reeds genoemde activiteiten werd het door de
Staatssecretaris noodzakelijk geacht dat in de HvB's
drugvoorlichting word gegeven. Uitgangspunt bij de voorlichting (en training) van bewaarders en ander inrichtingspersoneel was de constatering dat een juiste
bejegening van drugverslaafden en het scheppen van een
klimaat waarin hulpverlening tot haar recht kan komen,
pas optimaal mogelijk is wanneer het inrichtingsperso-
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neel een goed en zo volledig mogelijk inzicht heeft in de
aard en achtergronden van de verslavingsproblematiek.
Voorlichting aan verslaafde en niet-verslaafde gedetineerden werd wenselijk geacht in het kader van primaire
en secundaire preventie.
Voor het opzetten en de begeleiding van het experiment
werd, bij Beschikking van 24-7-1978, de Projectgroep Experiment Opvang en Hulpverlening Drugverslaafden in
Huizen van Bewaring ingesteld, verder te noemen Projectgroep Experiment Drugverslaafden. Deze Projectgroep werd
samengesteld uit ambtenaren van de Directie Gevangeniswezen en de Directie TBR en Reclassering, met enige
deskundigen als adviserende leden. Sedert april 1979 was
ook het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene
in de Projectgroep vertegenwoordigd° 2 .
2. Achtergronden van het onderzoek

Het onderzoek ter evaluatie van het experiment werd
verricht in opdracht van de Projectgroep Experiment
Drugverslaafden. Vanaf de aanvang van haar werkzaamheden
werd door deze Projectgroep gesteld dat voor een zorgvuldige evaluatie van het experiment zorg diende te worden
gedragen. Pogingen om met universitaire onderzoekers
tot overeenstemming te komen mislukten echter, zodat
eerst na geruime tijd tot het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie het verzoek werd gericht om
medewerking aan het onderzoek te verlenen. Op 1-11-1980
werd een parttime onderzoeker aangesteld en kon met het
evaluatie-onderzoek worden gestart.
Wel werd door de Projectgroep reeds in een eerder stadium een voorlopig registratieformulier ontworpen cm een
aantal gegevens over de harddrugs gebruikende gedetineerden en de hulpverlening aan hen vast te leggen.
.

Het uiteindelijke onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Ten eerste de registratie van alle preventief gehechte harddruggebruikers in 7 HvB's in het westen
van Nederland, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Haarlem
II (volwassenen) en Haarlem I (jeugdigen), Den Haag (volwassenen) en Den Haag "De Sprang" (jeugdigen) en de
Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Amsterdam.
Deze, door de Projectgroep gestarte, registratie werd
en door de onderzoeker in lets gewijzigde en uitgebreide
vorm voortgezet. De gegevens in de registratie betroffen
enige sociaal-demografische en achtergrondgegevens, het
druggebruik, eerdere contacten met de hulpverlening en

02

Met gebruikmaking van o.a. een interimrapportage over
het onderhavige onderzoek heeft de Projectgroep in
1982 verslag gedaan over haar bevindingen m.b.t. de
experimenten.
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Justitie en de hulpverleningssituatie ten tijde van de
momentane insluiting en die bij ontslag. De registratie
geschiedde van 1-6-1980 tot 1-6-1981.
Ten tweede werd in de HvB's te Amsterdam en Rotterdam,
waar de experimenten werden ingesteld, een deel van de
geregistreerde harddruggebruikers geinterviewd. In de
interviews word verder doorgevraagd over de achtergrond
van de betreffende gedetineerden, de geschiedenis van
hun druggebruik en hulpverlening en hun situatie op het
moment van de insluiting. Vervolgens werd informatie
verzameld over de ervaringen tijdens doze detentie en die
met de experimentele benadering in het bijzonder. Er
werden zowel harddruggebruikers die op de respectievelijk speciale afdelingen verbleven geinterviewd als
verslaafden bij wie dit niet het geval was . De interviews werden gehouden van 1-1-1981 tot 1-5-1981.
3. De rapportage

Verslaglegging over het onderzoek geschiedt in de
vorm van een onderzoekrapport over elk van de deelonderzoeken en een afzonderlijk eindrapport. In de twee
onderzoekrappoprten wordt de informatie die word verkregen door middel van de registratie en de interviews
gedetailleerd weergegeven. Het onderhavige rapport betreft de bevindingen wat betreft de interviews. In het
zg. eindrapport warden de belangrijkste bevindingen van
beide deelonderzoeken samengevoegd en conlusies getrokken op grand van het geheel".

" De onderzoekrapporten zijn, elk met eon tabellenbijlage, verkrijgbaar bij het WODC. Het eindrapport is
verschenen bij de Staatsuitgeverij, WODC-reeks nummer
55.
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1 DE EXPERIMENTEN TE AMSTERDAM EN ROTTERDAM

In het navolgende worden de experimenten in Amsterdam
on Rotterdam, zoals zij tijdens de interviewperiode
waren, apart beschreven. Terwijl de Staatssecretaris in
haar Nota waarin de experimentele benadering word aangekondigd, sprak van 'het' experiment, bleek in de praktijk dat de opzet van de projecten in Amsterdam on
Rotterdam to zeer verschilde om ze als eon experiment to
beschouwen. Daarom zullen in het navolgende de twee experimenten als op zichzelf staand worden beschouwd.

1.1 Het experiment in Amsterdam
Het experiment in Amsterdam word op 16 juli 1979 gostart met de opening van paviljoen 1 van het HvB
"Demersluis"°I. Het doel van het experiment hier was
drieledig: 1) Eon intensieve medische on sociale opvang
gedurende de ontgiftingsperiode en daarna, 2) het zo snel
mogelijk (weer) contact op gang brengen tussen de
gedetineerden en de externe hulpverlening en/of
continuiteit hierin bewerkstelligen en 3) het, indien
gewenst on mogelijk, zo snel mogelijk zoeken naar eon alternatief voor de detentie.
De middelen die hiertoe werden gekozen, waren:
1.

•

richting

Eon apart paviljoen voor nieuw binnengkomen zwaar
verslaafde,
voornamelijk
preventief,
gehechten
(paviljoen 1 van de inkomsttoren "Demersluis").
2. Tewerkstelling van 5 medewerkers van het Consultatiebureau voor Alcohol on Drugs (CAD) binnen de in"Overamstel" met eon begeleidende taak
tijdens de detentie on eon coordinerende taak tussen
het HvB en de externe hulpverlening met het oog op de
hulpverlening na de detentie.

°I Het HvB "Demersluis" maakt deel uit van het complex
van penitentiaire inrichtingen "Overamstel" to Amsterdam.
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Drie CAD-medewerkers waren, voorzover mogelijk, dagelijks op het paviljoen aanwezig om het contact met
de gedetineerden te bevorderen. Een vierde anderhield het contact met de verslaafde gedetineerden
die niet op paviljoen 1 waren geplaatst. De vijfde
medewerker was aangesteld als coordinator. De maatschappelijk werker van "Demersluis" hield zich niet
bezig met de gedetineerden op paviljoen 1. Taken van
het maatschappelijk werk warden deels door de
CAD-medewerkers, deels door de bewaarders verricht.
3. Een vast team van bewaarders en een hoofdbewaarder op
. • het paviljoen. Deze zouden voorafgaand aan hun
tewerkstelling op paviljoen 1 een speciale opleiding
krijgen, gericht op het werken met verslaafden, en in
hun werk als team begeleid worden door een externe
vaardigheidstrainer° 2 .
4. Een 'open regiem' en extra activiteiten in Net kader
van de verslaving. De gedetineerden hadden eenzelfde
dagindelng als die op de andere paviljoens. De celdeuren stonden echter het grootste deel van de dag
open, er ward gezamenlijk (inclusief bewaarders en
CAD - medewerkers) gegeten en koffie gedronken, er was
elke avond en in het weekend recreatie, twee a driemaal
per week werden onder leiding van de
CAD-medewerkers groepsgesprekken gehouden, waarbij
ook een bewaarder aanwezig was en enkele malen per
week ward voorlichting gegeven door externe hulpver leningsinstellingen,
advocaten
en
andere
instellingen.
Elke gedetineerde die op Net paviljoen verbleef, wend
vanaf Net moment van binnenkomst geacht aan elle onderdelen van het dagprogramma deel te nemen. Vanaf het moment van plaatsing waren de gedetineerden aldus actief
bezig.
Selectie

Om redenen van praktische aard kwamen niet elle aan
harddrugs verslaafde gedetineerden in aanmerking voor
plaatsing op het paviljoen. Criteria voor plaatsing
waren: 1) Net verslaafd zijn aan harddrugs (opiaten) en
zelf deze verslaving als problematisch ervaren, 2) bij
voorkeur woonachtig zijn of langdurig verblijven in Amsterdam of omgeving, 3) ingesloten zijn op last van
Amsterdamse justitiele autoriteiten, 4) instemming van

02
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Van de groep bewaarders die aanvankelijk op Net
paviljoen is gestart, was het merendeel daar niet meer
werkzaam in de interviewperiode. De nieuw gekomenen
hebben geen voorbereidende opleiding gehad. Ook de
begeleiding door de externe vaardigheidstrainer is
enige tijd gestaakt geweest.

betrokkene mef plaatsing aldaar en 5) het spreken en verstaan van de Nederlandse taal;
Bovendien word eon verslaafde na tweemaal op het
paviljoen to zijn opgenomen, de derde keer geweigerd. Van
doze vuistregel word onder bepaalde omstandigheden wel
afgeweken.

ts,

De duur van het verblijf
De duur van het verblijf op paviljoen 1 word aanvankelijk op 14 dagen gesteld. Na doze eerste periode werden
de gedetineerden, evenals zij die op andere paviljoens
dan paviljoen 1 te "Demersluis" werden geplaatst, overgeplaatst binnen "Overamstel" naar het HvB "De Weg" (voor
jonge volwassenen) of naar "De Schans" (voor ouderen).
Hier maakten zij verder normaal deel uit, van de
bevolking. Of en hoe vaak zij nog bezocht werden door een
CAD-medewerker van paviljoen 1, hing af van de contacten
die zij op dat moment met een externe hulpverleningsinstelling hadden.

1.2 Het experiment in Rotterdam
Het 'drugsexperiment' in het . HvB to Rotterdam startte
op 26 november 1979. Op grond van de 'situatie in het HvB
zelf en de situatie van de hulpverlening aan
drugverslaafden in Rotterdam en omgeving verschilden de
doelstellingen en de werkwijze van die in Amsterdam.
Het doel lag in Rotterdam moor in verbetering van de
opvang van de verslaafden en het de detentie zo 'zinvol'
mogelijk maken dan in het (weer) op gang brengen en/of
ondersteunen van contacten tussen de gedetineerden en
externe hulpverleningsinstellingen. Het CAD bekleedt in
Rotterdam eon centrale positie, als intake- en verwijscentrum, en is daarmee waarschijnlijk beter bereikbaar
voor de (potentiele) clienten. Daarom ging men ervan uit
dat de meeste gedetineerden bij binnenkomst al contact
hadden met eon hulpverleningsinstelling bij binnenkomst.
• Aldus kwam in Rotterdam bij de opzet van het experiment
moor de nadruk to liggen op eon intensieve,in de eerste
periode vooral medische, begeleiding tijdens de
detentie.
De middelen
1. In Rotterdam word het experiment, ook bouwkundig gezien, ingepast in de bestaande situatie. Op eon vleugel van het traditionele vleugelgebouw werden 8
cellen bestemd voor de nieuw binnengekomen verslaafden on 3 zg. 'overloopcellen'. Doze cellen
lagen op de begane grond (C-vleugel), in de directe

9

2.

3.

4.

03
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nabijheid van de medische dienst. Omdat op deze
C-vleugel ook niet-verslaafde preventief gehechte
gedetineerden verbleven, kan men niet spreken van
een aparte afdeling. Gemakshalve worden echter in
het navolgende de aparte cellen 'de C1-afdeling' genoemd".
In het Rotterdamse HvB was slechts een vaste
CAD-coordinator aangesteld. Haar werkzaamheden lagen
minder in het directe contact met de gedetineerden
clan in het opzetten en volgen van activiteiten voor
de gedetineerden in het kader van de verslaving, het
structureren van het contact tussen het HvB en de externe hulpverleningsinstellingen en het coordineren
van de werkzaamheden van beide.
De psychosociale zorg was in Rotterdam net als die
voor de niet-verslaafde gedetineerden in handen van
het maatschappelijk werk. Doze zou in principe ook
contact opnemen met de reclassering met het oog op de
hulpverlening na beeindiging van de detentie.
De bewaarders in Rotterdam rouleerden in teams over
de diverse vleugels. Met de start van het experiment
werd een begin gemaakt met eon aanvullende opleiding
voor hen, gericht op het werken met verslaafden. Het
lag in de opzet besloten dat alle bewaarders in het
HvB na verloop van tijd deze oplei ding gevolgd zouden
hebben. Aldus was het in Rotterdam niet zo dat op de
C1-afdeling een vast team werkte en dat alleen dit
team eon speciale opleiding en begeleiding kreeg.
Het regiem op de Cl-afdeling was grotendeels hetzelfde als dat op de avenge afdelingen, mede omdat
eon ruimtelijke scheiding van de avenge afdelingen
niet mogelijk was. Men ging ervan uit dat de verslaafde gedetineerden zoveel en zo snel mogelijk dezelfde benadering en hetzelfde programme moesten
krijgen als de niet-verslaafden. Wel werden ook bier
voor de verslaafden groepsgesprekken en voorlichting
door de externe hulpverlening georganiseerd. De
groepsgesprekken werden eenmaal per week gehouden
onder leiding van de CAD-coordinator en het
detoxificatiecentrum van het CAD in Rotterdam. Vender wend ernaar gestreefd de verslaafden zo snel
mogelijk aan de 'normale' activiteiten als werk en
sport to laten deelnemen. Een verschil met de extra
activiteiten in Amsterdam was dat men in Rotterdam
pas kon deelnemen aan de groepsgesprekken en de voorlichting, nadat men was overgeplaatst. Bovendien
gold in Rotterdam voor elk van beide activiteiten op

Na ongeveer een jaar zijn in Rotterdam deze aparte
cellen opgeheven, o.a. omdat bleek dat deze niet bijdroegen aan een verbetering voor de opvang.

zich, in plaats van voor een heel programma, het
principe van de vrijwillige deelname.
Selectie
De criteria volgens welke selectie voor plaatsing op
de C1-afdelng geschiedde, waren: 1) het verslaafd zijn
aan harddrugs (opiaten), 2) woonachtig zijn in Rotterdam
of Dordrecht, 3) ingesloten zijn door de Rotterdamse of
Dordrechtse justitiele autoriteiten° 4 on 4) instemming
van betrokkene met plaatsing daar.

Do .duur van het verblijf
De verblijfsduur op de Cl-afdeling was aanvankelijk
ook op 14 dagen gesteld, met dien verstande dat de betrokkenen langer konden blijven wanneer zij langer den
deze periode extra, vooral medische, aandacht of zorg behoof den.
Omdat de gedetineerden na verblijf op de Cl-afdeling
binnen hetzelfde HvB werden overgeplaatst, had doze
overplaatsing minder consequenties dan in Amsterdam . De
gedetineerden bleven onder direct bereik van de
CAD-coordinator en hadden eerder moor dan minder contact
met haar, nu zij aan de door haar geleide groepsgesprekken konden deelnemen.
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Evenals in Amsterdam word aan het derde criterium
niet het zwaarste getild.
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Samenvattinq
Het voorgaande in beschouwing nemend kunnen de verschillen in de opzet van de experimenten in de HvB's to
Amsterdam en Rotterdam als volgt warden samengevat.

12

Amsterdam

Rotterdam

I.Ruimtelijke setting binnen het
HvB

Afgescheiden
paviljoen

Speciale cellen
binnen eon bepaalde vleugel

2.Regiem

'Open deuren' in Normaal ('half
afwijking van de open')
regiems op de overige pavilj.

3.Tijdstip waarop
werd gestart met
extra sociale
aandacht en activiteiten

Meteen bij binnenkomst

Na de lichamelike ontwenningsperiode

4.Aantal CAD-medeworkers in HvB

Vhf

Eon

5.Mate van direct
contact tussen
CAD-medewerkers
en gedetineerden

Dagelijks, in
dagProgramma
ingebouwd

Voornamel. tijdens de groepsgesprekken (indien de betrokkene daaraan
meedeed)

6.Frequentie van
extra activiteiten

Groepsgesprekken Groepsgespreken voorlichting ken 1 maal p.w.
2 a 3 maal P.W.
Voorlichting
door I instell.

7.Bewaarders

Apart team OP
het paviljoen

Roulerende
teams

8.Maatschappelijk
werk

Niet aanwezig

Wel aanwezig

9.0verplaatsing
(na ±14 dagen)

Naar ander HvB,
Binnen hetzelfmet eigen direc- de HvB
tie, regiem en
dagprogramma

2 HET EVALUATIE-ONDERZOEK: DE INTERVIEWS

2.1

Centrale thema's
Het interview werd opgesteld om informatie te krijgen
over de opvattingen en ervaringen van harddruggebruikers
tijdens hun preventieve hechtenis in het algemeen en met
betrekking tot de experimentele benadering in het bijzonder.
De centrale thema's van het interview werden afgeleid
van de doelstellingen van de experimenten zoals deze
aanvankelijk door de Staatssecretaris werden geformuleerd in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 7-6-1978
en later door de Projectgroep Experimenten Drugverslaafden en/of CAD-coordinatoren werden uitgewerkt. Aldus
werden als centrale thema's voor het interview gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe werd de eerste periode van de preventieve hechtenis ervaren.
Werd hierin verbetering geconstateerd in vergelijking met eerdere detenties in een HvB.
Hoe werd de medische behandeling ervaren.
Werd hierin verbetering geconstateerd in vergelijking met die bij eerdere detenties.
Hoe werd elk van de elementen van de experimentele
opzet ervaren.
Hoe werd de overplaatsing uit de speciale afdeling
ervaren.
Welk effect had de detentie c.q. de experimentele benadering op de toekomstplannen en verwachtingen.

Daaraan voorafgaand werd, uitgebreider dan in de registratie het geval was, ingegaan op de achtergrond van
de geinterviewden, de geschiedenis van hun druggebruik
en contacten met de hulpverlening en de situatie op het
moment van insluiting, om te kunnen bezien of verschillen
wat betreft deze gegevens van invloed waren op de wijze
waarop men de detentie en de experimentele benadering beleefde.
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2.2 De opzet van het interview
In het interview zijn, chronologisch, 5 periodes to
onderscheiden: 1) de achtergrond, 2) de situatie bij
binnenkomst, 3) de detentie-ervaringen von overplaatsing, 4) de detentie-ervaringen na overplaatsing en
5) de invrijheidstelling, toekomstplannen on verwachtingen.
ad 1. De achtergrond
Eon uitgebreide beschrijving van de achtergrond van
harddrugs gebruikende gedetineerden was geen doel van
het onderzoek op zich. Omdat het echter waarschijnlijk
lijkt dat ervaringen met de detentie en de experimentele
benadering samen kunnen hangen met eerdere ervaringen in
iemands leven, is tijdens het interview wel gevraagd
naar gegevens die eon beeld kunnen geven van de eerdere
levensloop; Hierbij word vooral gericht op gegevens die
betrekking hebben op het deel uit hebben oemaakt van sociale verbanden als het ouderlijk gezin, opleidings- of
werkverband, eon vriendenkring en andere sociale relaties.
Aan deze gerichtheid lag het idee ten grondslag dat,
naarmate men voor de aanvang van het druggebruik moor
(positieve) ervaringen heeft met eon leven dat moor sociaal geintegreerd is, men misschien moor geneigd is om
op een gegeven moment opnieuw zonder drugs to willen lovon on dat ook to proberen. De tegenhanger van dit
verschijnsel zou zijn dat naarmate men minder ervaringen
heeft met elementen die eon leven houvast kunnen bieden
en misschien een positieve kleur geven, men misschien
minder perspectief zal hebben ten aanzien van een leven
zonder drugs en in geringere mate uit het verleden motivatie kan putten om drugvrij to willen geraken.
Vervolgens, en als hoofdmoot van dit deel van het interview, word ingegaan op de ontwikkelingen van het
druggebruik en eventuele eerdere ontwenningen en/of contacten met de hulpverlening.
ad 2. De situatie bij binnenkomst
De vragen over de achtergrond mondden uit in een reeks
vragen over de periode direct voorafgaand aan doze
detentie. In dit deel word gevraagd naar het recente
druggebruik on eventueel nog bestaande contacten mot
(eon) hulpverleningsinstelling(en). Oak word geprobeerd
een beeld to krijgen van de mate van socale integratie in
deze periode door middel van vragen over sociale contacten, de work- en de woonsituatie.
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ad 3. De detentie on de experimentele benadering, voor
overplaatsinq
In dit gedeelte van het interview dat de detentie betrof, word vooral gevraagd naar wat men gedurende doze
tijd had gedaan en meegemaakt on wat men daarvan vond.
Eon eerste doelstelling van de respectievelijke experimenten was eon "verbetering van de eerste opvang van
drugs gebruikende gedetineerden". Hieruit word voor het
interview eon reeks vragen afgeleid die informatie
konden verschaffen over hoe de eerste periode van de
detentie word ervaren en hoe doze nu was in vergelijking
mgt eventuele eerdere detenties in eon HvB. Bij ontbreken van eon eon werkelijke controlegroep was or aldus
eon vergelijking mogelijk met de opvang voordat de experimenten van start gingen.
Eon volgende doelstelling van de experimenten was eon
flexibele, multimodale medische benadering, waarbij de
gedetineerden zelf eon stem zouden hebben in de keuze van
medicatie of eventuele methadonverstrekking. Hierop
geent bestond eon deel van het interview dat de detentie
betrof uit vragen over de fvsieke toestand, de beleving
van de lichameljk ontwenning en de ervaringen met de medische dienst.
Vervolgens word op elk van de kenmerkende aspecten
van de experimenten (bij de experimentele groepen) of
die van de traditionele benadering (bij de niet-experimentele groepen) ingegaan.

.

ad 4. De overplaatsing
De overplaatsing betekende vooral voor de experimentele groep in Amsterdam eon verandering, omdat op
paviljoen 1 eon afwijkend regiem word gevoerd. Dit
regiem bood naast de verplichte deelname aan de activiteiten die in het kader van het experiment werden georganiseerd, moor vrijheid en moor mogelijkheid tot
onderlinge contacten dan op de overige paviljoens binnen
"Demersluis" en ook moor dan de regiems in de HvB's waarheen men word overgeplaatst. Daarom word expliciet
gevraagd hoe men de overplaatsing had ervaren on vervolgens ingegaan op de aspecten van de verdere detentie.
ad 5. De invrijheidstelling on toekomstplannen/verwachtingen
Aansluitend bij de als doel gestelde 'makelaarsfunctie' van het CAD word gevraagd of men tijdens de detentie
contact met eon hulpverleningsinstelling had gelegd of
eon eventueel bestaand contact had voortgezet on welke
afspraken men hiermee had gemaakt voor na de invrijheidstelling.
Bij de start van de experimenten word het stimuleren
tot afkicken niet expliciet als doelstelling geformuleerd. Niettemin word in het interview gevraagd of de
betrokkenen tijdens doze detentie anders waren gaan
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denken over druggebruik en de rol die dit in hun leven
speelde. Dit ward made gedaan, omdat het contact hebben
(gelegd) met een hulpverleningsinstelling op zich niets
hoeft te zeggen over eon eventuele wit om drugvrij te geraken.
Er is weinig bekend over verslaafden die op eigen
kracht en/of met steun van mensen uit de directe omgeving
het druggebruik opgeven: Het lijkt echter wet zeker dat
men niet kan zeggen dat uit het zoeken naar contact met
een hulpverleningsinstelling motivatie tot afkicken is
af te leiden noch dat afkickpogingen met professionele
hulpverlening vaker slagen dan pogingen op eigen kracht.
Hierom word in het laatste deel van het interview niet
alleen naar contacten met de hulpverlening gevraagd,
maar eveneens near de toekomstwensen en verwachtingen
ten aanzien van druggebruik.
Voorts warden in het laatste deel van het interview
een aantal vragen opgenomen over de verwachte situatie
na invrijheidstelling. Evenals bij het deel over de situatie bij binnenkomst waren doze vragen er vooral op gericht een beeld te krijgen over de sociale situatie: het
at dan niet terugkeren in een gezin of near een partner
en het at dan niet zicht hebben op werk of andere bezigheden en vaste woonruimte.
De methode van interviewen was deals gestructureerd
en deals 'open'. Alle vragen naar een oordeel of opvatting waren voorgestructureerd in eon vijfpuntsschaal,
die liep van heel positief (1), positief (2),
matig/gemengd (3), negatief (4) tot heel negatief (5).
Aansluitend op elke gestructureerde vraag werd in
open vorm om toelichting gevraagd. Hierbij konden de
geinterviewden vrij vertellen wat in hen opkwam naar
aanleiding van het betreffende onderwerp, zonder dat op
bepaalde aspecten ward aangestuurd. De interview(st)er
noteerde zoveel mogelijk letterlijk wat door de geinterviewde word gezegd onder de noemers "positief" en/of
"negatief".
Aangezien de benadering gedurende de detentie van de
vier geinterviewde subgroepen verschilde, waren niet
alle vragen voor elk van daze groepen van toepassing.
Vragen die voor een bepaalde groep niet van toepassing
waren, warden zoveel mogelijk door parallelvragen vervangen.

2.3 De onderzoeksgroep(en)
Voor de interviews was, met het oog op een kort na de
aanvang gevraagde interimrapportage, een beperkte tijd
beschikbaar. Hierdoor kon geen representatieve steak-
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proef uit de totale geregistreerde populatie worden getrokken, maar werd elke harddruggebruiker die in de
interviewperiode beschikba,r was, geinterviewd, met
voorrang voor hen die op de speciale afdelingen hadden
gezeten°I.
Als tijdstip werd het moment tussen de behandeling van
de zaak op de terechtzitting en de uitspraak gekozen. Deze keuze w rd gedaan, omdat aldus alleen mensen warden
geinterviewd met zicht op een mogelijke invrijheidstelling binnen korte tijd en die inmiddels enige tijd
uit de speciale afdelingen waren overgeplaatst. Een later tijdstip was niet opportuun, omdat in geval van een
onmiddellijke invrijheidstelling potentiele kandidaten
niet meer bereikt zouden kunnen worden.

a

De vier geinterviewde groepen waren: Amsterdam-experimenteel (n=30), Amsterdam-niet-experimenteel (n=16),
Rotterdam-experimenteel (n=32) en Rotterdam-niet-experimenteel (n=14).
Om drie redenen kan men de groepen die niet op de respectievelijke speciale afdelingen warden geplaatst, niet .
als werkelijke controlegroepen beschouwen. Daze redenen .
zijn: 1) de selectie van kandidaten voor opname op de
speciale afdeling op grond van aan het experiment inherente criteria, 2) mogelijke verschillen in achtergrondgegevens die niet parse tot de selectiecriteria behoren,
maar wel mogelijk van invloed zijn op de
detentie-ervaringen en 3) ongelijke doelstellingen van
de experimentele en de traditionele benadering.

2.4 Bewerking en presentatie van de gegevens
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt een beschrijving gagevan van de geinterviewde harddruggebruikers op grand van
de gegevens die werden verzameld over hun achtergrond° 2 .
Tevens wordt bezien of an in hoeverre de groepen die wel
en die niet op de respectievelijke experimentele afdelingen warden geplaatst, van elkaar verschilden en
welke samenhangen er tussen de gegevens over de achtergrond zjn te constateren.

°I Uit controle nadat de gegevens waren verzameld, bleak
dat de geinterviewde steekproef op de meeste achtergrondgegevens representatief was voor de hele geregistreerde groep.
02 Alle tabellen van de in dit rapport vermelde gegevens
zijn opgenomen in de aparte tabellenbijlage. De nummering van de tabellen stemt overeen met de paragraafindeling in de tekst.
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In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden de ervaringen gedurende de detentie gedetailleerd beschreven, analoog
aan de drie fasen; voor en na overplaatsing en vlak voor
de invrijheidstelling. De gegevens over de detentie en de
toekomstverwachtingen warden voor de twee groepen in Amsterdam afzonderlijk beschreven, omdat de benadering
gedurende de detentie te zeer uiteenliep am een systematische vergelijking van de ervaringen ermee mogelijk
to maken. De ervaringen in Rotterdam warden voor de twee
groepen aldaar gezamenlijk weergegeven, omdat in het
Rotterdamse HvB de exprimentele benidering niet zo
dutdelijk afweek van de traditionele als in Amsterdam.
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3 SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE EN ACHTERGRONDGEGEVENS

3.1 Demografische gegevens en het verleden
3.1.1 Sociaal-demoarafischesageKens
Bijna de helft (38=43%) van de groep geinterviewde
harddruggebruikers in Amsterdam en Rotterdam viol in de
categorie van 22 tot 25 jaar en 32% was tussen de 26 en
29 jaar oud toen zij doze maal werden ingesloten. Er
kwamen onder de geinterviewden weinig gedetineerden voor
die jonger dan 22 jaar of ouder dan 29 jaar waren (respectievelijk 14=16% en 9=10%).
lets moor dan tweederde (69%) was van Nederlandse
origine en 31% had eon andere dan eon Nederlandse
sociaal-culturele achtergrond. Er werden in het totaal
17 (20%) harddrugs gebruikende gedetineerden van
Surinaamse afkomst geinterviewd. Hoe lang doze al in Nederland verbleven, is niet bekend.

3.1.2 De jeugd

•

.

Van de hole groep geinterviewden waren or 63 (697.)
bij beide ouders opgegroeid, dat wil zeggen tot het 16de
jaar.
lets minder dan de helft (37=41%) had contact gehad
met de kinderbescherming en 27 (307.) waren ooit in eon
kindertehuis of jeugdinrichting geplaatst. Op de vraag
hoe de geinterviewden hun jeugd hadden ervaren, antwoordde het merendeel (57=64%) met "positief" en ongeveer eenderde (32=36%) met "matig" of "(heel) negatief".

3.1.3 Opleiding en werkervarin
Eon groot deel van de geinterviewden (67=74%) had
goon verder onderwijs afgemaakt dan het lager onderwijs.
Bij de 26% die ook nog eon vervolgopleiding hadden afgemaakt, betrof dit meestal het Lager (Technisch) Beroeps
Onderwijs. Vrijwel alle geinterviewden hadden ooit wel
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eens gewerkt na de voltooiing of voortijdige beeindiging
van het onderwijs (88=97%). Bij meer den de helft
(63=68%) betrof dit ooit eon vaste bean, lets minder dan
de helft (42=47%) had eon tot vier jeer in het totaal in
vast dienstverband gewerkt, waartoe ook de vervulling
van de militaire dienstplicht word gerekend, en 18 (20%)
werkten zelfs langer dan 4 jeer in eon of verschillende
ba(a)n(en) in vaste dienst.

3.1.4 Andere activiteiten en sociale contacten

Eon groat aantal gein€erviewden (84%) had zich ooit
actief met hobbies beziggehouden en 35% was ooit lid geweest van een vereniging. 94% zei ooit goede vrienden to
hebben gehad en 87% had ooit een vaste partner.

3.1.5 Druggeschiedenis

Ongeveer driekwart van de geinterviewden (70=76%) begon regelmatig harddrugs to gebruiken voor het 21ste
jeer en 32% voor het 17de jeer.
Bij het doornemen van elle soorten harddrugs die men
ooit regelmatig gebruikte, ken 98% volgens eigen zeggen
tot een uitputtende opsomming komen. Van hen gebruikten
er 40 (44%) ooit regelmatig eon of twee soorten harddrugs
en 50 (56%) moor dan twee.
Ook word gevraagd naar het gebruik van andere middelen dan harddrugs. Van de hole groep gebruikten 73
geinterviewden (79%) ooit regelmatig andere middelen
voordat zij met harddrugs begonnen. Dit betrof vooral
hennepprodukten. Meer dan de helft van degenen die ooit
regelmatig andere middelen dan harddrugs gebruikten
(67%) begon hiermee tussen het 13de on het 16de levensjeer.
Regelmatig aanzienlijk alcoholgebruik kwam, vroeger
of recentelijk, bij ongeveer eenderde van de geinterviewden (29=32%) voor.

3.1.6 Eerdere detentie

Van de hele groep waren 70 geinterviewden (76%) eerder gedetineerd geweest sinds zij regelmatig harddrugs
gebruikten. Het aantal eerdere detenties sinds zij
verslaafd waren varieerde van eon tot negen°1.
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3.1.7 Hulpverleningsgeschiedenis
van
contacten
eerdere
met
geschiedenis
De
drughulpverleningsinstellingen en ontwenningspogingen
overlappen elkaar gedeeltelijk maar niet geheel. Enerzijds word eon aanzienlijk deel van eerder ondernomen
pogingen om to ontwennen zonder professionele hulpver lening gedaan, anderzijds hadden contacten met
dergelijke hulpverleningsinstellingen niet altijd het
drugvrij raken tot doel. Daarom warden hier eerst de eerdere contacten met drughulpverlen ngsi nstel 1 i ngen
beSproken en in de volgende paragraaf de ontwenningspogingen.
Het merendeel van alle geinterviewden (75=82%) had
ooit wel eens contact gehad met een professionele
drughulpverleningsinstelling. Omdat dit gegeven op zich
weinig zegt, word uitvoerig op eon aantal aspecten van
doze contacten ingegaan, zoals hoe doze contacten werden
gelegd, de aard on de duur ervan, hoe lang men al regelmatig harddrugs gebruikte voordat men voor het eerst
contact opnam en wat voor ervaringen men ermee had opgedaan.
Uit de gegevens over hoe eerdere contacten werden gelegd, blijkt dat het merendeel° 2 (56=75%) zei dit ooit op
eigen initiatief to hebben gedaan. Eon aanzienlijk deel
van hen (26=35%) had (ook) ooit eerder contact gelegd via
inmenging van Justitie, d.w.z. bij de gelegenheid van eon
voorlichtingsrapportage of naar aanleiding van eon voorwaardelijke strafrechtelijke beslissing.
Van alle geinterviewden hadden or 71 (77%) ooit contact gehad met eon ambulante hulpverleningsinstelling en
42 (46%) hadden ooit in eon intramurale instelling verbleven.
Het aantal malen (periodes) dat men contact had met
eon ambulante instelling varieerde van 1 tot 6. lets moor
dan de helft (39=58%) van degenen die ooit contact hadden
met eon ambulante instelling, zocht moor dan eenmaal
achtereenvolgens hulp bij eon dergelijke instelling on
28 (427.) hadden tot nu toe eenmaal contact gezocht.
Zoals gezegd waren niet alle contacten erop gericht am
van de drugs af to komen. 63 geinterviewden (69%) zeiden
ooit hulp to hebben gezocht bij eon ambulante instelling
met het oogmerk to ontwennen.
Van degenen die zich nog herinnerden wanneer zij voor
het eerst hulp zochten bij eon ambulante drughulpverleningsinstelling, deed minder dan eenderde (19=30%) dit
voordat zij vier jaar of langer regelmatig harddrugs go-

01

02

Er werden goon vragen gesteld over eerdere detenties
voorafgaand aan het harddruggebruik.
van degenen die ooit contact met eon drughulpverleningsinstelling hadden gehad.
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bruikten. lets minder dan de helft (29=45%) was op dat
moment tussen de 4 en 6 jaar verslaafd on eon kwart
(16=25%) langer dan 6 jaar.
De duur dat men in totaal tot dusver contact had gehad
met eon ambulante instelling, varieerde van korter dan
eon maand tot moor dan 8 jaar. Van elle geinterviewden
die ooit contact hadden en nog konden overzien hoe lang
doze contacten hadden geduurd (n=56), kwam jets moor dan
de helft (53%) op eon totale duur van 1 week tot 2 jaar en
47% had in het totaal langer dan 2 jaar contact gehad.
.-Iets minder dan de helft van alle geinterviewden
(42=467.) zocht ooit hulp bij eon intramurale instelling,
dat wit zeggen eon therapeutische gemeenschap of
kliniek.
Van elle geinterviewden die zich ooit bij een
intramurale instelling aanmeldden en hier ook enige tijd
verbleven, deed eveneens jets minder dan eenderde
(12=30%) dit gedurende de eerste drie jaar van de
slaving, 13
13 (33%) namen or voor het eerste contact op met
een intramurale instelling in het 4de. 5de of 6de jaar en
38% wachtte hiermee tot zij langer dan 6 jaar verslaafd
waren.
Het merendeel van de geinterviewden hield het tot dusver slechts korte tijd uit in eon therapeutische gemeenschap of kliniek. 17 (46%)" bleven or gedurende eon
periode" van eon week tot eon maand on lets moor dan de
helft (20=542) hield het ooit eon periode van 1 maand tot
1 jaar in eon intramurale instelling uit.

3.1.8 Eerdere ontwenningspogingen

Vrijwel alto geinterviewden (85=92%) hadden ooit wet
eons geprobeerd om van de drugs af to komen of althans
eon periode zonder gebruik hiervan to leven. Het laatste
was vooral het geval gedurende vakanties en/of reizen in
het buitenland.
Wanneer men beziet hoe doze pogingen werden ondernomen, blijkt dat de meesten (70=76%) ooit eon poging atloon hadden gedaan, althans zonder professionele hulp.
Voorts had 69% ooit contact oPg enomen met eon ambulante
instellinq met het idea voor ogen am van de drugs af to
raken en 46% nam ooit contact op men eon therapeutische
gemeenschap of andere intramurale instelling am to ontwennen.

van degenen die ooit in eon intramurale instelling
verbleven.
" zie noot 4.
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Het aantal pogingen dat men alleen ondernam, varieerde van 1 tot 20. Wanneer de 5 respondenten die dit
aantal niet meer konden overzien, buiten beschouwing
worden gelaten, blijkt dat jets minder dan de helft van
de geinterviewden (26=40%) die ooit een ontwenningspoging op eigen kracht ondernamen, dit vaker dan driemaal
deed en 39 van hen (60%) een, twee of driemaal.
Vervolgens word op elk van deze pogingen teruggekomen
en gevraagd of het ook gelukt was goon drugs (bij) to
gebruiken on hoe lang. Helaas luidde daze vraag letterlijk hoe lang men clean was geweest en dus is niet na
t6 . gaan of de respondenten dit hebben opgevat als helemeal geen druggebruik of alleen goon gebruik van
harddrugs. Bij ontwenningspogingen alleen gebruikten 45
geinterviewden (65%) ooit eon week of langer goon drugs,
bij pogingen met ambulante hulpverlening 8 (13%) en bij
pogingen met intramurale hulpverlening bleven er 11
(28%) ooit na het vertrek hieruit nog eon week of langer
clean. Bij het hoogste percentage clienten van doze onderzoekgroep dat zei ooit eon week niets to hebben
gebruikt, betrof dit dus eon poging zonder professionele
hulpverlening.
Wanneer men beziet of het ook ooit gelukt was om 3
maanden clean te blijven, blijken de percentages aanzienlijk to dalen. Bij een of meerdere pogingen alleen
bleef 33% ooit 3 maanden of langer drugvrij, bij pogingen
met ambulante hulpverlening slechts 6% en van degenen
die ooit in eon intramurale instelling verbleven, lukte
het 19% om nog 3 maanden of lancer na vertrek uit de instelling niets te gebruiken.
Het lijkt aldus dat pogingen bij doze onderzoeksgroep
zonder professionele hulpverlening niet alleen het
hoogste percentage succes op korte termijn opleverden (1
week tot 3 maanden drugvrij), maar ook op wat langere
termijn Clangor dan 3 maanden) en dat ambulante hulpverlening slechts in zeer geringe mate cleane periodes tot
gevolg had.
Hoewel detenties niet worden opgelegd met het oog op
ontwenning en niet strikt in het schema van ontwennen
zonder of met hulpverlening zijn in to passen, word wel
Ook gevraagd naar ontwenningen in verband met detenties.
Van de 92 geinterviewden waren or 64 eerder gedetineerd
geweest nadat zij regelmatig harddrugs waren gaan gebruiken en die bovendien nog wisten hoe doze detentie(s)
hun gebruik had beinvloed. Het blijkt dat een relatief
hoog percentage, gezien de in het bovenstaande vermelde
cijfers, ook na doze detenties ooit nog eon tijd niets
gebruikte: van de geinterviewden die ooit eerder
gedetineerd waren geweest, hielden or 37 (58%) het ook
nog eon week of langer na ontslag vol on 18 (28%) bleven
zelfs ooit 3 maanden of langer na vrijlating uit een
detentie drugvrij.
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De cijfers over ontwenningen kunnen alleen een heel
globaal beeld geven en het is niet waarschijnlijk dat de
betrouwbaarheid hiervan erg hoog is. In het bovenstaande
is door middel van eon grove indeling van periodes van
respectievelijk 1 week en 3 maanden of langer toch geprobeerd enigszins eon idee to krijgen van eventuele cleane
periodes en hoe die werden bewerkstelligd.
Oak word geprobeerd te berekenen hoe lang de geinterviewden bij alle ontwenningspogingen tezamen ooit
drugyrij . waren geweest. Deze som leverde echter teveel
onbekenden op am nog iets to kunnen zeggen.
Wel is tenslotte berekend hoe vaak men langer dan 1
maand in vrijheid clean was geweest als een centraal gegeven am in verdere analyses to gebruiken. Evenals elke
indeling in periodes is oak deze willekeurig. Er is
echter am twee redenen gekozen voor een periode van 1
maand. Ten eerste zijn binnen een maand de lichamelijke
ontwenningsverschijnselen hoogstwaarschijnlijk voorbij
en heeft men in doze tijd opnieuw de gelegenheid gehad to
ervaren hoe het is am zonder drugs te leven. Ten tweede
is voor 1 maand gekozen omdat eon langere periode, zoals
bijvoorbeeld 3 maanden, te weinig respondenten opleverde
am voor verdere analyses to gebruiken. Dit gegeven betreft alleen periodes van eon maand of langer in vrijheid
drugvrij zijn, dus zonder dwang en/of toezicht van
Justitie of eon intramurale instelling. Het resultaat
van deze berekening is als volgt. Tots moor dan eenderde
van alle geinterviewden (31=36%) was vaker dan driemaal
een maand of langer in vrijheid clean geweest, bij 35
(417.) lukte dit een tot driemaal en bij 20 (237.) was dit
nog nooit het geval geweest.
—

3.2 De situatie bij insluiting
3.2.1 Druggebruik
Meer dan de helft (55=62%) van de geinterviewde
harddruggebruikers gebruikte 7 jaar of langer regelmatig
harddrugs op het moment dat zij warden ingesloten;
slechts 9 (10%) een tot drip jaar on 25 (28%) vier tot
zeven jaar.
Twee geinterviewden zeiden goon harddrugs moor to
hebben gebruikt in de laatste maanden voor doze
detentie. Doze warden bij de bier volgende beschrijving
van het druggebruik in de laatste maanden voor insluiting buiten beschouwing gelaten. Van de overigen gebruikten or 72 (80%) voornamelijk heroine en 15 (177.)
voornamelijk cocaine. 47 (52%) dienden zich deze middelen toe door middel van spuiten. Van de geinterviewden
gebruikte iets moor dan de helft (52=59%) thans regelmatig moor dan een harddrug.
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3.2.2 Hulpverleningssituatie
lets meer dan de helft van alle geinterviewden
(52=58%) had nog contact met een drughulpverleningsinstelling op het moment dat zij warden ingesloten. Bij 29
(56%)" was dit een nog regelmatig contact met een ambulante instelling, 20 (39%) gingen alleen nog af an toe
bij een dergelijke installing langs en 3 geinterviewden
(6%) hadden nog contact met een intramurale installing.

3.2.3 De leefsituatie
Van alle geinterviewden hadden er 55 (60%) nog een
goad contact met een of beide ouders en 48 (52%) hadden
een vaste partner op het moment dat zij warden
ingesloten; 23 (25%) bleken een partner te hebben die oak
regelmatig harddrugs gebruikte. Bij 34 (37%) bestond
het merendeel van de vrienden uit oak regelmatige gebruikers.
lets meer dan tweederde van alle geinterviewden (69%)
zei in de dagelijkse omgeving mensen te kennen die hen
eventueel zouden kunnen helpen am van de drugs af te komen
Het bleak niet zo te zijn dat het druggebruik bij alle
geinterviewden een zo grate plaats in het dagelijks levan innam dat er geen ruimte meer over was voor andere
bezigheden. Nauwelijks 8% werkte (nog) en slechts 11%
ging nog wel naar een vereniging toe, maar 43 (47%)
zeiden zich nog wel met hobbies bezig te houden. Dit was
dan meestal een individuele aangelegenheid.
67 geinterviewden (75%) zeiden vaste woonruimte te
hebben voor zij warden ingesloten. 16 (18%) woonde allean, 18 (20%) bij ouders, familie of in een pleeggezin
en 33 (37%) met vrienden of een partner.

•
•

3.3 Verschillen tussen de geinterviewde groepen
Zoals in hoofdstuk 2 ward vermeld, warden de
harddruggebruikers niet willekeurig al don niet op de
experimentele afdelingen in de HvB's te Amsterdam en
Rotterdam geplaatst, maar speelde hierbij een, zij het
niet altijd strikt gehanteerde selectie een rol. In Amsterdam ward vooral gelet op het afkomstig zijn uit Amsterdam of omgeving, het onder de competentie van de
Amsterdamse justitiele autoriteiten vallen, het voldoende Nederlands kunnen spreken en verstaan, het niet
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van degenen die nog contact hadden.
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bekend staan als dealer on het niet al vaker dan tweemaal
eerder zijn opgenomen op paviljoen 1. In Rotterdam geschiedde de selectie voor de C1-vleugel vooral aan de
hand van het regionaliteitscriterium en de indruk dat de
betrokkenen eventueel voor extra medische aandacht in
aanmerking kwamen.
De selectie impliceert dat de geinterviewden die wel
en die niet op de experimentele afdelingen warden geplaatst, waarschijnlijk wat betreft eon aantal achtergrondkenmerken van elkaar verschilden. Mogelijke
verschillen in de groepssamenstelling hebben tot gevolg
dat uiteenlopende detentie-ervaringen niet zonder moor
tot verschillen in de benadering gedurende de detentie
mogen worden herleid. Om te bezien of en in hoeverre bij
de interpretatie van eventuele verschillen in de
detentie-ervaringen en de resultaten van de experimentele hulpverlening rekening moot worden gehouden met
verschtllen in de respectievelijke groepssamenstellingen, wordt in het navolgende bezien in hoeverre de
groepen wat betreft de achtergrondkenmerken van elkaar
afweken.

3.3.1 Amsterdam-experimenteel en niet-exp.
In Amsterdam blijken wat betreft de verzamelde gegeyens over de achtergrond en de situatie bij insluiting
goon zodanige verschillen te bestaan tussen de twee
groepen geinterviewden dat van werkelijke verschillen in
groepssamenstelling kan worden gesproken. Wear wel afwijkingen blijken, kan men stellen dat de geinterviewden
die OP paviljoen 1 werden geplaatst, eon wat ongunstiger
achtergrond hadden dan de overigen.
Beide groepen hadden dezelfde samenstelling wat betreft de sociaal-culturele achtergrond (rond de 65% van
Nederlandse origine), maar onder de geinterviewden die
op paviljoen 1 werden geplaatst, waren wel wat moor jongeren don onder de overigen (respectievelijk 17% vs. 6%
21 jaar of jonger).
Wat betreft eerdere kinderbescherminqs- en justitiele
contacten blijkt dat van de geinterviewden op paviljoen
1 moor gebruikers al in aanraking waren geweest met de
kinderbescherming (50% vs. 38Z), maar dat niet moor van
hen ook in eon internaat of jeugdinrichting
hadden ver,
bleven (van beide groepen ongeveer 35%). Van beide
groepen waren ook ongeveer gelijke percentages ooit eerder gedetineerd geweest sinds zij regelmatig harddrugs
gebruikten (iets meer dan 80%), maar van degenen bij vie
dit het geval was, hadden van de experimentele groep iets
moor geinterviewden al meer dan twee eerdere detenties
sinds de verslaving op hun naam staan (respectievelijk
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64% en 54% van degenen die eerder verslaafd gedetineerd
waren).
Ten aanzien van het druggebruik blijken geen opmerkelijke verschillen voorzover het de leeftijd waarop
men regelmatig harddrugs began te gebruiken en de duur
van de verslaving betreft, noch ten aanzien van het aantal harddrugs of andere middelen dat men ooit regelmatig
gebruikte. Wel gebruikten van de exprimentele groep
meer geinterviewden al regelmatig andere middelen voordat zij met harddrugs begonnen (83% vs. 69%) en van
degenen bij wie dit het geval was, begon ook can hoger
pdecentage van de experimentele groep hiermee al voor
het 17de jaar .(72% en 54% van de betreffende geinterviewden). Ook was bij jets meer van hen ooit sprake van
problematisch alcoholgebruik (33% vs. 25%). Tevens
blijkt dat meer geinterviewden die op paviljoen 1 warden
geplaatst, zich de drug(s) -inmiddels- toedienden door
zich te injecteren (57% vs. 44%). Aangezien de percentages geinterviewden van Surinaamse origine, bij wie het
'spuiten' weinig voorkomt, niet verschilden, kan het
verschil in de wijze van toedienen niet aan de
sociaal-culturele achtergrond worden geweten.
Er bleak geen verschil tussen de twee groepen in Amsterdam wat betreft het eventuele polvdruggebruik (in
beide groepen rand de 70%)..
Wat betreft eerdere contacten met de drughulpverlening kan men vaststellen dat die van de geinterviewden
die nu op paviljoen 1 warden geplaatst, wat minder duurzaam lijken. Van hen nam wel een hoger percentage ooit
carder contact op met een ambulante installing (77%
vs.44%) an zocht ook een jets hoger percentage ooit earder intramurale hulp (40% vs. 31%), maar eveneens blijkt
dat meer van hen het bij 1 periode van ambulante hulpverlening lieten (respectievelijk 70% en 57% van degenen
met een eerder ambulant contact) en ook dat een lager
percentage van hen in totaal langer dan 2 jaar contact
had met een ambulante installing (respectievelijk 20% en
67% van degenen die eerder dergelijke hulp zochten).
Tevens blijkt dat van de geinterviewden in de experimentele groep een jets hoger percentage ooit eerder
contact opnam met een drughulpverleningsinstelling via
justitiele bemoeienis (respectievelijk 32% en 22% van
degenen die eerder professionele hulp zochten) en dat
minder van hen ooit een goad oordeel hadden over eerdere
ambulante hulpverlening (respectievelijk 44% en 67% van
degenen met een eerder dergelijk contact).
Wat betreft de hulpverleningssituatie bij insluiting
in het HvB blijkt dat van de geinterviewden die nu op
paviljoen 1 warden geplaatst, wel can hoger percentage
zei nog contact te hebben met een drughulpverleningsinstelling (47% vs. 29%), maar tevens moat worden geconstateerd .dat dit bij meer van hen een nog slechts
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incidenteel bezoek betrof (respectieveljk 57% en 25% van
degenen die nog contact hadden).
Samenvattend kan men zeggen dat or onder de geinterviewden die op paViljOen 1 werden geplaatst, wat meer
jongeren Waren en dat meer van hen een kinderbeschermingsverleden hadden en/of meer dan tweemaal eerder
gedetineerd waren geweest sinds zij regelmatig harddrugs
gebruikten. Meer van hen gebruikten voor de harddrugs al
regelmatig andere middelen. Zij begonnen hiermee OP jOn gere
leeftijd en moor van hen injecteerden zich de
harddrug(s) in de periode vlak voorafgaand aan doze
detentie.
De eerdere contacten met de drughulpverlening van degenen die op de experimentele afdeling in Amsterdam
werden geplaatst, waren wat minder duurzaam en op het moment van de insluiting zei wel een hoger Percentage nog
contact
te hebben met eon dergelijke instelling, maar
dit betrof voor het merendeel slechts als nog incidenteel bestempelde contacten.

3.3.2 Rotterdam-experimenteel en niet-exp.

In Rotterdam blijken wat betreft het merendeel van de
gegevens over de achtergrond en de situatie bij insluiting verschillen te bestaan tussen de geinterviewden
die op de C1-vleugel werden geplaatst en de overigen. De
gegevens over de jeugd wijzen op wat minder disrupties
bij de experimentele groep, maar die over het
druggebruik, eerdere hulpverlenings- en ontwenningspogingen lijken erop to wijzen dat zij moor in het
druggebruik geinvolveerd waren geraakt.
In de groep geinterviewden die op de Cl-vleugel word
geplaatst, waren meer ouderen (43% ouder dan 26 jaar vs.
32% van de overigen) en meer van hen hadden een Nederlandse sociaal-culturele achtergrond (78% vs. 62%).
Wat betreft de jeond blijkt dat een hoger percentage
geinterviewden van de experimentele groep bij beide ouders was opgegroeid (91% vs. 50%), aanzienlijk minder
van hen contact hadden gehad met de kinderbescherming
(29% vs. 54%), minder van hen in een kindertehuis of
jeugdinrichting waren geplaatst (30% vs. 39%) en iets
meer van hen eon overwegend positieve herinnering hadden
aan hun jeugd (72% vs. 62%).
Ook de gegevens over opleiding en werkervaring geven
een wat gunstiger lijkend beeld in die zin dat meer geinterviewden in de experimentele groep een vervolgopleiding na het lager onderwijs hadden afgemaakt (22% vs.
0%) en meer van hen in het totaal langer dan vier jaar in
vast dienstverband hadden gewerkt (31% vs. 7%).
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Wat de gegevens over het druggebruik betreft, blijkt
goon verschil in de leeftijd waarop men regelmatig
harrddrugs begon to gebruiken (van beide groepen jets
moor dan 35% voor het 16de jaar on rond de 15% na het
20ste jaar) on het al dan niet al regelmatig andere middelen hebben gebruikt voordat met met harddrugs begon
(bij beide groepen rond de 80%). Wel blijkt echter dat
van de exprimentele groep eon jets hoger percentage in de
loop der tijd moor dan twee soorten harddrugs regelmatig
had gebruikt (53% vs. 42%) on dat eon hoger percentage
ooit moor dan twee andere middelen had gebruikt (35% vs.
18%).
Op het moment van de insluiting was van de experimentele groep eon hoger percentage al langer dan 6 jaar
verslaafd (77% vs. 62%) en waren or aanzienlijk moor
polvdruggebruikers on 'spuiters' onder hen (respectievelijk 52% vs. 27% on 59% vs. 33%).
Hoewel op grond van doze gegevens kan worden vastgesteld dat de geinterviewden die voor de speciale afdeling in Rotterdam werden geselecteerd, ernstiger in
het druggebruik verwikkeld waren geraakt, blijkt niet
dat zij ook duidelijker gebruik hadden gemaakt van de
hulpverleninq op dit gebied. Verschillen ten aanzien
hiervan blijken vooral hieruit to bestaan dat van de
geinterviewden die voor de Cl-vleugel werden geselecteerd, moor ooit bij slechts eon ambulante
drughulpverleningsinstelling hulp zochten en ook slechts
gedurende eon aaneengesloten periode (respectievelijk
62% vs. 83% on 69% vs. 82% van degenen die ooit eerder
contact hadden) en hiermee langer wachtten sinds zij regelmatig gebruikten (respectievelijk 52% on 75% van
degenen in Rotterdam die ooit eerder contact zochten
deed dit voor het eerst in de eerste 3 jaar van de verslaving). Hoewel doze gegevens op zich nog weinig hoeven
to zeggen over het verloop van doze contacten, moot toyens worden vastgesteld dat op het moment van doze
insluiting minder van de geinterviewden uit de experimentele groep nog contact hadden met eon
drughulpverleningsinstelling (71% vs. 85%) en dat door
minder van hen eon nog bestaand contact als regelmatig
word aangemerkt (respectievelijk 57% en 82% van degenen
die zeiden dat zij nog contact onderhielden met eon
dergelijke instelling).
Tenslotte moot worden vermeld dat van de geinterviewden in de experimentele groep eon lager percentage
zei ooit hulp to hebben gezocht bij en professionele instelling op eigen initiatief (66% vs. 83%) on moor ooit
via justitiele inmenging (45% vs. 25% van degenen die
ooit contact hadden). Mogelijk verklaart dit laatste gegeven enigszins het feit dat wel moor geinterviewden van
de experimentele groep ooit eerder contact opnamen met
eon intramurale instelling (66% vs. 29%).
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Ook de eventuele eerdere ontwennincispogingen van de
geiterviewden in de experimentele groep lijken wat minder succesvol dan van de overigen. Eon lager percentage
ondernam ooit een paging om op eigen kracht van de drugs
af to komen (75% vs. 86%), maar doze pogingen of die met
ambulante hulpverlening leidden bij beide groepen in
even geringe mate ooit tot eerdere korte of langere
cleane periodes. Hoewel van de respondenten die op de
Cl-vleugel werden geplaatst, een hoger percentage vaker
dan tweemaal eerder gedetineerd was geweest sinds zij
regelmatig gebruikten (respectievelijk 52% vs. 33% van
degenen die eerder verslaafd gedetineerd waren), was van
hen een lager percentage 'Dolt nog korte tijd na een eer dere detentie drugvrij gebleven (respectievelijk 40% en
50% van de desbetreffende groepen).
Tenslotte kan ten aanzien van eerdere cleane periodes
warden opgemerkt dat van de experimentele groep oak eon
aanzienlijk lager percentage ooit een maand of langer in
vrijheid zonder drugs had geleefd (59% vs. 92%).
Het lijkt gerechtvaardigd am op g rond van de in het
bovenstaande beschreven vergelijking te concluderen dat,
hoewel de achtergrond van de geinterviewden die op de
Cl-vleugel werden geplaatst, niet ongunstiger leek, hun
harddruggebruik inmiddels ernstiger was geworden zonder
dat zij, met of zonder contact met de drughulpverlening,
hun gebruik konden stoppen.
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4 SAMENHANGEN TUSSEN DE GEGEVENS OVER DE ACHTERGROND EN
DE SITUATIE BIJ INSLUITING

Om to bezien of en welke verbanden or zijn te constateren tussen de gegevens over de achtergrond van de geinterviewde harddruggebruikers en hun situatie op het
moment dat zij werden ingesloten in het HvB, word eerst
eon correlatie-analyse uitgevoerd over elk paar van doze
gegevens. Aan de hand van de resultaten hiervan word besloten eon factoranalyse uit to voeren am na to gaan of
de -vole- gegevens tot enige dimensies zouden kunnen
worden teruggebracht.

4.1 Paarsgewijze verbanden tussen de gegevens
Wanneer men de correlaties tussen elk paar van de gegevens over de achtergrond on de situatie bij insluiting
beziet, blijkt dat bijna elk van doze gegevens samenhangt met eon groot aantal andere (soorten) gegevens.
Onder eon verband wordt hier eon in statistische zin significant verband verstaan° 1 . Hierbij dient men in het
oog to houden dat doze verbanden niet a priori als causale verbanden mogen worden opgevat.
De gegevens die de meeste significante verbanden opleveren, zijn die over het druggebruik, over eerdere
hulpverlening en de sociaal-culturele achtergrond.

4.1.1 Het drucmebruik
Van de gegevens betreffende het druggebruik, vertoont
vooral de leeftijd waarop men regelmatig harddrugs begon
to gebruiken, samenhang met veel (13 van de 20) gegevens
over de achtergrond en de situatie bij insluiting. Het

°I We beschouwen deze onderzoeksgroep dan als eon steakproef in de tijd. Voor het berekenen van de samenhangen word gebruik gemaakt van de Pearson
product-momentcorrelatie.
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sterkste verband kan worden geconstateerd tussen de
leeftijd waarop men regelmatig ging gebruiken en de
leeftijd op het moment van insluiting: de jongeren onder
de geinterviewden waren op jongere leeftijd begonnen met
het regelmatig harddruggebruik (r=.47). OP de tweede
pleats komt de sociaal-culturele achtergrond: het waren
eveneens vooral de geinterviewden van Nederlandse origine die
OP jongere leeftijd met het regelmatig
harddruggebruik begonnen (r=.32). Uit het onderlinge
verband tussen deze 2 gegevens blijkt tevens dat de geinterviewden van Nederlandse origine op het moment van de
insluiting jonger waren dan de overigen (r=.20).
Wanneer men de reeks samenhangen met de leeftijd
waarop men regelmatig harddrugs begon te gebruiken, verder volgt, blijkt achtereenvolgens dat vooral de geinterviewden met een kinderbeschermingsverleden op jongere
leeftijd regelmatig harddrugs begonnen te gebruiken
(r=.25 met het gegeven 'contact kinderbescherming' en
r=.20 met het gegeven 'in internaat/jeugdinrichting verbleven') en degenen die geen postieve herinnering aan
bun jeugd hadden (r=.19). Zoals eerder gezegd mag hier
niet zonder meer uit worden afgeleid dat het kinderbeschermingsverleden tot het druggebruik leidde.
Wanneer we naar de verbanden tussen de gegevens over
het druggebruik onderling kijken, blijkt, zoals to verwachten was, dat vooral degenen die al op jongere leeftijd begonnen waren met het regelmatig harddruggebruik
inmiddels langer verslaafd waren (r=.37) en dat deze in
de loop der tijd ook meer soorten harddrugs en ook andere
middelen regelmatig gebruikten (respectievelijk r=.39 en
r=.28).
Tot slot kan men vaststellen dat degenen die op jongere leeftijd harddrugs waren gaan gebruiken en inmiddels ook langer verslaafd waren, eon ruimere ervaring
hadden met de ambulante drughulpverlening (r=.19) en dat
ook meer van hen ooit eerder eon maand of langer in een
intramurale drughulpverleningsinstelling hadden verbleven (r=.20). Oak hadden meer van hen meer dan twee
eerdere detenties sinds het begin van de verslaving
achter de rug (r=.27). Waarschijnlijk in verband hiermee
hadden eveneens meer van hen al eerder ooit contact opgenomen met een drughulpverleningsinstelling via
justitiele bemoeienis (r=.23).
Wanneer we naar de periode vlak voorafgaand aan deze
detentie kijken, blijkt echter niet dat oak meer van degenen die al op jonge leeftijd begonnen met de harddrugs,
bij de insluiting nog contact hadden met een dergelijke
instelling (r=.08, n. 5.)
De duur dat men verslaafd was , hangt met ongeveer dezelfde gegevens semen als die welke een statistisch verband vertoonden met de leeftijd waarop men regelmatig
harddrugs begon te gebruiken, exclusief de sociaal-cul-

32

turele achtergrond on de gegevens over eon kinderbeschermingsverleden.

4.1.2 De sociaal-culturele achtergrond

Op de tweede plaatst blijkt de sociaal-culturele
achtergrond met eon groot aantal gegevens over de
achtergrond en de situatie bij binnenkomst samen to
hangen (11 van de 20). Wanneer we de gegevens, zoals zij
im'tabel 4 staan vermeld, langs gaan, blijkt dat de geinterviewden van Nederlandse herkomst jonger waren dan de
overigen (r=.20). Meer van hen hadden contact gehad met
de kinderbescherming (r=.33) en hadden in eon internaat
of jeugdinrichting verbleven (r=.17) en eon overwegend
negatieve herinnnering aan hun jeugd (r=.18)° 2 . Voorts
blijkt de sociaal-culturele achtergrond met elk van de
gegevens over het druggebruik samen to hangen. De geinterviewden van Nederlandse origine waren op jongere
leeftijd regelmatig harddrugs goon gebruiken (r=.32),
moor van hen hadden inmiddels ooit regelmatig moor dan
twee soorten harddrugs (r=.39) en andere middelen
(r=.32) gebruikt. Ook hadden moor van hen ooit problemen
met alcohol gehad (r=.24). Tevens blijkt dat ook in doze
onderzoeksgroep vooral de geinterviewden van Nederlandse
herkomst zich in de periode vlak voorafgaand aan de
detentie de drug(s) toedienden door zich to injectieren
(r=.41).
Ten aanzien van de eerdere hulverlening blijkt dat de
van oorsprong Nederlandse geinterviewden hiermee moor
ervaringen hadden, voorzover het de ambulante drughulpverlening betreft: moor van hen hadden -langdurigercontact gehad met eon dergelijke instelling (r=.24) on
ook zeiden moor van hen dat zij in de periode vlak voorafgaand aan doze detentie nog contact hadden (r=.19).
Hoewel de geinterviewden van Nederlandse origine jonger waren en op jongere leeftijd met het harddruggebruik,
'waren begonnen en moor ervaring hadden met de ambulante
drughulpverlening, hadden zij niet vaker drugvrije periodes van eon maand of longer in vrijheid doorgemaakt.
Tussen de sociaal-culturele achtergrond on doze laatste
gegevens blijkt goon verband to bestaan, noch tussen de
sociaal-culturele achtergrond en de overige gegevens.
Men kan op grond van de gevonden samenhangen vaststellen dat de sociaal-culturele achtergrond verband
vertoont met zowel de gegevens over de jeugd als die over
het druggebruik en de eerdere hulpverlening. Bekijken we
.

02

Bij de hier vermelde correlaties zijn de tokens
genegeerd. Doze zijn in de formulering van de aard van
de verbanden verwerkt.
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het nu van de andere invalshoek, dan kan worden geconstateerd dat de geinterviewden van niet-Nederlandse, dat
wil zeggen voornamelijk Surinaamse, origine in mindere
mate eon kinderbeschermingsverleden hadden en van een
afwijkend patroon wat betreft hun druggebruik blijk
gaven (zij waren op oudere leeftijd begonnen, gebruikten
minder soorten harddrugs en/of andere middelen ooit regelmatig, minder van hen • vermeldden problematisch
alcoholgebruik en minder injecteerden zichzelf), maar
dat ook minder van hen contact hadden met de
drughulpverlening, in het verleden of op het moment van
deze insluiting.

4.1.3 De hulpverleninosqeschiedenis

In het voorgaande werd al informatie gegeven over
verbanden tussen gegevens over de eerdere hulpverlening
en het druggebruik c.q. de sociaal-culturele achtergrond. In het navolgende worden de samenhangen tussen de
gegevens over de achtergrond en de situatie bij insluiting en de eerdere hulpverlening nog eons vanuit de
invalshoek van het laatste gegeven bezien, met als
vraag: wie werden eerder door de drughulpverlening bereikt en wie niet of in mindere mate.
Het al clan niet ooit een maand of langer in een
intramurale instelling hebben verbleven, blijkt met minder gegevens semen te hangen dan eerdere contacten met de
ambulant° drughulpverlening. Men kan op grond van de
correlaties vaststellen dat vooral degenen die ooit eerder contact hadden met de drughulpverlening via
justitiele inmenging, ooit een maand of langer in een
kliniek of TG verbleven (r=.42). Tevens blijkt dat het
vooral diegenen waren die op jongere leeftijd regelmatig
harddrugs gingen gebruiken (r=.20), die langer verslaafd
waren (r=.27) en inmiddels meer dan twee soorten harddrugs regelmatig gebruikt hadden (r=.31). Tevens blijkt
dat van degenen die colt een maand of langer in eon
intramurale instelling hadden verbleven, meer geinterviewden zich in de periode vlak voorafgaand aan den
detentie zichzelf de heroine inspoten (r=.18).
Wanneer men beziet welke geinterviewden meer ervaring
hadden met de ambulante drughulpverlening, blijkt dat
dit vooral degenen waren die OP j ongere leeftijd met het
harddruggebruik begot-men (r=.19), die inmiddels langer
verslaafd waren (r=.24), die meerdere soorten harddrugs
en andere middelen ooit regelmatig gebruikten (respectievelijk r=.22 en r=.25), die zichzelf nu injecteerden
(r=.28) en die ook colt problemen met alcohol hadden gehad (r=.30). Zoals al eerder vermeld, waren het ook
vooral de geinterviewden van Nederlandse engine die een
ruimere ambulante hulpverleningservaring hadden (r=.24).
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De enige gegevens die' goon samenhang vertonen met
hetzij eerdere intramurale hetzij eerdere ambulante
hulpverleningservaring, zijn die over de jeugd en eon
eventueel kinderbeschermingsverleden, eerdere cleane peHodes, polvdruggebruik in de periode voor doze detentie
en de leeftijd van de betrokkenen.
Aldus kan men vaststellen dat met name de gegevens
over het druggebruik vooral samen blijken to hangen met
ambulante hulpverleningservaring on in jets mindere mate
mot intramurale hulpverleningservaring, in die zin dat
meer van degenen die ernstiger in het druggebruik
goinvolveerd waren geraakt, oak eon ruimere ervaring met
de drughulpverlening hadden.
Tot slot verdient het de aandacht dat eerdere cleane
periodes van eon maand of langer in vrijheid vooral samen
blijken to hangen met eerdere detenties: vooral degenen
die moor dan twee eerdere detentie sinds de verslaving
opgaven, zeiden ook vaker eon maand of langer in vrijheid
zonder drugs to hebben geleefd (r=.36) on niet degenen
met moor hulpverleningservaring (respectievelijk r=.05
voor eerdere ambulante contacten en r=.16 voor eerdere
intramurale hulpverlening).

4.2 Dimensies in de achtergrond
Omdat or, zoals in het voorgaande bleek, veel samenhangen zijn to constateren tussen de gegevens over de
achtergrond on de situatie van de geinterviewden bij de
insluiting, werd vervolgens bezien of doze tot enige
onderliggende dimensies konden worden teruggebracht.
Hiertoe word gekozen voor eon principale componentenanalyse met varimaxrotatie, omdat vooral doze methode die
gegevens tot factoren, of dimensies, samenvoegt die het
meest onderling samenhangen. Na doze methode enige keren
to hebben toegepast, werd besloten tot eon oplossing met
zes factoren, omdat aldus eon redelijke mate van de
variantie in de oorspronkeljke variabelen word verklaard
(66%) en bovendien de resulterende factoren duidelijk
zijn to interpreteren.
In het navolgende worden de gevonden dimensies beschreven aan de hand van de gegevens die eon correlatie
van .40 of hoger met de betreffende factoren vertonen.
In de eerste factor blijken die gegevens to warden
samengevoegd die informatie geven over de geschiedenis
van het druggebruik on de sociaal-culturele achtergrond:
de leeftijd waarop men regelmatig harddrugs begon to gebruiken, de duur van de verslaving, het aantal harddrugs
dat men ooit regelmatig gebruikte, het aantal andere
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middelen en het al dan niet van Nederlandse herkomst
zijn.
Zoals al eerder uit de tweezijdige verbanden bleek,
waren het de geinterviewden van Nederlandse angina die
op jongere leeftijd met de harddrugs waren begonnen en
inmiddels meerdere soorten harddrugs en andere middelen
regelmatig hadden gebruikt. Uit het feit dat den geneyens in een factor werden samengevoegd, mag men afleiden
dat deze negevens over de druggeschiedenis het meest ondarling en met de sociaal-culturele achtergrond
samenhangen.
In factor 2 worden de gegevens over de jeugd en eventuele kinderbeschermingscontacten samengevoegd: contact
met de kinderbescherming, het al dan niet in een internaat of jeugdinrichting geplaatst zijn en het oordeel
over de jeugd. Hoewel al eerder bleek dat doze gegevens
o.a. oak samenhingen met informatie over de geschiedenis
van het druggebruik en de sociaal-culturele herkomst,
moot op grond van deze factoranalyse warden geconstateerd dat zij vooral onderling samenhangen.
In factor 3 wordt het aantal eerdere detenties sinds
de verslaving gecombineerd met het al dan niet ooit eerder contact hebben gelegd met de drughulpverlening via
Justitie en het aantal malen dat men ooit eerder in
vrijheid eon maand of langer drugvrij was. Hieruit mag
men afleiden dat vooral het aantal eerdere detenties en
het via justitiele bemoeienis ooit contact hebben gekregen met eon professionele drughulpverleningsinstelling samenhangt met eerdere cleane periodes. In factor 4 warden die gegevens samengevoegd die de
voorafgaande hulpverlening betreffen: de duur dat men in
het totaal ooit contact had met eon ambulante drughulpverleningsinstelling, het °pit eon maand of langer in
eon TG of kliniek hebben verbleven en het ooit contact
hebben gelegd met eon drughulpverleningsinstelling via
justitiele inmenging. Het blijkt dat vooral degenen die
ooit eerder contact zochten met de drughulpverlening via
justitiele inmenging daar langer het contact mee onderhielden.
In factor 5 wordt de leeftijd van de geinterviewden
gekoPpeld aan het al dan niet oak ooit problemen met alcoholgebruik hebben gehad, de leeftijd waarop men regelmatig harddrugs began to gebruiken en de duur van de
verslaving. Uit de tweezijdige verbandenanalVse was al
gebleken dat doze gegevens onderling het hoogst
correleerden, en wel zodanig dat men kon concluderen dat
vooral de jongeren OP jongere leeftijd regelmatig harddrugs begonnen to gebruiken, maar dat zij vanwege bun
leeftijd op het moment van de insluiting inmiddels nog
niet zo lang verslaafd waren als de ouderen. Ook het ooit
problemen met alcohol hebben gehad of nog hebben blijkt
het sterkst met de leeftijd semen to hangen, en wel in
die zin dat bij de jongeren in doze onderzoeksgroep in
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mindere mate sprake was van alcoholproblematiek in het
verleden of nu dan bij de ouderen.
Tot slot worden in factor 6 de gegevens samengenomen
die lots zeggen over de gebruikersstijl in de periode
vlak voorafgaand aan doze detentie: het 'spuiten' en het
polydruggebruik. Het blijkt dat het zich injecteren on
polydruggebruik in hoge mate met elkaar samenhangen. op
grond van het felt dat doze twee gegevens werden samengevoegd in eon factor waarmee andere gegevens over het
druggebruik of de hulpverleningsgeschiedenis slechts in
geringe mate correleren, kan men concluderen dat or by.
geen duidelijke lijn van het begin van het regelmatig
harddruggebruik naar de huidige gebruikersstijl valt to
trekken.
Zoals al was to vermoeden is het achtergrondgegeven
'sociaal-culturele achtergrond' de informatie die nog
het meest, zij het met een lagere correlatie dan .40, met
de dimensie over het huidige druggebruik samenhangt.
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5 DETENTIE-ERVARINGEN, AMSTERDAM-EXPERIMENTEEL

Inlei ding

Zoals bij de opzet van de experimenten werd beschreven, konden niet alle ingesloten harddruggebruikers
in Amsterdam op het experimentele paviljoen 1 worden geplaatst. Selectiecriteria waren: het druggebruik zelf
als problematisch ervaren, vrijwillige deelname aan het
hole programma, voldoende Nederlands spreken en verstaan
voor deelname en afkomstig zijn uit Amsterdam of omgeving. Ook werden gebruikers van wie bekend was dat zij in
de vrije maatschappij dealden of die al driemaal eerder
op paviljoen 1 opgenomen waren, niet op dit paviljoen geplaatst.

5.1 Detentie - ervaringen voor overplaatsing
5.1.1

a. Algemeen oordeel over de eerste periode

.

Het oordeel van de geinterviewden die gedurende de
eerste periode van hun detentie deelnamen aan het experiment in Amsterdam, was opvallend gunstig. Twintig
(67%) 01 van hen zeiden doze tijd positief tot zeer positief to hebben ervaren, 6 (20%) hadden eon matig of gemengd oordeel en slechts 4 respondenten (13%) uit de
experimentele groep in Amsterdam hadden overwegend negatieve ervaringen.
In de daarop volgende open vraag om wat moor to vertellen over doze eerste periode word niet op specifieke
onderwerpen aangestuurd, zodat de reacties hierop eon
beeld geven van de ervaringen die het meest in de herinnering waren blijven hangen. Bij het bezien van de reacties op doze vraag (tabel 5.1.1b) blijkt dat veel
respondenten meerdere aspecten ter toelichtinsj op hun

01 B ,ij het berekenen van de percentages zijn de 'onbekenden' buiten beschouwing gelaten. Daardoor kunnen
soms gelijke absolute aantallen tot verschillende
percentages leiden.
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oordeel noemden en dat zij veelal zowel positieve (totaal
50) als negatieve opmerkingen (totaal 41) maakten. Het
positieve beeld blijkt vooral te worden bepaald door de
benadering van het interne CAD en de bewaarders (15 maal
genoemd), de activiteiten (11 maal genoemd) en het regiem
met de 'open deuren' (eveneens 11 maal genoemd). Elk van
doze asPecten was eon essentieel onderdeel van de experimentele opzet.
Voorts blijkt uit de toelichtende opmerkingen bij daze eerste algemene vraag dat in de benadering door de
CAD-medewerkers vooral de aandacht en het begrip van zakgn, het goad geinformeerd zijn en de steun, maar ook het
rechtstreeks geconfronteerd warden, werden gewaardeerd.
Bij de activiteiten warden zowel de speciale activitei ten genoemd, de groepsgesprekken en voorlichting, als
ook de mogelijkheid in het algemeen om actief bezig to
zijn.
Bij de waardering voor het 'open deuren'-regiem word
zowel de ruimere vrijheid genoemd als de mogelijkheid
daardoor moor contact to hebben met de andere
gedetineerden. Daarnaast word door 8 respondenten het
contact met de medegedetineerden als reden gegeven voor
eon positieve waardering voor het verblijf op paviljoen
I. zonder dat zij dit in verband brachten met de 'open
deuren'.
Men kan dus zeggen dat vooral de positieve benadering
tezamen met de ruime mogelijkheid tot contacten en het
niet geisoleerd maar met anderen actief bezig zijn,
werden gewaardeerd.
Het feit dat het merendeel eon overwegend positief
oordeel had over de periode die zij op de experimentele
afdeling doorbrachten, betekent niet dat daze responden- ten niet ook negatieve opmerkingen hadden. Vrijwel alle
geinterviewden uit de experimentele groep hadden zowel
gunstige als ongunstige ervaringen, maar daze betroffen
veelal verschillende aspecten.
De negatieve opmerkingen waren verspreid over de benadering door het CAD, de gespreksgroepen, de overplaatsing (elk 8 maal genoemd), de contacten met medegedetineerden (5x), klachten op fvsiek gebied (4x) on eon
restgroep niet onder eon noemer to brengen onderwerpen.
Negatieve kritiek op het CAD betrof bij 5 mensen de ervaring dat or teveel druk word uitgeoefend om to stoppen
met druggebruik en/of om aan activiteiten op paviljoen 1
mee to doen. Ten aanzien van de groepsgesprekken bleek
bij eon aantal respondenten eon gemengde heading. Enerzijds vond eon aantal gedetineerden dat hierin door het
CAD teveel ward gestuurd in de richting van eon klinische
opname, anderzijds vond ook eon aantal dat daze gesprekken to rommelig en te weinig gestructureerd waren.
Degenen die de overplaatsing noemden, vonden dat de duur
van het verblijf op paviljoen 1 to kort was em de °Pee-
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bouwde motivatie tot afkicken stand te laten houden en
dat can extra steun na overplaatsing ontbrak.
Op de vraag of men vond dat er teveel of te weinig
aadacht ward besteed aan de drugproblematiek, antwoordde
een niet gering aantal (10=35%) van de geinterviewden die
hierover can oordeel gaven, dat zij dit teveel vonden.
Uit de toelichtingen hierbij blijkt dat daze vonden dat
de CAD-medewerkers teveel dwang uitoefenden. Dit was dus
niet zozeer een kwestie van teveel of te weinig aandacht
als wel een kwestie van teveel of te weinig dwang. Het is
dar oak niet zo dat elk van de respondenten die zeiden
dat er teveel aandacht ward besteed aan de
drugproblematiek, ook vonden dat dit minder zou moeten.
Slechts 5 geinterviewden hadden daze mening. lets meer
dan de helft (16=55%) vond de mate van aandacht voor daze
problematiek goad zoals die was en 8 (28%) vonden dat er
nog meer aandacht aan zou moeten worden besteed. Oak hier
blijkt dat dit weer carder can kwestie van 'anders', zoals vooral meer, an meer gerichte groepsgesprekken en
meer individuele - aandacht, dan een kwestie van meer of
minder was.

5.1.1 b. Vereelijking met eerdere detenties
Een grate meerderheid (25 van de 30=83%) van de gainterviewden die nu op paviljoen 1 warden geplaatst, was
sinds zij harddrugs waren gaan gebruiken, eerder in can
HvB ingesloten geweest. Veertien respondenten (73%)
hadden al carder ergens enders dan op paviljoen 1 gezeten
en 15 (50%) hadden oak al carder deelgenomen aan het experiment.
Bij vergelijking met de eerdere detenties niet op
paviljoen 1, blijkt dat can grate meerderheid van degenen op wie deze vraag van toepassing was (17=85%), vond
dat er nu (veel) was verbeterd; slechts 3 respondenten
(15%) ondervonden geen verbetering ten opzichte van de
eerste periode van eerdere detenties.
Uit de toelichting op daze vraag komt naar voren dat
de benadering en de aandacht die zij kregen en de ruime
mogelijkheid tot (oak informele) contacten, de ervaringen van verbetering bepaalden, gevolgd door de activiteiten, het regiem en de medische benadering. Het
blijkt dus dat vooral aspecten van de experimentele opzet bijdroegen aan de verbetering van de eerste opvang
van de geinterviewde harddruggebruikers.
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5.1.2 Lichamelijke toestand en medische zorq
Meer dan tweederde (21=70%) van de geinterviewde
harddruggebruikers die op paviljoen 1 verbleven, zei dat
zij op het moment dat zij in het HvB warden ingesloten,
er lichamelijk slecht of zeer slecht aan toe waren.
Hiervoor warden uiteenlopende redenen opgegeven. Acht
(27%) van hen gaven een reden in de persoonlijke levenssteer op, zoals het recente verlies van can partner, en
10 (53%) zeiden dat zij zich ziek voelden, omdat zij op
het politiebureau geen of te weinig methadon gekregen
hadden.
Aan meer dan de helft van de geinterviewden op
paviljoen 1 (19=63%) ward door de medische dienst in het
HvB methadon verstrekt. Acht respondenten (27%) kregen
een kortdurend afbouwschema° 2 en 11 (37%) een langer
durend schema, waarvan er 2 ten tijde van het interview
nog steeds methadon namen.
Omdat de doelstelling van het experiment in Amsterdam
ook meer inspraak van de gedetineerde in de keuze tot
afkicken en op welke wijze dit zou gebeuren, besloten
lag, werd gevraagd of zij zelf hadden kunnen aangeven wet
zij wilden en of hiermee rekening werd gehouden. Bijna de
helft (12=41%) zei dat zij inderdaad een stem in de beslissing hadden gehad: 17 respondenten (59%) zeiden
echter dat dit niet het geval was of dat het voor hen onduidelijk was.
Op grond van bovenstaande gegevens ken men concluderen dat aan can aanzienlijk deal van de geinterviewden
OP paviljoen 1 methadon werd verstrekt. Het streven near
meer inspraak van de gebruikers bij de te volgen behandeling werd voor can deal gerealiseerd.
Dan volgt de vraag of de medische benadering bijdroeg
aan een meer positief oordeel over de medische dienst en
vermindering van de afkickproblemen.
Het perste deel van de vraag ken niet zonder meer bevestigend worden beantwoord. Nog steeds had een kleine
meerderheid (17=57%) een negatief oordeel over de behandeling door de medische dienst, alhoewel men ook kan
zeggen dat nu toch can aanzienlijk deel (13=43%) een matig of positief oordeel had.
lit de reacties op de open vraag am toelichting hierbij kan worden afgeleid dat klachten over de medische behandeling vooral
het gebied van de
OP
middelonverstrekking lagen. flit bleek niet zozeer de
methadonvoorziening te betreffen (driemaal genoemd) als
wel de mening dat men te weinig of geen slaapmiddelen
kreeg (elfmaal genoemd). Hiertegenover moat near aanleiding van de positieve opmerkingen worden vermeld dat

02

42

dat wil zeggen tot 5 dagen.
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doze niet eon waardering voor het ruimere methadonbeleid
inhielden, maar juist yoor het feit dat men weinig of
goon slaapmiddelel kreeg ("afschuwelijk maar goed")
en/of eon snelle methadonafbouw (tezamen door 6
respondenten genoemd).
Naast opmerkingen over de medicatie werden negatieve
opmerkingen gemaakt over de houding van de medische
dienst. Zeven respondenten vonden dat zij niet serieus
werden genomen, dat zij goon begrip ondervonden of dat
zij to weinig individueel werden behandeld. Daartegenover stonden opmerkingen van eveneens 7 respondenten van
juist tegengestelde strekking.
Men kan aldus op grond van de in het bovenstaande beschreven resultaten niet zonder moor concluderen dat eon
ruimer methadonbeleid on jets meer mogelijkheid tot inspraak tot eon positievere waardering voor de behandeling door de medische dienst leidde.
Ten aanzien van het tweede deel van de vraag, naar de
ervaringen met het afkicken, kan worden vastgesteld dat
slechts eon klein aantal (8=29%) van de geinterviewden in
de experimentele groep zei dat zij hiermee doze keer eon
slechte of zeer slechte
•
ervaring hadden opgedaan. Twintig geinterviewden (71%) hadden hier eon matig of (heel)
positief oordeel over. Voorts zei eon grote meerderheid
(17=85%) van degenen bij wie doze vraag van toepassing
was, dat de ervaringen met de lichamelijke ontwenning nu
beter of zelfs veel beter waren dan die bij eerdere
detenties die niet gedeeltelijk op paviljoen 1 werden
doorgebracht.
Uit de toelichtingen hierbij blijkt dat doze verbetering geheel aan aspecten van de experimentele opzet
word geweten, zowel de sociale als de medische. Wanneer
men doze tweedeling hanteert, blijkt echter dat vooral de
sociale aspecten spontaan werden geneomd (totaal 17
maal). Vooral de mogelijkheid om actief bezig to zijn
("je ellende eruit zweten" en "door de afleiding flip je
niet"), de aandacht en de contacten ("je zit niet maar
alleen to tuchten") blijken or in belangrijke mate toe to
hebben bijgedragen dat de ontwenningsproblemen als minder ernstig werden ervaren. Daarnaast word de methadon
door 6 respondenten genoemd als reden dat men minder last
had van het ontwennen en door 1 respondent het feit dat
hij goon slaapmiddelen kreeg.
Hoewel de methadonvoorziening door relatief weinig
geinterviewden spontaan als reden voor de reductie van
afkickproblemen word genoemd, mag op grond van doze resultaten niet zonder moor worden geconcludeerd dat doze
eon kleinere rol speelde dan de sociale aspecten. De
methadon kan eon intermedierend effect hebben gehad. Zij
kan by. eon hulpmiddel zijn geweest dat het de geinterviewden mogelijk maakte aan de sociale en andere
verplichte activiteiten op paviljoen 1 deel to nemen.
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Het onderzoek waarover thans verslag worth gedaan,
was er niet op berekend om te bezien of gedetineerden met
dezelfde mate van ontwenningsproblemen met of zonder
methadon in gelijke mate waardering zouden hebben gehad
voor de overige aspecten van de experimentele opzet van
Paviljoen 1.

5.1.3 Interne hulpverleninq
a...Het interne CAD
Eon van de belangrijkste kenmerken van het experiment
in Amsterdam was dat op paviljoen 1 eon vast team van
CAD-medewerkers aanwezig was. Door hun dagelijkse aanwezigheid, het leiden van de groepsgesprekken en het samen
met de gedetineerden eten en koffie drinken, was or ruime
gelegenheid tot eon 'informeel' contact met de
gedetineerden.
Uit tabel 5.1.3a blijkt dat een grate meerderheid
(26=87%) van de geinterviewden op paviljoen 1 het qua
idee good of heel good vond dat er in het HvB eon team
van CAD-medewerkers werkte. Doze vraag was in abstracte
vorm gesteld am eon oordeel over dit element van de expe rimentele opzet to krijgen, afgezien van de ervaringen
met de CAD-medewerkers die in de periode van het interview op paviljoen 1 werkzaam waren. Uit de toelichtende
opmerkingen blijkt echter dat tech de persoonlijke ervaringen vooral het antwoord op deze abstracte vraag
bepaalden, zodat deze toelichtingen tezamen met die bij
de volgende vraag, naar de persoonlijke ervaringen, zullen warden beschreven.
Bijna drievierde (22=73%) van de respondenten uit de
experimentele groep had een overwegend positieve herinnering aan de contacten met het interne CAD. Bij 8
respondenten (17%) was dit niet overwegend het geval: 4
hadden een matig oordeel over deze contacten en 4 eon
(heel) slecht.
Tweederde (20=67%) van de respondenten
zei
dat ze goed of heel goed met de interne
CAD - medewerkers konden praten.
Uit de toelichtende opmerkingen bij de vragen over
het CAD in abstracts en in concrete zin, blijkt dat de
ervaringen met de CAD-medewerkers vooral werden gewaardeerd vanwege hun positieve houding. Negentien
respondenten maakten opmerkingen met kernwoorden als
"respect", "begrip", "persoonlijk", "stimulerend" en
"motiverend". Vier van hen voegden bier nog aan toe dat
het hierbij niet alleen ging em het begrip en de
aandacht, maar dat zij tevens de rechtstreekse en confronterende benadering OP prijs stelden. Daarnaast
zeiden 6 respondenten dat zij de contacten met de
CAD-medewerkers positief waardeerden, omdat doze good op
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de hoogte waren van drugsaangelegenheden en goede informatie konden geven.
Op grond van de negatieve opmerkingen kan men echter
vaststellen dat de relatie met de CAD-medewerkers door
de meeste respondenten geenszins als idyllisch werd ervaren. Tegenover de 50 positieve opmerkingen stonden 35
negatieve. Twaalf geinterviewden vonden dat er teveel
druk op hen werd uitgeoefend, met name om zich in een
kliniek te laten opnemen, en/of dat het CAD hen teveel
vanuit een stereotyp beeld over 'junks' benaderde. Uit
de aard van de opmerkingen blijkt deels een ambivalente
houding, een verschijnsel dat niet onbekend is in hulpverleningsrelaties: men komt zelf ergens niet uit en wil
kunnen praten en geholpen worden, maar schrikt terug zodra deze hulp als dwang wordt ervaren.
Ondanks de negatieve kritiek die er ook was, vond toch
ruim tweederde (23=77%) van de geinterviewden uit de experimentele groep in Amsterdam dat de CAD-medewerkers
hen hadden kunnen helpen. Een paar van hen konden nog
niet definieren hoe of waarmee. Voorzover de overigen
hier wel iets duidelijks over konden zeggen, werd vooral
hulp ervaren bij het meer inzicht krijgen en beter met
zichzelf en anderen leren omgaan (zevenmaal genoemd),
praktische hulp als bij telefoontjes en dergelijke (ook
7 maal genoemd) en hulp bij het contactleggen met een
hulpverleningsinstelling (6 maal genoemd).
b. Contacten met overige interne hulpverlening
Ten tijde van de interviews waren er geen maatschappelijk werk(st)ers werkzaam op paviljoen 1. De
gedetineerden die op paviljoen 1 verbleven, konden dus
pas na overplaatsing contact met hen opnemen. Wel was het
mogelijk om contact op te nemen met een geestelijk verzorger. Uit tabel 5.1.3b blijkt dat iets minder dan de
helft van de geinterviewden op paviljoen 1 (14=47%) van
deze gelegeneheid gebruik maakte. Van hen had jets meer
dan de helft (9=64%) overwegend een goed ordeel over deze
contact en.

-

5.1.4 De bewaarders
Op paviljoen 1 werkte een vast team van bewaarders.
Het lag in de opzet besloten dat deze een speciale
training zouden krijgen, die gericht was op teamontwikkeling en het functioneren op een afdeling met alleen
verslaafden. Ook zouden zij tijdens hun tewerkstelling
op deze afdeling teambegeleiding krijgen.
Door personeelswisselingen was het in de periode dat
de geinterviewden op paviljoen 1 verbleven, echter niet
meer zo dat inderdaad alle bewaarders aan de training
hadden deelgenomen en ook was de regelmatige teambege-
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biding nog niet gerealiseerd. Wel was het zo dat in die
periode een vast team OP paviljoen 1 werkte, waarvan ongeveer de helft de speciale training had gevolgd. Omdat
deze training mode gericht was op het functioneren in de
opzet van het experiment, word aan de geinterviewde
gedetineerden uitgebreid gevraagd naar hun ervaringen in
de contacten met de bewaarders.
Uit tabel 5.1.4 blijkt dat het oordeel over de
bejegening door de bewaarders OP paviljoen 1 gunstig
was. Tweeentwintig (73%) van de respondenten die dear
gezeten hadden, hadden overwegend positieve ervaringen
in do contacten met de bewaarders. Acht (27%) hadden een
niet overwegend positief oordeel, waarvan 6 met matige
of gemengde ervaringen en slechts 2 overwegend,
negati eve.
Ook bij de gegeven toelichting bij het oordeel over de
bejegening door de bewaarders waren de positieve reacties verreweg in de meerderheid (48 tegenover 13 negatieve). Doze positieve reacties betroffen vrijwel
unaniem het persoonlijk contact en het zich als mens aangesproken voelen. Kernwoorden die veelvuldig voorkwamen, waren "vertrouwen", "begrip" en "stimulerend".
De negatieve opmerkingen betroffen "gebrek aan
begrip" met meestal de toevoeging "van sommigen" (6
meal) en eon restgroep niet onder eon noemer to brengen
uitspraken, waaruit in de meeste gevallen eon incidenteel conflict sprak.
Hoewel uit doze gegevens eon hoge waardering blijkt
voor de bejegening door de bewaarders, is het niet zo dat
oak een meerderheid van de geinterviewden vond dat doze
voldoende op de hoogte waren van druggebruik en de problematiek in verband daarmee. Elf (37%) respondenten
vonden dat dit wel het geval was, tegenover 16 (53%) die
tilt niet vonden en 3 geinterviewden die hierover goon
mening hadden.
Uit de reacties op de daarop volgende, gesloten,
vraag blijkt dat de respondenten het wel heel belangrijk
vonden dat bewaarders bekend zijn met de problemen met en
rondom druggebruik (93%).
Men ken aldus concluderen dat eon grote meerderheid
van de geinterviewden die op paviljoen 1 verbleven, een
(zeer) positief oordeel had over de bejegening door de
bewaarders on dat zij het vrijwel unaniem belangrijk
vonden dat bewaarders jots van de drugproblematiek afweten, maar dat zij vonden dat dit in de praktijk niet
het geval was. Of en in hoeverre de positief gewaardeerde
bejegening door de bewaarders samenhangt met de door hen
gevolgde training en/of de opzet on werkwijze van het
paviljoen, is met doze gegevens niet vast te stellen.
Maar bij vergelijking met de resultaten bij de andere
geinterviewde groepen zal blijken dat het verschil aanzienlijk is.
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5.1.5 De speciale activiteiten
a. De groepsciesprekken
Deelname aan de groepsgesprekken was eon verplicht
onderdeel van het programma op paviljoen 1. Ze werden 2
a 3 maal in de week gehouden onder leiding van het interne CAD. Naar aanleiding van de eerste open vraag naar
de ervaringen op paviljoen 1 in het algemeen werden door
12 respondenten de groepsgesprekken al spontaan genoemd,
door 5 ih positieve en door 7 in negatieve zin. Hieruit
kan men afleiden dat doze ook voor de betrokken
gedetineerden eon belangrijk element van de experimentele opzet van paviljoen 1 waren.
Uit de reacties op de specifieke vragen naar de
groepsgesprekken blijkt dat minder dan de helft (13=43%)
van de geinterviewden daar in het begin (heel) graag
naartoe ging on na eon paar keer eon nog jots kleiner
aantal (11=37%). Tevens blijkt bij de reacties op de vragen of ze or in het begin en na eon Paar keer graag
naartoe gingen en of de onderwerpen hen aanspraken, dat
de antwoordcategorie "matig/gemengd" bij dit onderwerp
relatief vaak voorkwam. loch zei moor dan de helft
(18=62%) dat ze or veel of heel veel aan hadden gehad.
Het blijkt dus dat or -evenals tegenover het interne
CAD- gemengde gevoelens waren ten opzichte van de
groepsgesprekken.
Uit de toelichtende opmerkingen kan men het volgende
afleiden. Dertien respondenten zeiden in het begin graag
naar de groepsgesprekken to gaan, omdat zij met anderen
wilden praten on 'feedback' wilden krijgen om zichzelf
beter to lemon kennen. Daarnaast word eon aantal minder
specifieke redenen genoemd, zoals dat het wel good voor
hen was of dat ze wel "voor alles waren to porren". De
redenen waarom men or in het begin tegenop zag of or goon
zin in had, waren niet duidelijk to categoriseren, behalve bij 4 respondenten, die zeiden dat zij bang waren
om over zichzelf to praten. De redenen waarom men or na
eon paar keer met gemengde gevoelens of niet graag heen
ging, waren vooral onder de noemers "to weinig
structuur", "teveel geklets" on "ging vervelen" (tezamen
11 maal genoemd) en "to veel dwang" on "to persoonlijk"
(tezamen 5 maal genoemd) to brengen.
Bij de positieve en negatieve opmerkingen over wat ze
aan de groepsgesprekken hadden gehad, werden aan de positieve kant door 15 respondenten toelichtingen gegeven
met kernWoorden als "confrontatie", "herkenning" on "inzicht" on door 4 respondenten word eon toelichting gegeven die moor specifiek op het terrein van het druggebruik
lag, zoals motivatie en/of ideeen om af to kicken.
De negatieve opmerkingen waren vooral aan het CAD gericht: "to persoonlijk" en "te gedwongen" (tezamen 8
maal genoemd), maar ook "to weinig sturend" on "te weinig
begrip en/of steunend" (tezamen 5 maal genoemd).
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Ook uit doze reacties blijkt dus dat or enerzijds
' gedetineerden zijn die behoefte hebben aan meer eigen
verantwoordelijkheid en minder dwang van buitenaf, maar
dat or anderzijds eon groep is die meer dwang en structuur zest to willen. Ook word door eon geinterviewde de
ambivalentie goed onder woorden gebracht met de -als negatief bedoelde- uitspraak "als je zegt dat je ze niet
nodig hebt, laten ze je zitten".
Het is interessant om na te gaan welke rol het gemotiveerd zijn bij de aanvang van de groepsgesprekken speelt
bid de ervaring er wel of niet jets aan to hebben gehad.
Hoewel hierover door de aard van het materiaal in dit
onderzoek geen duidelijke uitspraken kunnen worden gedaan, kan toch lets worden gezegd over het verloop vanaf
het begin tot na beeindiging van doze gespreksgroepen.
Van de 13 respondenten die zeiden in het begin (heel)
graag naar de gespreksgroepen te zijn gegaan met
duidelijk uitgesproken wensen als dat zij wilden praten
en daarvan wilden leren, zeiden er 10 na afloop dat ze or
(heel) veel aan hadden gehad door aspecten als 'confrontatie', 'herkenning' en het ideeen hebben opgedaan over
hoe zij zouden kunnen afkicken. Van de 10 respondenten
die zeiden dat zij er in het begin niet graag been
gingen, maar or toch ook wel jets positiefs in zagen,
echter om minder uitgesproken redenen, zeiden slechts 2
or iets aan to hebben gehad.
Wanneer we de lijn omdraaien en vanaf het eind terugkijken near het begin, blijkt dat het merendeel van de
respondenten die zeiden er wat aan to hebben gehad, op
het terrein van de reeks kernbegrippen els 'confrontatie' en 'inzicht. on op het terrein van druggebruik, ook
al in het begin de wens hiertoe uitspraken. Ook blijkt
echter dat 7 respondenten doze positieve ervaringen
hadden, hoewel zij in het begin om minder duidelijke redenen naar de gespreksgroepen gingen.
Tevens blijkt dat van degenen die vooral negatieve
opmerkingen hadden bid doze vraag, het merendeel or ook
in het begin al niet graag been ging of or wel wat in
zag, maar om onduidelijke of oneigenlijke redenen.
Op grond van het bovenstaande kan men vermoeden dat
eon positieve houding bij aanvang van de bijeenkomsten
inderdaad van belang is voor de ervaring or iets aan to
hebben (gehad), maar dat dit niet perse eon floodzakelijke voorwaarde hoeft to zijn.
b. De voorlichtinq
Ook het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten was
een verplicht onderdeel van het programme op paviljoen 1
in Amsterdam. Er werd voorlichting gegeven door
(drug)hulpverlenings- en andere instellingen. Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten dat men kon bijwonen,
hing mode af van de duur dat men op paviljoen 1 verbleef.
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Zes respondenten waren naar 1 bijeenkomst geweest, 12
naar twee, 2 naar drie en 5 naar meer dan drie. Vier
respondenten hadden om uiteenlopende redenen goon enkele
bijeenkomst bijgewoond.
Per bijeenkomst word de reeks vragen gesteld zoals
doze in tabel 5.1.5b zijn weergegeven. De reacties hierop zijn, vanwege het afnemend aantal mogelijke
respondenten, tot 2 voorlichtingen beperkt.
Uit de tabel blijkt dat de helft van de respondenten
die eon voorlichtingsbijeenkomst hadden bijgewoond
(13=50%), zei (heel) veel aan de eerste voorlichtingsbdeenkomst to hebben gehad en dat dit bij 12 (63%) bij
de tweede bijeenkomst het geval was. Mogelijk hangt deze
stijgende lijn samen met het feit dat bij de tweede
bijeenkomst relatief moor respondenten voorlichting kregen van eon instelling die zij nog niet of nauwelijks
kenden. Hoewel wel gezegd wordt dat gebruikers precies
weten wat or op het gebied van de hulpverlening 'to koop'
is, blijkt dat veel geinterviewden in deze groep nog niet
good bekend waren met de instellingen die voorlichting
kwamen geven. De eerste keer was dit bij 17 (65%) het geval on de tweede keer bij 16 (84%).
De helft van de geinterviewden (13=50%) die eon voorlichtingsbijeenkomst hadden bijgewoond, zei dat de voorlichting eon stimulans was om met het druggebruik to
willen stoppen, maar iets minder dan de helft (10=38%)
zei dat ze door de voorlichting ook eon beter idee hadden
gekregen hoe ze dit zouden kunnen aanpakken. Bij doze gegevens moot in het oog worden gehouden dat in de loop van
het interview eon aantal respondenten zei dat ze or al
moo wilden stoppen, voordat zij werden ingesloten on ook
dat niet alleen voorlichting door drughulpverleningsinstellingen word gegeven. Van voorlichting kunnen
-evenals van groepsgesprekken- dan ook verschilllende
effecten worden verwacht. Zo kan men by. denken aan informatie voor degene die nog niet zo lang gebruikt en ook
nog niet good op de hoogte is van hulpverleningsmogelijkheden on zich hier ook nog niet zo erg mee
bezighoudt, aan eon stimulerend effect om ervan af to
willen voor degene die al langer gebruikt on langzamerhand voornamelijk nog de nadelige effecten ervan
ondervindt, tot eon 'final push' voor degene die echt
niet moor wil gebruiken, maar de hulpverlening hiervoor
tot nu toe niet (afdoend) kon of wilde gebruiken.
Op doze verschillende mogelijkheden kon tijdens het
toch al geruimte tijd in beslag nemende interview niet
verder worden ingegaan, maar globaal kan worden geconcludeerd dat ongeveer de helft van de geinterviewde gebruikers die op paviljoen 1 verbleven, eon positieve
ervaring met de voorlichting opdeed on dat eon meerderheid eon bijeenkomst bijwoonde met eon hulpverleningsinstelling waar zij tot dusver niet of weinig mee
bekend waren.
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5.1.6 De aparte afdeling en medegedetineerden

Over het bestaan van een aparte afdeling voor
harddruggebruikers zijn sinds de plannen hiertoe gereed
werden gemaakt, binnen en buiten de HvB's vole discussies gevoerd. Voorstanders wijzen op de gelegenheid die
een dergelijke afdeling biedt voor de gebruiker om na eon
meestal zeer warrige en gespannen situatie even op verheal te komen en voor de CAD-medewerkers om in eon vroeg
stadium contact te leggen en dit, doordat men elkaar
veelvuldig en ook 'informed' ziet en spreekt, te bestendigen. Te4enstanders wijzen op een mogelijk stigmatiserend effect -"de gebruiker wordt in eon apart hokje
gezet en zal zich daardoor als een apart iemand gaan beschouwen en gedragen"- on de onredelijkheid van eon
aparte benadering ten opzichte van niet-gebruikers.
"Wordt harddruggebruik op doze wijze niet beloont?"
Doze vraag is temeer wet geopperd, omdat OP paviljoen 1
eon 'open regiem' word ingesteld, wat waarschijnljk elke
gedetineerde moor op prijs zou stellen dan eon verblijf
achter gesloten deuren.
Hoe denken de gedetineerde gebruikers hier zelf over?
Bij de 30 geinterviewden die op paviljoen 1 hadden gazeten, lagen de meningen verdeeld. Elf (37%) oordeelden
positief of heel positief over een aparte afdeling, 9
(30%) hadden eon matig of gemengd oordeel en 10 (33%)
vonden het slecht of heel slecht.
Op de hierbij behorende vraag om toelichting, kwamen
23 positieve reacties en 25 negatieve. Hierbij valt het
allereerst op dat slechts 4 respondenten jets over de
apartheid of stigmatisering zeiden. Twee van hen vonden
het positief dat ze, doordat iedereen voor insluiting
harddrugs gebruikte, goon uitzonderingspositie innamen
en twee vonden dat ze zo eon stempel kregen.
Het overgrote merendeel van zowel de positieve als de
negatieve opmerkingen, sloeg op de medegedetineerden.
Zeventien respondenten gaven als positieve toelichting
het contact met ook-gebruikers, met kernwoorden als
"leerzaam", "steunend" on 'confrontatie'. Daarentegen
zeiden 15 respondenten dat or teveel over drugs werd gepraat, van wie or 7 echter ook eon opmerking in
bovengeschetste positieve zin maakten. Daarnaast
noemden nog 4 andere respondenten de negatieve invloed
van gebruikers die nog niet of niet meer serious aan
afkicken dachten.
Op de daarop volgende, gesloten, vraag naar de contacten met de medegedetineerden, antwoordden eveneens 15
(54%) van de geinterviewden op paviljoen 1 dat er altijd
of veal over drugs ward gepraat, maar toch hadden er 18
(64%) overwegend goede ervaringen in de contacten met
medegedetineerden.
De gegevens wijzen meer in de richting van voor- en
nadelen van een aparte afdeling in de ogen van de

50

gedetineerden, dan op eensluidende ervaringen die het
idee of ondersteunen of verwerpen. Over voor- of nadelen
voor de andere betrokkenen, zoals de bewaarders, de directie on de CAD-medewerkers, kunnen op grond van dit
onderzoek goon uitspraken worden gedaan.
dagelijks leven op
van het
Andere elementen
paviljoen 1, zoals het samen eten en koffie drinken,
werden door de grote meerderheid (zeer) positief
ervaren. Uit de toelichting hierbij blijkt dat vooral
het 'gewone' daarvan gewaardeerd word. Woorden en zinsri6den als "gezellig", "gewoon", "gezamenlijk",
soling van normale dingen zoals het zout" on "vlugger
contact" kwamen bij 26 geinterviewden voor. Slechts 4
hadden or alleen eon negatieve opmerking over, van wie er
2 argwaan koesterden tegen vermeende bedoelingen van het
CAD en or 2 hover alleen wilden zjn.
-evenals bij de mogelijke opOok hierbij kan
merkingen on vraagtekens bij het 'open regiem'- gesteld
worden dat alle gedetineerden, ongeacht hun (wel of
goon) druggebruk, moor contact en wat gezelligheid
zouden waarderen. Het felt echter dat vooral harddruggebruikers veelal in hun dagelijks leven in eon
verregaande geisoleerde positie zijn geraakt en dat zij
nu in het dagprogramma ingebouwde sociale contacten in
hoge mate blijken to waarderen, mag echter ook met het
oog op de toekomst als belangrijk worden aangemerkt.

5.1.7 Overige activiteiten
Het dagprogramma op paviljoen 1 was zo samengesteld
dat de gedetineerden zoveel mogelijk buiten de cel waren
on or word van hen verwacht dat zij aan het hole dagprogramma meededen. Ook de deelname aan werk en sport was
verplicht, althans zonder medische tegenindicatie.
Uit tabel 5.1.7 blijkt dat inderdaad alle geinterviewden op eon na aan het work on de sport meededen.
Bij de eerste, algemene, vraag over de ervaringen op
paviljoen 1 in het algemeen en het afkicken, vermeldden
reeds 7 respondenten spontaan dat zij het actief bezig
zijn heel positief beoordeelden en/of dat het de ervaringen van het afkicken verbeterde. Ook uit de reacties op de gesloten specifieke vraag naar het actief
bezig (kunnen on moeten) zijn gedurende de afkickperiode, blijkt hiervoor eon hoge waardering. Zesentwintig
respondenten (87 0/.) scoorden op deze vraag "positief" of
"heel positief". Bij 4 (13%) was dit niet het geval, van
wie or 2 eon "matig of gemengd" oordeel hadden.
Uit de toelichtende opmerkingen bij de vraag hoe het
actief bezig zijn gedurende de afkickperiode word ervaren, kwam bij de meeste respondenten naar voren dat het
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wel moeilijk was, maar toch goed. De volgende citaten geven de reacties van het merendeel goed weer: "je liep wel
te kankeren, maar je ging je beter voelen", "wel een hale
overgang, maar ik merkte dat het goad was", "je moat het
eruit zweten" en "je krijgt weer regelmaat in je". De
vier respondenten die een negatief oordeel hadden, waren
ertegen omdat het verplicht was of omdat ze zich te ziek
voelden.

5.1.8 De.overplaatsing
De overplaatsing uit de binnenkomsttoren "Demersluis"
binnen het Penitentiaire Complex "Overamstel" naar hetzij "De Weg" (voor jonge volwassenen), hetzij "De
Schans" (voor ouderen) had voor de gedetineerden in Amsterdam nogal wat conseguenties, vooral voor hen die op
paviljoen 1 zaten. Voor elle gedetineerden in Amsterdam
betekende het de overgang naar een ander gebouw met ander
personeel en weer nieuwe gezichten. Voor de gedetineerden op paviljoen 1 kwam daarbij dat zij van een open
regiem near een systeem met half gesloten deuren gingen
en dat contacten zoals zij die hadden gelegd op paviljoen
1, warden verbroken. Wel zou het CAD hen nog incidenteel
bezoeken, met name als zij nog geen contact hadden gelegd
met een externe hulpverleningsinstelling.
Uit tabel 5.1.8 blijkt dat de meningen over de overplaatsing bij de geinterviewden van paviljoen 1 verdeeld
waren. lets minder dan de helft (13=43%) vond het goad of
heel goed en bij 17 (577.) was dit niet het geval, van wie
er 4 een matig of gemengd oordeel hadden.
Op de vraag om toelichting bij daze scores kwamen 23
positieve reacties en 37 negatieve. tilt den opmerkingen
blijkt dat bij de voorstanders van de overplaatsing
vooral meewoog dat er nu minder druk op hen ward uitgeoefend (11 maal genoemd) en 5 respondenten zeiden het
prettig te vinden dat ze nu weer onder "normale" of "volwassen" mensen zaten of met mensen die geen harddrugs
gebruikten. De restgroep van 7 opmerkingen was niet onder een noemer te brengen.
Bij de negatieve opmerkingen over de overplaatsing
waren die over de sociale en hulpverlenende contacten
verreweg in de meerderheid (tezamen 24 maal genoemd door
22 respondenten). Achttien respondenten zeiden dat ze
het moeilijk vonden am nu weer alleen achter de deur te
zitten en 6 zeiden dat zij de steun van het CAD misten en
zo weer, ook figuurlijk, "vast"raakten. Daarnaast
maakten 6 respondenten opmerkingen over het dagprogramma
(vooral "minder activiteiten") en voor 5 respondenten
kwam de overplaatsing te onverwacht.
tilt de reacties op de hierop volgende gesloten vraag
near de duur van het verblijf op paviljoen 1, blijkt dat
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ook hierover de meningen verdeeld waren. Dertien (46%)
respondenten hadden or langer willen blijven, 4 (14%)
vonden het good on 11 (39%) hadden or hover eerder wog
gewild. Op de vraag am toelichting hierbij kwamen niet
moor zoveel reacties, waarschijnlijk omdat doze al bij
de vraag over de overplaatsing waren gegeven.

5.2 Detentie-ervaringen na overplaatsing
•.Zoals eerder beschreven, verschilden het regiem, de
opvang on ook de ervaringen van de gedetineerden in Amsterdam die wel en degenen die niet aan het experiment
deelnamen voor de overplaatsing aanzienlijk.
Na de
overplaatsing werden alien verspreid over de verschillende paviljoens van de HyB's "De Schans" en "De
Wog" en kwamen ze in gelijke omstandigheden. Omdat de
twee groepen in Amsterdam eon zo verschillende achtergrond hadden wat betreft de eerste periode van de
detentie, rijst de vraag of dit mogelijk doorwerkte in
hun ervaringen na de overplaatsing. Hierbij kan men aan
verschillende mogelijkheden denken. Het zou by. kunnen
zijn dat de gedetineerden die op paviljoen 1 verbleven,
inmiddels "voldoende gesterkt" waren -zoals eon paar
zeidenom de rest van de preventieve hechtenis
'normaal' voort to zetten. Aan de andere kant zou de
overgang als eon zodanige achteruitgang kunnen warden
ervaren dat de betrokkenen de periode daarna als eon reactie daarop overwegend negatief zouden ervaren. Eon
andere mogelijkheid is dat eon aantal gedetineerden van
paviljoen opgelucht was dat zij onder de druk die daar op
hen word uitgeoefend, vandaan waren en daarom de
detentie na overplaatsing positiever zouden waarderen
dan daarvoor.
Op eon aantal aspecten van de detentieperiode na de
overplaatsing wordt in het navolgende ingegaan.

•

5.2.1 Contacten met interne hulpverleninq
Van de geinterviewde harddruggebruikers die de eerste
weken van hun detentie op paviljoen 1 doorbrachten,
werden de meesten (27=90%) ook na de overplaatsing nog
door eon interne CAD-medewerker bezocht. Hat lag in de
opzet besloten dat het CAD vooral nog contact zou onderhouden met die gedetineeerden die bij de overplaatsing
(nog) goon contact met eon externe hulpverleningsinstelling hadden. Het merendeel van de geinterviewden
had bij de overplaatsing contact (gelegd of
gecontinueerd) met eon externe hulpverleningsinstelling
(20=67%, tabel 5.3.3) en zij werden vrijwel allemaal
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(27=90%) oak na overplaatsing nog door het interne CAD
bezocht.
Uit tabel 5.2.1 blijkt verder dat jets meer dan de
helft van de respondenten tilt de experimente/e groep
(17=63%) na overplaatsing contact zocht met het maatschappelijk werk in de inrichting. Hoewel een meerderheid van hen (9=56%) zei dat het maatschappelijk werk
hen ergens mee had kunnen helpen, was het oordeel over
deze contacten weinig positief. Slechts 4 respondenten
zeiden dat zij overwegend positieve - ervaringen hadden
met een maatschappelijk werker, met toelichtende opmerkingen als "vertrouwelijk" en "belangstelling".
Voorts blijkt tilt de toelichtende opmerkingen dat hulp
die door het maatschappelijk werk kon worden geboden,
vooral lag op het gabled van telefoneren (vijfmaal genoemd).
Naast daze overwegend materiele hulp zocht het merendeel (25=83%) contact met een geestelijk verzorger. Van
hen hadden er 18 (72%) overwegend goede ervaringen met
daze contacten.

5.2.2 Bejegening door de bewaarders

Het contact met de bewaarders na overplaatsing ward
door de experimentele groep na de overplaatsing minder
positief gewaardeerd dan toen zij nog OP paviljoen 1
zaten. Na de overplaatsing hadden 16 van hen (53%) een
overwegend positief oordeel, versus 22 (73%) over de
bejegening door de bewaarders op paviljoen 1. In verband
met de duur van het interview ward bij de vragen over de
periode na overplaatsing niet uitgebreid am toelichting
gevraagd. Men kan echter vermoeden dat zeker twee aspecten in de bejegening door de bewaarders van invloed
waren op deze scores.
Op de eerste pleats hadden de gedetineerden van
paviljoen 1 na de overplaatsing minder bewegingsvrijheid
dan daarvoor. Aangezien de bewaarders degenen zijn die
de sleutels hanteren, ligt het voor de hand dat de waardering voor hen minder groot was dan voor de bewaarders
op paviljoen 1, die niet zozeer als isleutelfiguren'
werden gezien.
Op de tweede pleats lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat ook de aanvullende opleiding en training die een
deel van de bewaarders op paviljoen had gehad an het
werken in een vast team, positief doorwerkten in de
bejegening van de gedetineerden.
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5.2.3 Contacten met medegedetineerden
Zoals reeds gezegd, waren de paviljoens waarheen de
gedetineerden werden overgeplaatst, igemengd', d.w.z.
met zowel wel als niet verslaafden. In paragraaf 5.1.6
word geconstateerd dat het oordeel over een paviljoen
met alleen harddruggebruikers bij veel respondenten gemengd was. De steun van on de confrontatie met
ook-gebruikers word enerzijds positief gewaardeerd, maar
anderzijds vond men oak dat or teveel over drugs werd gepraat.
Daarnaast word naar aanleiding van verschillende vragen verspreid over het interview door sommige respondenten gezegd dat voor hen doze steun vooral in het begin
belangrijk was en ook dat men het na eon tijdje beu word
am steeds weer geconfronteerd to worden met nieuw
binnengekomen verslaafden en hun problemen en dan hover
"onder normale mensen" wilden zitten.
Uit de reacties op de vragen naar de contacten met de
medegedetineerden na overplaatsing blijkt dat de meeste
respondenten op hun respectieveljke nieuwe paviljoens
zich niet weer voornamelijk bij ook-gebruikers aansloten
en eon overwegend positief oordeel hadden over de contacten met hun medegedetineerden (19 positief=83%).
—

5.2.4 Deelname aan activiteiten
Voorwaarde voor plaatsing op paviljoen 1 was dat men
daar vrijwillig kwam en deelnam aan de activiteiten. Na
de overplaatsing was men van doze verplichting ontheven.
Het blijkt echter dat ook na overplaatsing het merendeel
van de geinterviewden die eerst op paviljoen 1 verbleef,
meedeed aan het work on de sport (respectievelijk 26=90%
on 24=83%).
Tevens blijkt dat eon groot aantal van hen (20=69%)
deelnam aan de groepsgesprekken. In de HvB's "De Schans"
on "De Wag" werden doze al langere tijd georganiseerd
door de geestelijke verzorging en het externe CAD. Tijdens de periode dat de interviews werden gehouden, word
ook door het interne CAD eon start gemaakt met groepsgesprekken na de overplaatsing. Uit de interviews blijkt
niet altijd duidelijk aan welke gespreksgroepen door de
betreffende respondenten word deelgenomen. Men kan
echter constateren dat eon groat deel van de geinterviewden van de experimentele groep ook na overplaatsing
nog aan groepsgesprekken wildo meedoen.
Vrijwel alle respondenten (29=97%) zeiden ook na
overplaatsing moor mogelijkheid tot activiteiten gewild
to hebben. In de lijst met als gewenst opgegeven activiteiten, namen de volgende de grootste plaats in: groepsgesprekken (14 maal genoemd), sport (13x), creatieve
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bezigheden (Bx) en individuele gesprekken (6x). Dearnaast werden nog, steeds door minder respondenten, werk,
yoga, voorlichting, opleiding, cursussen en moor recreatie genoemd.

5.3 Toekomstplannen en -verwachtingen
Omdat het interview word afgenomen op een tijdstip
tussen de behandeling van de zaak ter terechtzitting en
de - uitspraak, was op dat moment nog niet bekend of de
geinterviewden in vrijheid zouden worden gesteld of na
hun verblijf in het HvB nog eon (deel van eon) eventuele
straf in een gevangenis zouden moeten uitzitten. Omdat
de kens groot was dat een aantal van hen op eon later
tijdstip niet meer bereikt zou kunnen worden, word toch
nu aan hen eon reeks vragen gesteld met betrekking tot
hun situatie bij eon eventuele invrijheidstelling en
plannen of verwachtingen voor de toekomst.

5.3.1 Plannen na detentie
Het merendeel (20=67%) van de geinterviewden van de
experimentele groep had het plan na beeindiging van de
detentie terug to gaan naar dezelfde woonplaats als
voorheen. Zeven (23%) wilden er echter men bun oude woonomgeving broken on 3 respondenten wisten het nog niet.
Wat betreft de vriendenkring blijkt (het voornemen
tot) meer verandering. Twintig respondenten (67%) zeiden
niet of niet zeker naar dezelfde vrienden terug to willen
keren.
Negentien respondenten hadden eon vaste partner op
het moment dat zij werden ingesloten. Dertien van hen
(43%) wilden doze relatie oak na daze detentie voortzetten. Van deze 13 betrof dit bij 6 geinterviewden een
eveneens harddrugs gebruikende partner.
Bij insluiting hadden 23 respondenten van de experimentele groep vaste woonruimte. Bij vertrek uit het
HvB was dit bij 3 mensen minder het geval (20=67%). Teyens block dot er eon verschuiving had plaatsgevonden,
in die zin dat na beeindiging van de detentie minder
respondenten bij familie, vrienden of een partner gingen
wonen dan daarvoor, en moor zelfstandig.
Het perspectief wat betreft de tijdsbesteding was bij
de respondenten uit de experimentele groep verbeterd.
Bij insluiting hadden 3 geinterviewden nog work. Rd
vertrek hadden 5 respondenten zicht op work on 6 eon plan
voor vaste bezigheden. Alhoewel het aantal respondenten
dat bij beeindiging van de detentie plannen had voor
vaste tijdsbesteding nog steeds goring was, is het toch
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belangrijk dat hierin enige verbetering kan worden geconstateerd, aangezien angst voor leegte on het niet
weten hoe men zijn dag kan vullen veelal als reden word
opgegeven waarom men vreesde na de invrijheidstelling
weer met het druggebruik to zullen beginnen.

5.3.2 Druggebruik
Eon groot aantal respondenten van de experimentele
groep (21=70%) zei dat zij tijdens deze detentie anders
waren gaan denken over druggebruik. Uit de toelichtende
opmerkingen bij doze vraag valt af to leiden dat men
vooral was gaan nadenken en moor inzicht had gekregen in
zichzelf on de rd l die het gebruik in hun leven speelde
(door 11 respondenten genoemd). Ook had men het idee
"sterker" te zijn geworden en zei men duidelijker met het
gebruik te willen stoppen (9 maal genoemd).
Uit de reacties op de vraag waardoor men anders was
gaan denken over druggebruik, blijkt dat doze veranderingen op de eerste plaats werden geweten aan de gesprekken met medegedetineerden, al dan niet in het kader
van de groepsgesprekken (16 maal genoemd) en/of de gesprekken met de interne CAD-medewerkers (7 maal
genoemd).
Naast doze positieve geluiden zeiden 7 respondenten
uit de experimentele groep dat zij tijdens deze detentie
helemaal niet anders waren gaan denken over druggebruik
en twee dat zij het niet wisten (tezamen 9=30%).
Op de vraag naar ideeen on verwachtingen voor na de
invrijheidstelling kwamen vooral gemengde (13=43%) en
positieve reacties (11=37%). Hoop, maar ook vrees en
twijfel vormden de belangrijkste bestanddelen van de gemengde reacties. Doze hielden bij vrijwel alle betreffende respondenten in dat men niet weer wilde gaan
gebruiken en wel eon plan had gemaakt voor alternatieve
activiteiten, maar het als eon zware dobber zag zich
hieraan ook te houden. Het blijkt echter ook dat positieve ervaringen die tijdens doze detentie werden
opgedaan, gunstig meetelden voor het toekomstperspectiaf: het eon tijdje clean zijn geweest en gemerkt
hebben dat dat prettig was en het weer sociale contacten
hebben aangeknoopt binnen of buiten het HvB.

5.3.3 Contacten met de externe hulpverlening
Het veranderen van gedachte over het gebruik van
harddrugs is wel eon eerste stap op wog naar abstinentie,
maar garandeert uiteraard niet dat men ook in de de praktijk in staat zal zijn veranderingen in het levenspa-
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troon aan te brengen. Een indicatie voor het streven
hiernaar kan warden gezocht in het contact hebben gelegd
met eon hulpverleningsinstelling, alhoewel dit noch eon
noodzakelijke noch een voldoende voorwaarde is voor verandering.
Bij binnenkomst in het HvB hadden 5 respondenten uit
de experimentele groep regelmatig contact met hulpverleningsinstellingen en 9 bezochten er een dergelijke instoning af en toe (tezamen 477.). Het blijkt dat bij
beeindiging van de detentie aanzienlijk meer
respondenten (24=80%) eon contact hadden, waarvan er 17
(=57%) in het HvB al door eon medewerker waren bezocht.
Twaalf (407.) geinterviewden hadden concrete afspraken
gemaakt voor de hulpverlening na de invrijheidstelling.
Oak bij de gegevens wat betreft de hulpverleningscontacten van de gehele geregistreerde groep harddruggebruikers", bleek dat de Amsterdamse experimentele groen
de grootste vooruitgang boekte in de contacten met de
hulpverlening.

5.4

samenvatting
Bij het doornemen van alle interviews valt het op dat
door de Amsterdamse geinterviewden die op paviljoen 1
hadden gezeten, het meest uitgebreid en persoonlijk word
gereageerd. Uit de veelheid aan opmerkingen en toelichtingen van bijna elk van hen kan warden afgeleid dat
de detentie bij doze groep het meest in beweging had gezet. Afgezien van de inhoud van doze reacties,
waardering of kritiek, moet het als een winstpunt worden
beschouwd dat het verblijf of paviljoen 1 kennelijk als
eon stimulans had gewerkt om meer to gaan nadenken over
de eigen levenssituatie en hoe deze eventueel aangepakt
zou kunnen of moeten warden.
Een grate meerderheid van de geinterviewden die op
paviljoen 1 hadden verbleven, had een positief of zeer
positief oordeel over de eerste periode van de detentie.
Ook block dat het grate merendeel van degenen die eerder
in een HvB waren ingesloten, vend dat er in vergelijking
met eerdere keren nu (veel) was verbeterd. Aspecten die
door hen als toelichting werden gegeven bij de waardering voor het experiment in Amsterdam waren: de
benadering door het CAD, met kernwoorden als "respect"
en "begrip", maar oak "confrontatie", het dagprogramma
met eon actieve tijdsbesteding, de groepsgesprekken, de
menselijke bejegening door de bewaarders, de ruime mogelijkheid tot sociale contacten en de relatieve vrijheid
door het systeem van 'open deuren'. Oak op de vragen die

" Zie het Registratierapport.
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specifiek op elk van doze elementen van de experimentele
opzet waren gericht, word ten aanzien van bovengenoemde
aspecten positief gereageerd. Kennelijk word de waardering voor de eerste periode van de detentie vooral bepaald door de sociale on activerende benadering zoals
die door het CAD met de bewaarders word gerealiseerd. Dat
hiertoe ook de mogelijkheid tot 'informeel' contact word
gerekend, word geillustreerd door opmerkingen over het
amen eten en koffie drinken. Het weer eens 'normaal met
andere mensen omgaan' word vooral gewaardeerd tegen eon
achtergrond van geisoleerd leven in de vrije maatschapPij, waarin druggebruik het centrale thema was.
Niet alleen word de houding van het CAD tegenover de
geinterviewden gewaardeerd, ook zei en ruime meerderheid
dat het CAD hen had kunnen helpen. Hierbij word vooral
genoemd dat zij moor inzicht in zichzelf hadden gekregen
en waren gaan nadenken over de rol die het druggebruik in
hun leven speelde. Ook zei eon aantal dat ze nu steviger
in hun schoenen dachten to staan en geleerd hadden om beter met zichzelf en anderen om to gaan.
Naast de waardering word ook blijk gegeven van kritiek en/of gemengde gevoelens ten aanzien van eon aantal
aspecten van het verblijf op paviljoen 1. De negatieve en
gemengde ervaringen hadden in hoofdzaak betrekking op de
rol van de CAD-medewerkers en de aparte afdeling voor
verslaafden. De rol van de CAD-medewerkers word door
sommige geinterviewden als to dwingend ervaren. Enerzijds vond eon aantal dat het CAD teveel aandrong op
opname in eon kliniek of ontwenning op enige andere wijze
on hen to weinig de gelegenheid gaf om, onder andere in
de groepsgesprekken, to praten over onderwerpen die zij
zelf op dat moment belangrijk vonden. Anderzijds vond
eon aantal dat het CAD de groepsgesprekken to weinig in
de hand hield, waardoor zij minder serious met hun problematiek bezig konden zijn dan zij zelf hadden gewild.
Hiermee rijst de vraag of eon moor gedifferentieerde
benadering, gericht op het werken aan de motivatie tot
ontwenning, voordelen zou bieden. Hierover werden op
verschillende momenten tijdens de interviews door de
respondenten spontaan opmerkingen gemaakt. Wanneer men
doze opmerkingen tezamen neemt, blijkt dat eenderde van
alle geinterviewden die op paviljoen 1 hadden gezeten,
uit eigen beweging zei dat zij in het HvB serious aan hun
drugproblematiek wilden werken, met de toevoeging dat
volgens hen hiervoor beter niet alle verslaafden, nip
en groen, bij elkaar gezet moeten worden. Als suggesties
voor differentiatie werden opgegeven: eon aparte benadering van kort- en langverslaafden, hetzij jongeren en
ouderen, hetzij van ingeslotenen die de lichamelijke
ontwenning wel of nog niet achter de rug hebben. Naar het
oordeel van doze geinterviewden zouden de ouderen en/of
degenen die inmiddels ontwend zijn, beter gemotiveerd
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zijn om bun voordeel te doen met een intensieve speciale
benadering.
Ten aanzien van een aparte afdeling zoals die nu vorm
had . gekregen, waren de meningen, zoals op grond van het
bovenstaande kon warden verwacht, verdeeld. Hoewel het
contact met de medegedetineerden overwegend positief
werd gewaardeerd, word toch naar aanleiding van de vraag
hoe men de aparte afdeling had ervaren vooral met kritiek
OP de medegedetineerden gereageerd. Het merendeel van de
geinterviewden had gemengde ervaringen met de aanweztgheid van alleen andere harddruggebruikers. Enerzijds
waardeerde men de steun die men van elkaar kreeg, dat men
goon uitzondering was en dat men word geconfronteerd met
de problematiek van anderen en daarvan kon leren. Anderzijds vond men oak dat er, met name door de jongeren en
degenenen die pas waren ingesloten, teveel over drugs
word gepraat. Dit laatste word door een aantal als eon
'Tantalus-kwelling' aangemerkt, waardoor men bovendien
moeilijker van de drugs loskwam. Hoewel de geinterviewden dus zelf geen uitsluitsel gaven over de vraag of
eon aparte afdeling overwegend wel of niet zinvol is,
moot wel worden opgemerkt dat de groepsbenadering zoals
die door het CAD word voorgestaan en zoals die op zich
oak wel expliciet door de geinterviewden word gewaardeerd, voor een niet gering deel afhankelijk is van de
mogelijkheden die een aparte afdeling biedt.
Hoe word de medische benadering door de geinterviewden ervaren? Het valt OP, zeker in vergelijking met
de reacties in de andere groepen, dat naar aanleiding van
de vragen over de eerste periode van de detentie, door de
respondenten die op Paviljoen 1 hadden gezeten, nauwelijks opmerkingen werden gemaakt over de lichamelijke
toestand en de ontwenning.
Uit de reacties op de vragen naar de medische aspecten
bleek dat eon meerderheid van de respondenten die op
paviljoen 1 hadden gezeten, geen ernstige problemen had
gehad met de ontwenning en dat eon grate meerderheid vond
dat deze nu (veel) beter was verlopen dan bij eventuele
eerdere detenties. loch bleek ook, uit de reacties op de
specifieke vragen naar de behandeling door de medische
dienst, dat deze aanzienlijk minder positief word gewaardeerd dan de niet-specifiek medische benadering.
Eon kleine meerderheid had hierop voornamelijk kritiek
en ook zei eon meerderheid dat zij niet zelf hadden kunnen aangeven hoe zij wilden afkicken. Als bezwaar aan het
adres van de medische dienst word echter niet zozeer de
methadonvoorziening genoemd, maar vooral het niet verstrekken van slaapmiddelen.
Waarschijnlijk droeg de psvchosociale benadering in
het Amsterdamse experiment er in belangrijke mate aan
bij dat de lichamelijke ontwenning op zich oak als minder

60

problematisch en bepalend voor de eerste periode van de
detentie word ervaren. In hoeverre de methadon hierbij
eon, zij het niet door de geinterviewden expliciet vermeld, ondersteunende rol speelde, kon uit de toelichtende opmerkingen niet warden afgeleid.
De overplaatsing na enige weken uit paviljoen 1 in
"Demersluis" werd door eon kleine meerderheid als eon
punt van kritiek op de experimentele opzet gegeven. Hoewel eon aantal geinterviewden opgelucht was dat zij onder de druk van het CAD uit waren on nu ook met
ni•et-gebruikers zaten, gaf eon meerderheid aan dat zij
na de overplaatsing weer moor geisoleerd raakten en de
stumulerende invloed van het CAD en van de overige contacten op paviljoen 1 misten. Oak de geringere
mogelijkheid tot activiteiten word als eon reden voor
eon negatief oordeel over de overplaatsing genoemd.
Uit de verdere gegevens over de contacten en de ervaringen na de overplaatsing bleek dat eon meerderheid
doze ook als eon achteruitgang beschouwde, behalve wat
betreft het contact met de medegedetineerden. Vrijwel
alle geinterviewden hadden na overplaatsing nog contact
met het CAD, maar doze bezoeken werden als to incidenteel
beschouwd am de vertrouwelijke relatie to bestendigen.
lets moor dan de helft nam wel contact op met eon maatschappelijk werk(st)er na de overplaatsing, maar van hen
vond slechts de helft dat doze hen ergens mee had kunnen
helpen. Hoewel ongeveer de helft van de respondenten oak
voor de bejegening door de bewaarders na overplaatsing
waardering had, bleek dit bij minder van hen het geval to
zijn dan ten aanzien van de bewaarders op paviljoen 1.
Hoewel de overplaatsing aldus door eon groat deel van
de geinterviewden als een achteruitgang word ervaren,
blijkt echter niet dat de sociale contacten als beduidend minder positief werden bestempeld dan door de
geinterviewden die de eerste periode van hun detentie
niet in het relatief gunstige klimaat van paviljoen 1
hadden doorgebracht.
Tot slot de gegevens over de situatie bij het einde
van de detentie en de toekomstplannen. Wat vooral opvalt
is dat eon grate meerderheid van de respondenten die op
de experimentele afdeling hadden verbleven, zei dat ze
tijdens deze detentie anders waren gaan denken over
druggebruik en dat ook eon grate meerderheid contact had
met eon drughulpverleningsinstelling bij het einde van
de detentie. Als verandering in de houding ten opzichte
van drugs word vooral genoemd dat men moor inzicht had
gekregen in de 'destructieve' working en dat men hover
niet moor wilde gaan gebruiken, waarbij eon groot deel
van de betreffende respondenten eveneens aangaf dat zij
dit wel als eon zware onderneming zagen. In de toelichtende opmerkingen word de verandering in het denken
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over druggebruik in hoofdzaak toegeschreven aan de contacten met de interne CAD-medewerkers en de medegedetineerden.
Naast het opvallend gunstige oordeel over de eerste
periode van de detentie blijkt bij vergelijking van de
ervaringen tijdens de detentie en de geschetste situatie
bij het einde van de van de detentie van de verschillende
geinterviewde onderzoekgroepen eveneens dat van de gainterviewden die in Amsterdam aan het experiment hadden
deelgenomen, een opmerkelijk hoog percentage tijdens de
detentie enders was gaan denken over druggebruik en dat
de.meesten van doze groep tijdens de detentie contact met
een drughulpverleningsinstelling hadden gelegd. In hoeverre doze resultaten samenhangen met aspecten van de
experimentele benadering zal in par. 5.5 worden onderzocht.

5.5 Samenhangen: detentie-ervaringen
De toelichtende opmerkingen van de respondenten die
aan het Amsterdamse experiment hadden deelgenomen, wezen
er al op hoe zij tijdens de interviews zelf verband
legden tussen hun ervaringen met gen aantal apspecten
van de experimentele benadering.
In het navolgende wordt bezien of en in hoeverre er
ook verbanden zijn te constateren op grond van de Pearson
product-momentcorrelaties tussen elk van de scores" op
de gesloten oordeelsvragen.
Bij het bezien van de correlatiematrix van de paarsgewijze verbanden tussen de detentie-ervaringen valt het
allereerst op dat die met de specifieke psychosociale benadering op paviljoen 1 onderling het hoogst correleren
en dat hetzelfde geldt voor de gegevens oVer de medische
behandeling. Er blijken echter weinig verbanden tussen
den twee groepen gegevens te bestaan.
Nader ingevuld ziet dit patroon er els volgt uit. Het
positieve corded l over de eerste periode van de detentie,
het verblijf op paviljoen 1, hing vooral samen met eon
good contact met de medegedetineerden (r=.53). Op de
tweede plaats bepaalden de contacten met het CAD, het
idee dat het CAD had kunnen helpen en de waardering voor
de groepsgesprekken de waardering voor de eerste periode
van de detentie (respectievelijk r=.37", r=.34 en
r=.32). Voorts blijkt, zoals to verwachten was, dat voor-

Voor de berekening van de correlaties zijn alle gageyens teruggebracht tot twee categorieen.
° 5 Bij de vermelde correlatiecoefficienten worden de tokens genegeerd. Zij zijn in de formulering van de
aard van de verbanden verwerkt.
04
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al degenen die eon positief oordeel hadden over het
verblijf op paviljoen 1, moeite hadden met de overplaatsing (r=.52).
De ervaringen met de medische benadering blijken in
aanzienlijk mindere mate samen to hangen met het oordeel
over de detentieperiode op paviljoen 1 on bovendien zijn
doze verbanden negatief. Zo blijkt dat het vooral degenen
waren die goon of weinig waardering hadden voor de medische behandeling en die het meest problemen hadden met
het ontwennen, die wel eon positief oordeel hadden voor
de eerste periode van de detentie in het algemeen (respectievelijk r=.25 en r=.24), maar doze verbanden zijn,
gezien de lage correlatiecoefficient on het kleine aantal respondenten niet stork.
Wanneer we vervolgens naar de verschillende aspecten
van de psychosociale benadering onderling kijken, dan
blijkt dat vooral de groepsgesprekken eon bindend element vormen. Vooral degenen die voornamelijk positieve
ervaringen hadden in de groepsgesprekken, hadden waardering voor de aparte afdeling (r=.46), de voorlichting
(r=.39) on de contacten met het CAD (r=.31). Tevens hangt
het oordeel over de overplaatsing het sterkst samen met
het oordeel over de groepsgesprekken (r=.44).
Kijken we naar de gegevens over de medische
benadering, dan blijkt dat het oordeel over de ontwenning
het sterkst samenhangt met de medicatie: het waren vooral
degenen die 5 dagen of korter methadon hadden gehad die
achteraf zeiden dat de ontwenning goed was verlopen
(r=.31). Tevens blijkt echter dat ook het oordeel over
eon aparte afdeling voor verslaafden in positieve zin
samenhangt met de ervaringen met de ontwenning (r=.29).
Het oordeel over de medische behandeling in ruimere zin,
waarbij in de toelichtende opmerkingen ook aan de houding
van de arts on verpleegkundigen word gerefereerd, blijkt
to zijn bepaald door het al dan niet zelf hebben kunnen
aangeven hoe men wilde ontwennen. Vooral degenen die inspraak hadden gehad, hadden waardering voor de medische
behandeling (r=.38).
Tot slot eon misschien verrassend resultaat, nl. dat
vooral degenen die zeiden dat ze zelf hadden kunnen aangeven hoe zij wilden ontwennen, eon kortdurend methadonafbouwschema hadden gehad (r=.50). Dit is in
overeenstemming met de door eon aantal geinterviewden
gemaakte opmerking dat het langdurig methadon krijgen
'uitstel van executie' is on spreekt de gedachte tegen
dat wanneer men verslaafde gedetineerden de vrije keus
geeft, zij over het algemeen voor eon langdurige methadonvoorziening zullen kiezen.
Vervolgens word eon factoranalyse toegepast om to beZion of het vermoeden juist is dat enerzijds de gegevens
over de psychosociale benadering onderling het sterkst
samenhangen en anderzijds die over de medische bena-
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dering. Hiertoe werd, evenals voor de factoranalyse over
de achtergrondgegevens, gekozen voor de methode van de
principale componentenanalyse met een varimax-rotatie,
omdat doze methode het meest die gegevens samenvoegt die
onderling het sterkst samenhangen.
De resultaten hiervan, die in tabel 5.5.2 zijn weergegeven, bevestigen het vermoeden. Wanneer per factor die
gegevens in beschouwing worden genomen met eon lading van
hoger dan .40, d.w.z. die het hoogst met de betreffende
factoren samenhangen, dan worden in de eerste factor de
ervaringen met het CAD, de groepsgesprekken, de
medegedetineerden en de voorlichting samengevoegd en
blijkt eveneens dat het algemeen oordeel over de eerste
periode van de detentie en dat over de overplaatsing
vooral door doze gegevens word bepaald. Aldus kan men
concluderen dat de verschillende aspecten van de experimentele niet-specifiek medische benadering
OP
POViljOen
1 in de ervaring van de geinterviewden eon
samenhangend geheel vormden.
In de tweede factor worden de gegevens over de medische benadering samengevoegd. Het hoogst ladende gegeven op doze factor, dus het gegeven dat het meest het
gezicht van doze dimensie bepaalt, is het at dan niet
zelf hebben kunnen aangeven hoe men wilde afkicken.
Het oordeel over de aparte afdeling en de bejegening
door de bewaarders blijken bij doze factoroplossing moor
met de ervaringen ten aanzien van de medische behandeling
semen to hangen dan met de psychosociale benadering.

5.6 Samenhangen: achtergrond en detentie-ervaringen
Hoewel het aantal geinterviewde harddruggebruikers
dat deelnam aan het experiment in Amsterdam, klein is,
zodat differentiering tussen hen tot kleine subgroepen
leidt, is het toch interessant na te gaan wie voor de experimentele benadering de meeste waardering had on wie
in mindere mate of goon. Uit de toelichtende opmerkingen
bij de gesloten oordeelsvragen kon al het vermoeden
Norden afgeleid dat waarschijnlijk de ouderen en misschien degenen die at langer verslaafd waren, positiever
oordeelden over diverse psychosociale aspecten van de
experimentele benadering. Ten aanzien van de specifiek
medische benadering konden in de mondelinge toelichtingen goon indicaties voor een dergelijke differentiering worden gevonden.
In het navolgende wordsn samenhangen onderzocht aan
de hand van de scores op de gesloten oordeelsvragen.
Achtergrondkernmerken die vooral samen blijken to
hangen met ervaringen ten aanzien van aspecten van de experimentele benadering, zijn: de sociaal-culturele
achtergrond, de leeftijd, de duur van de verslaving,
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eerder contact met de kinderbescherming en het aantal
eerdere detenties sinds men regelmatig harddrugs gebruikte.
Uit de paarsgewijze verbanden kan globaal het
volgende patroon worden afgeleid. Het waren vooral de
geinterviewden van niet-Nederlandse -d.w.z. voornamelijk Surinaamse - origine, de ouderen, degenen die
goon kinderbeschermingsverleden hadden on degenen die al
vaker den twee keer eerder gedetineerd waren geweest
sinds de verslaving, die meerdere positieve ervaringen
opdeden ten aanzien van elementen van de experimentele
benadering. De duur van de verslaving blijkt niet eenduidig met de verschillende aspecten van doze benadering
samen te hangen.
Wanneer we de verschillende gegevens langs gaan kan
dit algemene patroon als volgt worden ingevuld. Op de
eerste plaats de samenhangen met de sociaal-culturele
achtercirond. De geinterviewden van niet-Nederlandse
-vnl. Surinaamse- origine hadden vooral positieve ervaringen met de groepsgesprekken (r=.45). Voorts hadden
ook moor van hen waardering voor de bewaarders (r=.29),
de CAD-medewerkers (r=.24), de medegedetineerden (r=.22)
en de voorlichting (r=.20) dan van de van oorsprong Nederlandse geinterviewden. De correlatie met het oordeel
over de aparte afdeling is lager (r=.18), maar wijst in
dezelfde richting als de voorgaande gegevens. Ook voor
de behandeling door de medische dienst hadden meer van de
niet uit Nederland afkomstige respondenten overwegend
waardering (r=.24).
Op de tweede plaatst blijkt de leeftijd van de geinterviewden semen te hangen met veel gegevens over de
detentie-ervaringen. De resultaten ten aanzien hiervan
zijn in overeenstemming met het vermoeden dat uit de toelichtende opmerkingen gedurende de interviews rees. Ook
uit de correlaties blijkt dat vooral de oudere
respondenten eon overwegend positief oordeel hadden over
de groepsgesprekken (r=.40), de voorlichting (r=.38), 1 de
medegedetineerden (r=.37), de aparte afdeling (r=.28) en
de bewaarders (r=.24). Er blijkt echter geen verband to
bestaan tussen de leeftijd en de ervaringen in het contact met het interne CAD. Ook de behandeling door de
medische dienst en de ontwenning werden niet perse door
de ouderen of juist de jongeren moor of minder gewaardeerd.
Op de derde plaats blijkt het gegeven of men vroeger
contact had gehad met de kinderbescherming consistent
semen to hangen met de detentie-ervaringen. Vooral degenen bij wie dit niet het geval was, hadden eon overwegend positief oordeel over de aparte afdeling (r=.35),
het contact met de medegedetineerden (r=.45), het contact met het CAD (r=.30) en de groepsgesprekken (r=.24)
en ook over de medische benadering (r=.28). Het al dan
niet contact hebben gehad met de kinderbescherming hing

65

echter op zich nauw samen met de sociaal-culturele
achtergrond en de leeftijd van de gedetineerden, zodat
men doze drie achtergrondgegevens als een cluster dient
op to vatten.
eerdere
Op de vierde pleats blijkt het aantal
detenties sinds de verslaving consistent en positief semen to hangen met bijna elk van de gegevens over de ervaringen met de experimentele benadering. Vooral degenen
die al vaker clan tweemaal eerder verslaafd gedetineerd
waren geweest, hadden een posit ief oordeel over de voorlichting (r=.62!), over het contact met het CAD (r=.30),
de. groepsgesprekken (r=.24) en de medische benadering
(r=.24). Anderzijds hadden echter degenen die niet eerder of minder vaak eerder verslaafd gedetineerd waren,
juist moor waardering voor de bejegening door de
bewaarders (r=.26). Dit laatste springt or door zijn inconsistentie met de andere samenhangen uit. Ook uit de
correlaties tussen andere gegevens en het oordeel over
de bewaarders blijkt dat deze soms tegengesteld zijn aan
wet men zou verwachten.
Wet betreft de duur van de verslaving blijken de
samenhangen met de verschillende aspecten van de experimentele benadering niet eenduidig te zijn. Enerzijds
blijkt dat vooral de respondenten die relatief kort
verslaafd waren, eon positief oordeel hadden over de medische benadering (r=.25), de bejegening door de
bewaarders (r=.23) en de aparte afdeling (r=.22). Anderzijds waren het vooral de al langer verslaafden die een
positief oordeel hadden over de voorlichting (r=.52!) en
het contact met de medegedetineerden (r=.23). Hierin is
in zoverre eon consistentie te ontdekken dat de korter
verslaafden kennelijk meer waardering hadden voor die
aspecten van de detentie die in de factoranalyse over deze gegevens onder factor 2 werden samengevoegd en de
langer verslaafden moor waardering hadden voor die aspecten die in factor 1 werden gevat. Het contact met de
CAD-medewerkers en het oordeel over de groepsgesprekken
(de onderwerpen ten aanzien waarvan het meest gemengde
gevoelens blijken te bestaan), vertonen echter geen
samenhang met de duur van de verslaving.
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6 DETENTIE ERVARINGEN, AMSTERDAM-NIET-EXPERIMENTEEL
-

Inleiding

De binnenkomende harddruggebruikers die volgens de
gestelde criteria niet in aanmerking kwamen voor
plaatsing op paviljoen 1, werden verspreid over de overige pavi1joens van het binnenkomst-HvB "Demersluis".
Ook kon het voorkomen dat iemand die wel aan de criteria
voldeed niet kon warden opgenomen vanwege plaatsgebrek.
Het regiem op doze overige paviljoens was moor gesloten van aard dan dat op paviljoen 1 en speciale aandacht
on activiteiten voor harddruggebruikers, zoals die
werden geboden op de speciale afdeling, ontbraken.
Van de 16 geinterviewden die niet op paviljoen 1
werden geplaatst, was bij 5 de reden dat zij zelf niet
wilden, 4 van hen kwamen op grond van de avenge criteria
niet in aanmerking, 3 voldeden wel aan de criteria, maar
konden niet worden opgenomen vanwege plaatsgebrek en 3
wisten zelf de radon van niet-plaatsing niet.
De 5 respondenten die zeiden niet op paviljoen 1 to
willen worden geplaatst, gaven hiervoor verschillende
redenen op. Eon zag zichzelf niet als "hopeloos" genoeg
en vond dat or teveel dwang word toegepast, een wilde
goon verplichtingen aangaan en zei dat hij toch niet van
de drugs af zou kunnen, eon was bang dat er zou warden
gebruikt, eon wilde niet met andere verslaafden worden
geconfronteerd en eon zei dat hij zijn problematiek
Hover wilde ontkennen en anoniem af wilde kicken.

6.1 Detentie-ervaringen voor overplaatsing
6.1.1

Eerste periode
a. Algemeen oordeel

Uit tabel 5.1.1a blijkt dat de meningen van de Amsterdamse respondenten die niet op de experimentele afdeling
werden geplaatst, over de eerste periode van de detentie
verdeeld waren. Zes van hen (38%)° 1 hadden eon positief
oordeel, 4 (25%) dachten or matig of gemengd over en 6
hadden eon negatief oordeel. Zij vonden alien op eon na
(15=94%) dat or to weinig aandacht word besteed aan pro-
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blemen die met het druggebruik samenhangen. Dit betekent
echter niet dat zij ook unaniem vonden dat er meer aandacht can de drugproblematiek zou moeten worden besteed.
Dit was bij 13 (81%) het geval.
Op de vraag am toelichting bij de vraag near het oordeel over de beginperiode in het algemeen. kwamen 9 positieve en 19 negatieve reacties. De negatieve opmerkingen
betroffen vooral lichamelijke aspecten (zich ziek voelen
-6 meal genoemd- en slecht slapen -2 maal genoemd-) on
het gebrek can niet-medische hulpverlening en activiteiten tijdens het afkicken (tezamen 8 meal genoemd). Aan
de- positieve zijde zeiden 2 respondenten dat de perste
periode wel meeviel, omdat ze methadon kregen en 2 omdat
ze het al eerder hadden meegemaakt en nu niet zo'n pro
bloom met afkicken hadden. Vier respondenten gaven als
positieve toelichting bij bun oordeel over de eerste periode contacten met bewaarders of medegedetineerden op.
Op de vraag am toelichting van de behoefte can meer of
minder aandacht voor de drugproblematiek, kwamen de
volgende reacties. Acht respondenten (50%) maakten tezamen 10 opmerkingen die de wens te kennen gaven om intensiever en met meer deskundige hulp met deze problematiek
bezig to zijn. Opmerkingen als "meer praten", "meer contact met het CAD" en "eon alternatief leren" werden in
doze categorie samengebracht. Daarnaast zeiden 6 geinterviewden dat ze moor hulp zouden willen hebben met
problemen in de vrije maatschappij in het algemeen en de
voorbereiding op de terugkeer daarin.
b. Veroelijking met eerdere detenties
Van de geinterviewden die niet op paviljoen 1 werden
geplaatst, hadden or 5 eerder op doze experimentele afdeling gezeten en 13 waren eerder elders gedetineerd geweest. Van de laatsen zei iets meer dan de helft (7=58%)
dat ze de eerste periode van de detentie nu lets of veel
beter vonden den bij vroegere detenties elders. Van de 5
respondenten die eerder op paviljoen 1 hadden gezeten,
vonden en 2 het nu beter.

-

6.1.2 Lichameliike toestand en medische zorg
Uit tabel 5.1.2a blijkt dat iets minder dan de helft
(7=44%) van de geinterviewde harddruggebruikers die niet
op het experimentele paviljoen werden geplaatst, zei dat
ze or bij hun insluiting lichamelijk slecht of zeer

°I Bij het berekenen van de percentages zijn de 'onbekenden' buiten beschouwing gelaten. Daardoor kunnen
soms gelijke absolute aantallen tot verschillende
percentages leiden.
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slecht aan toe waren. Vier vanjlen gaven hiervoor als reden dat ze op het politiebureau geen of to weinig
methadon kregen.
Eenmaal in het HvB ingesloten, kreeg eon relatief
hoog percentage (8=53%) van de niet-experimentele groep
geinterviewden langdurend methadon° 2 , van wie or eon eon
.onderhoudsdosis kreeg. Dit is moor clan van de geinterviewden die op paviljoen 1 werden geplaatst (377.).
Evenals van de geinterviewden op paviljoen 1 had moor
dan de helft eon positief of matig oordeel over het
afkicken, maar het was bij hen niet zo dat ook eon meerderheid vond dat dit nu beter verliep dan bij eerdere
detenties in eon HvB. Dit was slechts bij 4 (40%) van degenen op wie doze vraag van toepassing was, het geval.
Als redenen waarom de lichamelijke ontwenning nu beter
verliep, werd 4 maal de methadonverstrekking genoemd on 4
maal persoonlijke omstandigheden als het doze keer minder verslaafd zijn of al eerder ontwend on daardoor beter
voorbereid zijn. Als redenen waarom de ontwenning nu
slechter verliep, word 4 maal de middelenverstrekking
genoemd, waarbij 2 respondenten aangaven dat zij veel
last hadden gehad bij het ontwennen van de methadon.
Voorts word door 3 geinterviewden als reden voor eon
moeilijke ontwenning het alleen on zonder begeleiding
opgesloten zijn geweest genoemd. Evenals bij de
respondenten van paviljoen 1, had iets minder dan de
helft (7=44%) inspraak bij de keuze tot de gevolgde
medicatie.
Bij de hierop volgende vraag, naar het oordeel over de
behandeling door de medische dienst, blijkt dat van de
niet-experimentele groep eon relatief hoog percentage
(10=63%) hierover eon positief of matig oordeel had,
waarvan slechts 2 'matig of gemengd'". Op de vraag om
toelichting hierbij kwamen moor negatieve reacties (11)
dan positieve (7), wat in tegenspraak is met doze scores
of op zijn minst op ambivalentie wijst. Vier positieve
reacties betroffen de middelenverstrekking (2 maal
'methadon, 1 maal slaapmiddelen on 1 maal juist goon
methadon). De medicatie word door 3 respondenten in negatieve zin genoemd (eenmaal to weinig methadon on tweemaal
goon slaapmiddelen).
Bij de negatieve reacties ten aanzien van de medische
behandeling word vooral de houding van de medische dienst
genoemd: 8 respondenten (50%) vonden dat ze niet serious
werden genomen in andere klachten dan afkicksymptomen
en/of dat ze to autoritair werden behandeld.

02
03

dat wil zeggen moor dan 5 dagen.
Uit doze scores op de 'gesloten' vraag blijkt dat de
respondenten in de niet-experimentele groep moor
waardering hadden voor de medische behandeling dan
degenen die op paviljoen 1 verbleven.
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Men kan OP grond van deze gegevens concluderen dat een
kleine meerderheid van de geinterviewden die niet op
Paviljoen 1 werden geplaatst, eon positief oordeel had
over zowel het afkicken als over de behandeling door de
medische dienst. Oak moet men vaststellen dat het oordeel
over de behandeling in tegenspraak lijkt met de daarop
volgende toelichtingen. Hierbij waren de negatieve reacties in de meerderheid, waarbij vooral klachten over de
houding van de medische dienst near voren kwamen.

6.1.3 Interne hulpverlening
a. Het interne CAD
Uit tabel 5.1.3a blijkt dat van de 16 geinterviewden
die niet op de experimentele afdeling verbleven, een
grate meerderheid (12) een positief of heel positief
oordeel hadden over het idee am CAD-medewerkers in het
HvB to la -ten werken. Uit de tabel blijkt dat 12 van hen
(757.) door een interne CAD-medewerker waren bezocht. De
meesten van hen hadden geen reactie op de gesloten vraag
near het oordeel over doze contacten, maar op de vraag of
ze met de hen bezoekende medewerker konden praten, antwoordde het merendeel van degenen die contact hadden
gehad (9=75%), niet positief. Ook zei slechts een minderheid (5=42Z) dat het CAD hen op de eon of andere
manier had kunnen helpen.
Uit de toelichtende opmerkingen bij het idee van en
het oordeel over het interne CAD (6 positieve reacties en
7 negatieve), blijkt dat men over het algemeen wat argwanend stond tegenover de CAD-medewerkers ("ik praat
niet zomaar met vreemden" en "je moat voorzichtig zijn
als je in voorarrest zit") en vond dat men weinig begrip
kreeg. De positieve reacties waren weinig uitgesproken
en in vage termen geformuleerd als "altijd wel prettig
als er iemand langskomt" en "een beetje aandacht is nooit
weg".
Oak op de vraag of het CAD had kunnen helpen, kwamen
weinig geprononceerde reacties. Van de 5 respondenten
die zeiden dat ze er wat aan hadden gehad, zeiden er 3
dat ze informatie hadden gekregen over afkick- of opvangcentra, een dat het "zijn gezichtsveld verbreed had"
en een dat hij hulp had gekregen bij een conflict met een
bewaarder.
Men kan op grand van doze gegevens concluderen dat in
ieder geval voor de 16 geinterviewden die niet op
paviljoen 1 verbleven, de contacten met het interne CAD
weinig in beweging zetten of tot stand brachten, waarbij
een respondent illustrerend verwoordde dat "jeer weinig
aan hebt als je eenmaal in de drie waken een half uurtje
iemand spreekt".
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b. Overige contacten met interne hulpverlening
Omdat het niet in de opzet van het experiment besloten
lag dat het interne CAD zich ook intensief bezig zou
houden met de gedetineerden die niet op paviljoen 1
werden opgenomen, lag de nadruk op de hulpverlening op de
overige paviljoens bij het maatschappelijk werk en de
geestelijke verzorging.
Het blijkt echter uit tabel 5.1.3b dat slechts 3 (19%)
van de 16 geinterviewden uit de niet-experimentele groep
tijdens de eerste periode van de detentie contact hadden
gehad met eon maatschappelijk werk(st)er. Waarom de
overigen voor overplaatsing goon contact met het maatschappelijk werk hadden opgenomen, is niet bekend.
Wel had jets meer dan de helft van de respondenten
(9=56%) contact gehad met eon geestelijk verzorger en
had men over het algemeen positieve ervaringen hiermee.

6.1.4 De bewaarders
Zoals in de inleiding word vermeld, hadden alleen de
bewaarders die op paviljoen 1 werkten, eon aanvullende
opleiding en training gekregen met het oog op de omgang
met verslaafde gedetineerden. Om te bezien of dit ook in
de ervaring van de bejegening door de gedetineerden tot
verschillen leidde, werd aan beide groepen geinterviewden dezelfde reeks vragen over de bejegening
gesteld.
Uit tabel 5.1.4 blijkt dat de geinterviewde gebruikers die niet op paviljoen 1 werden geplaatst, over het
algemeen weinig waardering hadden voor de bewaarders.
Slechts eenderde (5=33%) had een positief oordeel over
de bejegening, 4 (27%) dachten or matig of gemengd over
en 6 (40%) hadden eon negatief oordeel. Het merendeel
(14=88%) vond het belangrijk dat bewaarders jets van
drugproblematiek afweten, maar slechts 2 respondenten
vonden dat dit bij de bewaarders die niet op paviljoen 1
werkten, ook het geval was.
Ten aanzien van de bewaarders'werden near aanleiding
van de vraag am toelichting 5 positieve en 19 negatieve
opmerkingen gemaakt. De positieve reacties hadden alle
betrekking op een gewaardeerde positieve houding van de
bewaarders. Bij de negatieve reacties werden door 6
geinterviewden opmerkingen gemaakt als 'onbegrip', 'goon
begeleiding' en 'goon sociaal gevoel'. Ook zeiden 6
(grotendeels andere) respondenten dat ze de bewaarders
"to jong" en "onervaren" en/of "bang" vonden en het idea
hadden dat ze daarom "strikt" on "formeel" handelden.
Vooruitlopend op een vergelijking van de ervaringen
met de bewaarders van doze respondenten met die van degenen op paviljoen 1 hadden verbleven, ken men vaststellen dat door de gedetineerden op de aparte afdeling
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aanzienlijk positiever over de bewaarders werd geoordeeld.

6.1.5 Een aparte afdeling en medegedetineerden
Om eon idee to krijgen hoe de nu niet direct bij het
experiment betrokkenen over het idee van een aparte afdeling voor harddruggebruikers dachten, werd aan de
niet-experimentele groep geinterviewden gevraagd hoe zij
coier een aparte afdeling dachten en of zij or bij een
eventuele volgende detentie (wel) zouden willen zitten.
In tabel 5.1.6 zijn de reacties op de vraag wat men
van een aparte afdeling dacht, tezamen weergegeven voor
degenen die or wel eerder hadden verbleven (5
respondenten) en dagenen bij wie dit niet het geval was
(13 respondenten). Het blijkt dat 9 respondenten er geen
positief idee over hadden en 7 wet. Als -vermeemdvoordeel van de experimenten werden het begrip en de contacten genoemd en daarnaast, in mindere mate, het open
regiem. Ms nadeel werd genoemd dat men niet met "de andere junks" over een kam geschoren wilde worden en/of
toch niet met het druggebruik wilde stoppen. Bovendien
gaven sommige geinterviewden aan dat ze bang waren dat er
op paviljoen 1 drugs gebruikt zouden worden.
Op elle andere paviljoens dan paviljoen 1 zaten zowel
harddruggebruikers als niet-gebruikers.
lilt tabel 5.1.6 blijkt dat op de vraag hoe men de contacten met de medegedetineerden had ervaren, een meerderheid van de geinterviewde gebruikers van de
niet-experimentele groep (11=73%) positief tot zeer positief antwoorde. Hieruit kan men afleiden dat de gebruikers er geen last van hebben dat ze eventueel door de
andere gedetineerden apart werden bekeken of denigrerend
behandeld. Ook blijkt dat slechts 2 geinterviewden
meestal of altijd over drugs praatten.

-

6.1.6 De activiteiten
Het regiem en het dagprogramma op de andere
paviljoens dan paviljoen 1 was voor iedereen, verslaafd
of niet, hetzelfde. flit betekende dat sport en werk niet
verplicht waren en dat er geen speciale activiteiten
waren in verband met eventuele verslavingsproblematiek.
Hoewel werken en sporten niet verplicht waren, blijkt
uit tabel 5.1.7 dat toch ook van de niet-experimentele
groep vrijwel iedereen hieraan had deelgenomen (respectievelijk aan werk: 16=100% en aan sport: 14=88%).
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Het oordeel over actief bezig zijn gedurende de
eerste periode van de detentie, dat wil zeggen inclusief
de tijd dat men met eventuele afkicksymptomen to maken
had, was unaniem positief. Veertien (88%) geinterviewden van de niet-experimentele groep hadden ook nog
g'raag aan andere activiteiten of moor van dezelfde moo
willen doen. Van de activiteiten die hierbij werden genoemd, ging de voorkeur uit naar sport (12 maal genoemd),
gespreksgroepen (8 maal genoemd), individuele gesprekken
(eveneens 8 maal genoemd), vrije expressie (6 maal genoemd) en work (5 maal genoemd).
Op grond van doze gegevens kan men concluderen dat ook
de geinterviewden die niet aan het experimente
deelnamen, actief bezig zijn hoog waardeerden en dat als
activiteiten waartoe men moor de mogelijkheid zou willen
hebben, zowel die waarbij men fysiek actief is, zoals
sport, werden genoemd als ook moor op bezinning gerichte
activiteiten als groeps- en individuele gesprekken.
—

6.1.7 De overplaatsing
Net als de gedetineerden op paviljoen 1 werden ook degenen die niet aan het experiment deelnamen, na enige
tijd uit de binnenkomsttoren "Demerslui . s" overgeplaatst
naar hetzij het HvB "De Schans", hetzij "De Wog".
Uit tabel 5.1.8 blijkt dat het merendeel (9=60%) van
de respondenten uit de niet-experimentele groep de overplaatsing positief had ervaren en dat slechts 2 van hen
langer in "Demersluis" hadden willen blijven. Er werden
9 uiteenlopende redenen genoemd waarom men het positief
vond dat men word overgeplaatst. Doze varieerden van
"betere bewaarders", "moor activiteiten" en "vrijer
regiem" tot "menselijker". De 5 negatieve opmerkingen
waren niet onder eon noemer to brengen.

6.2 Detentie-ervaringen na overplaatsing
6.2.1 Contacten met interne hulpverleninq
Uit tabel 5.2.1 blijkt dat eenderde (5=31%) van de
geinterviewden uit de niet-experimentele groep na overplaatsing (nog) contact had met een interne
CAD-medewerker. Van de 12 respondenten die voor de overplaatsing werden bezocht, word bij 7 dit contact daarna
niet gecontinueerd. Tevens blijkt dat degenen die na
overplaatsing nog wel contact hadden met het interne
CAD, alien eon a tweemaal werden bezocht, terwijl dit bij
de geinterviewden uit de experimentle groep vaker het
geval was.
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Van de geinterviewden tilt de niet-experimentele groep
had wel eon relatief groot aantal (12=75%) contact met
een interne maatschappelijk werk(st)er na overplaatsing.
Dit was zowel aanzienlijk moor dan het aantal dat voor
overplaatsing contact zocht met het maatschapPelijk werk
als ook lets moor dan van de ekperimentele grcep
(13=63%). Hoewel 9 respondenten (75% van degenen die
contact hadden) zeiden dat het maatschappelijk work hen
had kunnen helpen, hadden slechts 4 van hen (33%) eon positief oordeel over het maatschappelijk work.
Evenals van de experimentele groep geinterviewden nam
its moor dan 80% van de niet-experimentele groep contact op met eon geestelijk verzorg(st)er en had eon grote
meerderheid van hen eon positief oordeel over deze contacten. Dit oordeel was, net als dat over het maatschappelijk work, lets gunstiger dan dat van de
experimentele groep, maar oak bier was het verschil to
klein am eon algemene uitspraak op to baseren.

6.2.2 De bejegening door de bewaarders
Tweederde
van
de
geinterviewden
tilt
de
niet-experimentele groep (12=75%) had eon positief oor. deel over de bejegening door de bewaarders na de overplaatsing. Dit zijn or aanzienlijk moor dan van degenen
die voor de overplaatsing eon positief oordeel over de
bejegening door de bewaarders hadden (5=33%) on ook moor
dan van de geinterviewden die eerder op paviljoen 1
hadden gezeten (16=53%).

6.2.3 Contact met medeqedetineerden
Wat betreft het contact met de medegedetineerden, was
or bij de niet-experimentele groep weinig verschil met
het oordeel voor de overplaatsing. Zowel voor als na de
overplaatsing had het merendeel overwegend positieve ervaringen met de medegedetineerden (respectievelijk
11=73% en 12=80%). Ook ten aanzien van het wel of niet
voornamelijk met ook-gebruikers omgaan on het wel of
• niet voornamelijk over drugs praten, bleek nauwelijks
verschil tussen de periode voor en na overplaatsing.

6.2.4 Deelname aan activiteiten
lilt tabel 5.2.4 blijkt dat de deelname aan activiteiten oak bij de groep geinterviewdon die niet op
paviljoen 1 had gezeten, na overplaatsing hoog was. Der-
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tien van hen (81%) namen zowel aan sport als aan het work
deel. Evenals bij de geinterviewden uit de experimentele
groep waren doze aantallen jots lager dan voor de overplaatsing, maar de verschillen zijn slechts zeer goring.
Ook namen 10 respondenten (63%) van de
niet-experimentele groep na overplaatsing deel can
groepsgesprekken, voornamelijk die van de humanistische
geestelijk verzorgster on 5 respondenten woonden de
huiskamerbijeenkomsten bij (31%). Doze laatste werden
georganiseerd voor gedetineerden die weinig bezoek kregen on hadden eon informeel gezelligheids- en
informatief karakter.
Op grond van doze cijfers ken men vaststellen dat het
niet zo is dat de respondenten uit de niet-experimentele
groep minder geneigd waren aan groepsactiviteiten deel
te nemen dan degenen die wel op paviljoen 1 werden geplaatst. Wel ken het zijn dat zij minder behoefte hadden
aan groepsactiviteiten die speciaal rondom het
druggebruik waren georganiseerd, zoals op paviljoen 1
het geval was.
Evenals van de respondenten uit de experimentele
groep had eon grote meerderheid (15=94%) uit de
niet-experimentele groep de mogelijkheid tot moor activiteiten gewild na overplaatsing. In de lijst met genoemde activiteiten nam bij hen sport de grootste pleats
in (door 13 respondenten = 81% genoemd), gevolgd door
.groepsgesprekken on individuele gesprekken (elk door 9
respondenten = 56% genoemd) on werk en creatieve bezigheden (elk door 6 respondenten = 38% genoemd).

6.3 Toekomstplannen en -verwachtingen
6.3.1 Plannen na detentie
Van de niet-experimentele groep geinterviewden was
jets minder dan de helft (7=44%) van plan na beeindiging
van de detentie terug te gaan near dezelfde stad als waar
men voor de detentie woonde on eveneens dat jets minder
dan de helft van hen (6=38%) near dezelfde vriendenkring
wilde terugkeren. Doze toekomstverwachtingen blijken in
zoverre concreet to zijn dat 14 respondenten (87%)
wisten waar zij na ontslag uit het HvB zouden gaan wonen.
Bij binnenkomst in het HvB hadden 12 respondenten van de
niet-experimentele groep eon vaste woonruimte. Hierin is
dus voor hen eon lichte verbetering to constateren ten
opzichte van de situatie op het moment dat zij werden
gearresteerd. Ook blijkt de woonsituatie van de
niet-experimentele groep gunstiger dan van degenen die
wel can het experiment deelnamen.
Bij binnenkomst in het HvB hadden 7 respondenten van
de niet-experimentele groep eon vaste partner en 6 van
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hen (38%) wilden ook bij terugkeer in de vrije maatschappij deze relatie voortzetten. Twee van hen hadden een
partner die eveneens harddrugs gebruikte.
Ten aanzien van de bezigheden blijkt dat oak bij de
niet-experimentele groep het perspectief van jets meer
dan eenderde van de respondenten is verbeterd. Bij insluiting had een van hen nog werk, terwijl bij vertrek
uit het HvB 5 respondenten zicht hadden op werk en 2 op
andere vaste bezigheden.

6.3.2 Drungebruik
Minder dan de helft (44%) van de geinterviewden die
niet op Paviljoen 1 werden geplaatst, zei dat zij tijdens
deze detentie enders waren gaan denken over druggebruik.
Dit is een aanzienlijk lager percentage dan van de geinterviewden die wel aan het experiment hadden deelgenomen
(21=70%).
Uit de reacties op de open vragen near wet er was veranderd en waardoor, blijkt dat bij degenen die een verandering noemden, dit, evenals bij de experimentle groep,
vooral meer inzicht in zichzelf te betreffen. Door de
respondenten die niet can het experiment hadden deelgenomen, werd doze verandering echter alleen can negatieve
ervaringen geweten, nl. het alleen opgesloten hebben gezeten en daardoor met zichzelf zijn geconfronteerd en
het afschrikwekkende voorbeeld van andere verslaafden
(elk driemaal genoemd).

6.3.3 Contacten met externe hulpverlening
HvB
Bij
vertrek
uit
het
hadden
van
de
niet-experimentele groep 7 respondenten (44%) contact
met eon externe hulpverleningsinstelling. Dit waren or 3
meer dan het aantal dat een dergelijk contact had bij insluiting. Van hen hadden er 4 al concrete afspraken voor
na de invrijheidstelling gemaakt.
Bij vergelijking met de resultaten op het gebied van
de hulpverleningscontacten van de experimentele groep,
blijkt dat van de laatstgenoemde eon aanzienlijk grater
aantal tijdens deze detentie contact met eon hulpverleningsinstelling had gecontinueerd of gelegd (23=77% versus 7=44%).

6.4 Samenvatting
Behalve over het contact met de medegedetineerden had
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ten aanzien van geen enkel onderwerp een opvallende
meerderheid van de niet-experimentele groep een positief
oordeel. Hoewel een geringe meerderheid vond dat er wel
wat was verbeterd in het HvB, had toch slechts eenderde
een overwegend positief oordeel over de eerste periode
van deze detentie. Als toelichting werd vooral gegeven
dat men zich ziek voelde en men te weinig aandacht of
hulp kreeg. Een grote meerderheid vond dat er in het HvB
meer aandacht besteed zou moeten worden aan de
drugproblematiek.
De bejegening door de bewaarders werd eveneens
slechts door ongeveer eenderde positief ervaren, waarbij
men aangaf dat men hen te jong en te weinig ervaren vond.
Het merendeel van de gei,nterviewden die niet op
paviljoen 1 werden geplaatst, werd wel door het CAD bezocht. Een minderheid vond echter dat de desbetreffende
CAD-medewerker hen had kunnen helpen en men stond over
het algemeen wat argwanend tegenover deze 'vreemde'.
Naar aanleiding van verschillende vragen in het interview uitte een grote meerderheid de behoefte zich
tijdens de detentie intensiever bezig te houden met zowel de drugproblematiek als hun leven in ruimere zin.
Maar slechts enkele respondenten namen tijdens de eerste
periode van de detentie contact op met . het maatschappelijk werk, waaruit men mag afleiden dat zij deze
instantie niet zagen als degene tot wie men zich hiervoor
kon wenden of waarvan men hulp kon verwacht6n. Wel had
een meerderheid contact met de geestelijke verzorger en
dit werd overwegend positief gewaardeerd.
Evenals de geinterviewden die op paviljoen 1 werden
geplaatst, hadden ook degenen bij wie dit niet het geval
was, vrijwel unaniem (veel) waardering voor het actief
bezig zijn gedurende de detentie. Ook van hen gaven sommigen aan dat het juist tijdens de ontwenning goed is om
veel in beweging te zijn.
Het grote merendeel had graag meer mogelijkheid tot
activiteit gewild. De meest genoemde activiteiten waren
sport en zowel individuele als groepsgesprekken.
Een minderheid stond positief tegenover een aparte
afdeling voor harddruggebruikers als paviljoen 1 in zijn
toen bestaande vorm. Zoals gezegd, gaf echter wel een
grote meerderheid op enig moment tijdens het interview
aan dat ze tijdens de detentie serieus met een eventuele
ontwenning bezig wilden zijn, ook op een aparte
afdeling. Hun gedachten bleken hierbij echter verder te
gaan dan de opzet van paviljoen 1, in de richting van een
intensievere, op behandeling gerichte, aanpak. Uit het
feit dat zij op grond van de selectiecriteria of vrijwillig niet op paviljoen 1 werden geplaatst, mag men dus
niet zonder meer afleiden dat zij niet voor een speciale,
op drugproblematiek gerichte, benadering in aanmerking
zouden willen komen.
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Hoewel bij het vragen near het oordeel over de eerste
periode in het HvB in het algemeen vooral reacties kwamen
over het fysiek (on)welzijn, bleek uit de reacties op de
vragen near de medische behandeling dat een kleine meerderheid eon positief of matig oordeel had over de ontwenning en eveneens over de behandeling door de medische
dienst. Dit laatste werd echter enigszins gerelativeerd,
doordat er moor negatieve clan positieve toelichtingen
kwamen. Uit de vrije opmerkingen bleek dat enige
respondenten wel blij waren dat ze nu methadon hadden gekregen, maar dot een meerderheid de houding van de
medische dienst to autoritair on to weinig op het individu gericht vond. Ook zei eon meerderheid dat zij niet
zelf hadden kunnen aangeven hoe zij wilden afkicken.
Fen kleine meerderheid van de respondenten uit de
niet-experimentele groep stond positief tegenover de
overplaatsing uit "Demersluis". Zij vonden, in tegenstelling tot de respondenten uit de experimentele groep,
dat de bejegening door de bewaarders, het regiem en de
mogelijkheid tot activiteiten beter waren clan voor de
overplaatsing.
In de gegevens over de periode na de overplaatsing
valt vooral op dat toen aanzienlijk meer geinterviewden
uit de niet-experimentele groep contact opnamen met het
maatschappelijk work dan daarvoor. Hoewel een ruime
meerderheid vond dat de maatschappelijk werk(st)er hen
nergens mee had kunnen helpen, bleek echter dat een minderheid overwegend waardering had voor deze contacten.
Ook had eon minderheid na overplaatsing (nog) contact
met het interne CAD.
Ten aanzien van de contacten met medegedetineerden en
de deelname can activiteiten bleek bij de
niet-experimentele groep weinig verschil in vergelijking
met de periode voor overplaatsing. Wel deed nu ongeveer
tweederde mee can de groepsgesprekken die door verschillende personen werden georganiseerd.
Wat betreft de (verwachte) situatie bij het einde van
de detentie zei een minderheid dat ze tijdens doze
detentie anders waren gaan denken over druggebruik. Doze
verandering bestond, evenals bij de geinterviewden die
op paviljoen 1 hadden verbleven, vooral uit meer
inzicht. flit word echter in tegenstelling tot de verandering bij de experimentele groep vooral geweten can als
negatief ervaren aspecten van de detentie: het alleen
opgesloten zijn geweest en daardoor met zichzelf zijn
geconfronteerd. Tevens blijkt uit het feit dat minder
dan de helft van de geinterviewden uit de
niet-experimentele groep contact had met een hulpverleningsinstelling bij vertrek uit het HvB, dat het
continueren of (opniew) leggen van hulpverleningscontacten bij deze groep in aanzienlijk mindere mate word
geraliseerd dan bij degenen die op paviljoen 1 werden gePlaatst.
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7

DETENTIE-ERVARINGEN IN 'ROTTERDAM

Inleiding
In de algemene inleiding word de opzet van het experiment to Rotterdam besproken en de verschillen met het experiment in Amsterdam vermeld. Het bleek dat de
experimentele benadering in Rotterdam moor was
geintegreerd in de normale gang van zaken in het HvB. De
voor eon geselecteerde groep verslaafden bestemde cellen
in Rotterdam vormden goon ruimtelijk afgescheiden afdoling, maar waren gelegen op een vleugel -de
Cl-vleugel- waar ook niet-verslaafden verbleven.
Plaatsing op deze cellen geschiedde vooral met het oog op
mogelijke extra medische aandacht.
De sociale zorg viol onder het werkterrein van het
aanwezige maatschappelijk work on aan extra, door het
CAD georganiseerde, activiteiten in verband met de verslavingsproblematiek in de vorm van groepsgesprekken en
eon voorlichtingsbijeenkomst, kon in principe pas na
overplaatsing uit doze celafdeling worden deelgenomen.
Het lag in de opzet van het experiment to Rotterdam
besloten dat de verslaafden ongeveer twee weken op de
Cl-vleugel zouden blijven. Doze tijdsduur word enerzijds
ontleend aan het Amsterdamse experiment en anderzijds
aan de reden waarom in Rotterdam de aparte cellenafdoling word ingesteld. Zoals vermeld lag doze vooral in
de mogelijke extra medische aandacht en hiervoor word
eon periode van twee woken, globaal genomen, wenselijk
geacht. Uit tabel 7.1.6c blijkt echter dat de meeste
geinterviewden langer dan twee woken op de Cl-vleugel
verbleven. Vijftien van hen (54%) zaten or zelfs langer
dan 3 weken° 1 .
Na de overplaatsing werden de harddruggebruikers die
eerst op de Cl-vleugel zaten, over de andere vleugels
verspreid en doze overgang betekende voor hen eerder dat
zij aan moor dan aan minder activiteiten konden

01

Op het moment dat het interview word afgenomen, waren
4 respondenten die or langer dan 3 woken zaten, nog
niet overgeplaatst, zodat de in het navolgende beschreven ervaringen ten aanzien van de overplaatsing
slechts 28 gedetineerden betreffen.
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deelnemen. Reeds bestaande contacten met het moatschappelijk werk en de medische dienst konden doorlopen,
omdat deze de zorg voor het hele HvB hadden. Oak was het
niet zo dat alleen de bewaarders van de Cl-vleugel een
speciale bijscholing met het oog op de bejegening van
verslaafde gedetineerden hadden gehad. Deze aanvullende
opleiding word in principe door alle bewaarders gevolgd
en zij rouleerden in een svsteem van wisselende teams
over de verschillende vleugels.
De gedetineerden die gedurende de eerste periode van
hun detentie niet op de Cl-vleugel warden geplaatst,
warden meteen na binnenkomst verspreid over de overige
vleugels en namen in geen enkel opzicht een uitzonderingspositie in, behalve dat zij de groepsgesprekken
en de voorlichting voor harddruggebruikers konden
volgen.
In overeenstemming met de regiemsbepalingen voor alle
preventief gehechten, waren deelname aan sport en werk
ook voor deze groep harddruggebruikers niet verplicht.
Het onderscheid in Rotterdam tussen de benadering van
de experimentele en de niet-experimentele groep en dat
voor de experimentele groep tussen de periode voor en na
overplaatsing uit de aparte afdeling was aldus veel minder duidelijk clan bij dm twee groepen in Amsterdam. Om
doze reden worden in de rapportage de
detentie-ervaringen van de exPerimentele en de
niet-experimentele groep in Rotterdam niet in aparte
hoofdstukken beschreven. Wel warden per onderwerp eerst
de resultaten bij de experimentele groep vermeld en vervolgens die bij de overigen.

7.1 Detentie-ervaringen
7.1.1 Alqemeen oordeel over de eerste periode
a. Rotterdam-experimenteel

Het oordeel over de eerste periode van de detentie van
. de geinterviewde harddruggebruikers in Rotterdam die op
de aparte cellen verbleven, was overwegend negatief.
Twintig van de 32 respondenten uit deze groep (63%) 02
oordeelden negatief of zeer negatief, 8 (26%) hadden
overwegend matige of gemengde ervaringen en slechts 4
respondenten (13%) hadden eon positief of zeer positief
oordeel over het verblijf op de aparte cellen.

02
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Bij het berekenen van de percentages zijn de 'onbekenden' buiten beschouwing gelaten. Daardoor kunnen
soms gelijke absolute aantallen tot verschillende
percentages leiden.

Als reactie op de vraag om toelichting kwamen dan ook
moor negatieve opmerkingen (totaal 40) dan positieve
(totaal 20). Het valt op dat verreweg de meeste toelichtende opmerkingen betrekking hadden op het fysiek
(on)welzijn on de behandeling door de medische dienst,
zowel in negatieve zin (17 maal) als ook in positieve zin
(13 maal).
De opmerkingen over de medische behandeling betroffen
vooral de methadonvoorziening: 13 respondenten vonden
dat ze to kort of to weinig methadon kregen en/of hadden
eon negatief oordeel over die eerste periode in het HvB,
omdat ze verplicht werden af to kicken. Opvallend is het
relatief hoge aantal respondenten dat opmerkingen maakte
als "eon paar dagen methadon is uitstel van executie" (7
maal genoemd).
Naast de klachten op fysiek en medisch terrein werden
voornamelijk negatieve opmerkingen gemaakt op sociaal
gebied: het geisoleerd op de col zitten (10 maal genoemd)
en het ontbreken van aandacht of opvang of, voorzover zij
wel aandacht ondervonden, het "als junk worden
behandeld" (tezamen 9 maal genoemd).
In het licht van het in het bovenstaande beschrevene
wekt het goon verbazing dat op de vraag of men vond dat
er voldoende aandacht word besteed aan drugproblematiek,
het merendeel (26=84%) antwoordde dat dit niet het geval
was en dat eveneens eon grote meerderheid (29=91%) vond
dat or moor aandacht aan besteed zou moeten worden. Op de
vraag wat men aan moor aandacht wenselijk achtte, kwamen
voornamelijk reacties die wijzen op eon behoefte aan moor
begeleiding, zowel in geestelijke als in lichamelijke
zi n
Tegenover de in het bovenstaande beschreven kritiek
stonden echter ook, zij het geringer in aantal, positieve
opmerkingen. 13 respondenten uitten spontaan waardering
voor de behandeling door de medische dienst. Van hen
hadden er 8 over de medische benadering alleen eon positieve opmerking, die bij hen alien luidde dat men nu
tenminste methadon kreeg. De overige 5 waardeerden het
enerzijds dat zij in het begin methadon kregen, maar
vonden dat dit to kort duurde, zodat zij tot de al eerder
genoemde groep behoorden die het "uitstel van executie"
vond. Voorts gaven 4 respondenten als positieve toelichting op hun oordeel over de eerste periode in het HvB
dat zij niets hoefden en alleen op hun cel konden blijven
en 3 juist dat zij eon activiteit hadden gevonden waarmee
zij zich bezig konden houden.
Eenentwintig (66%) van de geinterviewden in de
Rotterdamse experimentele groep waren al eerder elders
preventief gehecht geweest sinds het begin van hun
harddruggebruik on 6 (19%) hadden ook eerder op de
Cl-vleugel gezeten. Bij vergelijking met de eerste periode van eerdere detentie elders, word door eon
minderheid (7=37%) nu enige verbetering geconstateerd.
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Bij 5 van hen betrof de genoemde verbetering de methadonverstrekking. De overige toelichtingen betroffen
verbeteringen in de persoonlijke situatie buiten het
HvB. Bij de negatieve opmerkingen near aanleiding van de
vergelijking met eerdere detenties refereerden 6
respondenten aan het sociale klimaat ("op col zitten",
"slechte behandeling", "in de gaten gehouden" en
dergelijke opmerkingen) en 5 hadden nu :neer last van liChamelijke klachten.
5amenvattend kan men stellen dat het grote merendeel
van de geinterviewden in Rotterdam die de eerste periode
van bun detentie op de C1-vleugel verbleven, eon negatief
oordeel had over doze periode en dat slechts weinig van
hen eon verbetering opmerkten in vergelijking met eerdere detenties. De klachten betroffen vooral het fysiek
(on)welzijn en het goon of to weinig methadon krijgen,
het geisoleerd zijn het gebrek aan opvang. Het grote merendeel vond dat or moor aandacht besteed zou moeten
worden aan de drugproblematiek.
b. Rotterdam-niet-experimenteel
De geinterviewde harddruggebruikers in Rotterdam die
niet eerst op de aparte cellenafdeling verbleven, hadden
vrijwel unaniem eon slecht of zeer slecht oordeel over de
eerste periode van de detentie. Bij 11 van de 12
respondenten uit deze groep die eon oordeel gaven, luidde
dit negatief en eon van hen zei overwegend matige ervaringen te hebben gehad. Er werden dan ook voornamelijk
negatieve opmerkingen gemaakt bij de vraag om toelichting van dit corded. Daze betroffen vooral de
lichamelijke en medische aspecten: het zich ziek voelen
en te weinig of geen middelen daartegen krijgen (10 maal
genoemd). Daarnaast ward door 2 respondenten het alleen
zijn genoemd en door 3 persoonlijke omstandigheden of eon
incident in het HvB.
Op de vraag of men vond dat or voldoende aandacht word
besteed pan de drugproblematiek, antwoordden elle 13
respondenten tilt de niet-experimentele groep in Rotterdam, voorzover zij hierover eon oordeel gaven, dat dit
niet het geval was. Twaalf van hen (92%) vonden dat or
moor aandacht aan besteed zou moeten worden. bit betokendo echter niet dat zij ook alien eon duidelijk idee
hadden over wat or in dat opzicht moor of enders zou
•moeten aim. Acht respondenten maakten bier tezamen 10
opmerkingen over. Hiervan betrof de helft moor persoonlijke begeleiding, 3 een betere medische behandeling
en 2 moor mogelijkheid cm actief bezig to zijn gedurende
het afkicken.
Op grond van deze gegevens kan men concluderen dat de
geinterviewden in Rotterdam die niet op de speciale atdoling werden geplaatst, eon nog negatiever oordeel over

82

de eerste periode van de detentie hadden dan degenen bij
wie dit wel het geval was. Door hen ward echter in mindere mate de sociale benadering als punt van kritiek
genoemd, maar voornamelijk lichamelijk klachten en het
gebrek aan aandacht daarvoor.

7.1.2 Lichamelijke toestand en medische zorq
a. Rotterdam-experimenteel
.-lets meer dan eenderde (12=39%) van de geinterviewden
die in Rotterdam op de experimentele cellen werden geplaatst, zei dat ze er bij binnenkomst lichamelijk
slecht of zeer slecht aan toe waren. Dit relatief lage
aantal lijkt in tegenspraak met de opzet dat plaatsing op
deze afdeling vooral geschiedde met het oog op de lichamelijke toestand en eventueel benodigde extra
medische aandacht. Als reden voor de slechte lichamelijke toestand gaven 9 van hen op dat zij op het
politiebureau geen (2 maal genoemd) of te weinig
methadon (7 maal) hadden gekregen.
Aan
jets meer dan de helft (18=56%) van de
respondenten in de experimentele groep werd na binnenkomst in het HvB methadon verstrekt.
Het merendeel van
hen (14=44%) kreeg een reductieschema van langer dan 5
dagen, 2 een kort afbouwschema en 2 een onderhoudsdosis.
Een minderheid van de geinterviewden (10=32%) zei dat
zij inspraak hadden gehad bij de keuze voor de gevolgde
medicatie, 21 van hen (68%) vonden dat dit niet of niet
duidelijk het geval was.
Het oordeel over de behandeling door de medische
dienst was verdeeld. Voorzover de respondenten uit de
experimentele groep hierover jets konden zegen, had lets
meer dan de helft (15=54%) overwegend positieve of matige ervaringen en 13 (46%) hadden een negatief oordeel.
Bij de reacties op de vraag om toelichting bij dit
oordeel waren de negatieve in de meerderheid (20 versus
12 positieve). De opmerkingen betroffen nu meer de
houding van de medische dienst ten opzichte van de verslaafden dan de middelenverstrekking op zich, die veelal
al bij de vraag om het algemene oordeel over de eerste
periode in het HvB aan de orde was gekomen. De kritiek
gold in hoofdzaak een autoritaire houding en een te weinig op het individu afgestemde benadering (13 maal
genoemd).
In het oordeel over de lichamelijke ontwenning lag de
balans aan de negatieve kant. Dertien respondenten (43%)
zeiden dat dit goed of matig was verlopen en 17 (57%)
hadden hiermee bij deze detentie slechte of zeer slechte
ervaringen. Voorzover men ten aanzien van de ontwenning
(nog) een vergelijking kon maken met die bij de eerdere

83

detenties, waren de meningen hierover gelijk verdeeld.
Negen respondenten vonden dat het nu beter verliep en
eveneens 9 zagen goon verbetering. Voorzover er verbetering werd ervaren, betrof deze deels het felt dat men
nu tenminste enige tijd methadon kreeg (7 maal genoemd),
maar anderzijds had een aantal nu minder problemen met
het afkicken, omdat zij zelf in betere omstandigheden
verkeerden, zoals dat zij "minder verslaafd" waren of
"wisten wat or ging komen" (tezamen 6 meal genoemd).
• Op grond van deze gegevens kan men concluderen dat de
meningen van de geinterviewden in de Rotterdamse experimentele groep over de lichamelijke ontwenning en de
medische behandeling verdeeld waren. Hoewel doze aspecten bij het negatieve oordeel over de eerste periode
van de detentie de meeste nadruk kregen, blijkt uit de
reacties op de specifieke vragen hierover toch dat ongeveer de helft (ook) waardering had voor de medische
benadering, maar eveneens dat jets meer dan de helft
slechte of zeer slechte ervaringen had met de lichamelijke ontwenning.
b. Rotterdam-niet-experimenteel

Uit de reacties op de vragen over de eerste periode
van de detentie kwam, zoals al bleek, bij de groep geinterviewden in Rotterdam die niet op de experimentele afdeling had gezeten, het meest negatieve beeld naar
voren. flit werd voornamelijk bepaald door klachten over
de fvsieke toestand en de medische behandeling. loch
blijkt uit de in het navolgende to bespreken reacties op
de specifieke vragen met betrekking tot de lichamelijke
toestand en de medische behandeling dat doze ook door hen
niet alleen negatief werden ervaren.
De helft van de respondenten uit doze groep (7=50%)
zei dat ze er lichnmelijk slecht of zeer slecht aan toe
waren toen zij in het HvB werden ingesloten. Bij 3 van
hen was de reden hiervoor dat zij op het politiebureau te
weinig of geen methadon kregen, 1 had dear teveel
methadon gehad en 3 gaven redenen op in de persoonlijke
levenssfeer.
In het HvB kreeg het merendeel van hen (11=79%)
methadon, waarvan 3 eon 5 dagen durend afbouwschema en 8
een reductieschema van moor dan 5 dagen. Slechts 2 (14%)
van doze groep geinterviewden zeiden eon stem te hebben
gehad in de keuze tot de gevolgde medicatie. Het oordeel
over de behandeling door de medische dienst was bij het
merendeel (9=64%) negatief of heel negatief en slechts 4
respondenten (36%) hadden eon matig of positief oordeel.
Uit de toelichtende opmerkingen bij dit oordeel blijkt
dat vooral de houding van de medische dienst weinig word
gewaardeerd (8 maal genoemd). De benadering word
gekenschetst als het volgen van een standaardprocedure

84

voor verslaafden zonder individuele aandacht of begeleiding.

Ook over het afkicken had eon (kleine) meerderheid
eon negatief oordeel. Zes respondenten (43%) zeiden
hiermee doze keer matige of positieve ervaringen to
hebben opgedaan, maar 8 (57%) negatieve of zeer negatieve. Ten aanzien van de lichamelijke ontwenning word
echter wel verbetering geconstateerd in vergelijking met
die bij eerdere detenties. Van de 7 respondenten die
eerder in eon HvB waren afgekickt, zeiden or 5 (71%) dat
dit nu beter ging dan bij eerdere keren. Vier van hen
wi•dden dit aan de methadon on eon aan de bijstand van
eon maatschappelijk werkster.
Uit doze gegevens blijkt dat van de geinterviewden in
Rotterdam die niet op de Cl-vleugel werden geplaatst,
eon relatief hoog percentage langer dan 5 dagen methadon
kreeg. Eon klein aantal zei echter dat or met hen was
overlegd hoe zij zouden ontwennen en eon grote meerderheid had eon negatief oordeel over de medische
behandeling. Doze werd als to weinig individueel en
autoritair gekenschetst. Van degene die al eerder in een
HvB waren afgekickt, vond moor dan de helft echter wel
dat er enige verbetering was opgetreden.

7.1.3 Het interne CAD
In het experiment to Rotterdam vervulde het interne
CAD eon andere functie dan in Amsterdam. In het HvB to
Rotterdam was slechts eon CAD-medewerkster aanwezig on
hear werkzaamheden lagen, vooral tijdens de eerste fase
van het experiment, moor op het gebied van het opzetten
van overlegstructuren dan van het directe contact met on
de hulpverlening aan de harddrugs gebruikende
gedetineerden.
Aan de 'makelaarsfunctiey van het interne CAD word in
Rotterdam wat minder belang gehecht dan in Amsterdam,
omdat men or vanuit ging dat de meeste
harddruggebruikers in Rotterdam al contact hadden met
eon hulpverleningsinstelling. Voorzover doze functie wel
moest worden vervuld, achtte het CAD dit moor eon taak
van het maatschappelijk work dan van de CAD-coordinator.
Het was wel de bedoeling dat de CAD-medewerkster alle
binnengekomen verslaafden eenmaal zou bezoeken om hun
situatie to bezien. Voorts leidde zij zelf de groepsgesprekken en was contactpersoon voor de
voorlichtingsbijeenkomsten.
De in het navolgende weergegeven resultaten geven
echter waarschijnlijk goon representatief beeld van haar
contacten met de gedetineerden, omdat zij in de
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interviewperiode geruime tijd afwezig was en gedurende
die tijd niet word vervangen.
a. Rotterdam-experimenteel
Van de geinterviewden die in Rotterdam op de aparte
cellenafdeling verbleven, had een minderheid (12=38%)
gedurende doze eerste periode van de detentie contact
gehad met de interne CAD-medewerkers en na overplaatsing
slechts eon.
Over het algemeen had men weinig idee, noch in positieve noch in negatieve zin, over het nut van interne
CAD-medewerkers in het HvB. Van de experimentele groep
hadden 25 respondenten (78%) geen mening over dit anderwerp, 4 vonden het idee positief en 3 niet.
Van de 12 respondenten uit de experimentele groep die
contact hadden gehad met de CAD-medewerksters, vond or
slechts een dat hij goed met haar ken praten, 6 dat dit
niet of nauwelijks het geval was en 5 wisten het niet.
Ook zeiden slechts 2 van hen dat de CAD-medewerkster hen
ergens mee had kunnen helpen.
Men moot dus vaststellen dat de CAD-medewerkster in
Rotterdam, oak toen zij in het HvB aanwezig was zoals in
de periode dat de geinterviewden uit de experimentele
groep nog op de C1-vleugel verbleven, inderdaad weinig
contact had met de gedetineerden en dat deze contacten
door weinig van hen als nuttig werden ervaren.
b. Rotterdam-niet-experimenteel
Van de groep geinterviewden in Rotterdam die niet op
de C1-vleugel verbleef, word het merendeel (12=86%) niet
door het interne CAD bezocht. Slechts 2 respondenten uit
doze groep hadden contact met de medewerkster gehad. Ook
had de meerderheid (11=79%) geen reactie op de vraag wat
zij vonden van het idee van eon interne CAD-medewerker in
het HvB. Eon respondent had in de praktijk wel de ervaring dat hij goed met de betreffende medewerker kon
praten, maar goon van beide respondenten die contact met
haar hadden gehad, kon een antwoord geven op de vraag of
zij hen ergens moo had kunnen helpen.
Op grond van bovenstaande gegevens moot worden geconcludeerd dat de interne CAD-medewerkster in Rotterdam
meer contact had met de geinterviewden die op de aparte
cellenvleugel werden geplaatst, dan met de overigen;
over het algemeen warden de contacten tussen de
CAD-medewerkster en de verslaafden door de laatsten
echter van weinig belang geacht.

7.1.4 Overige contacten met interne hulpverlening
a. Rotterdam-experimenteel
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Van de geinterviewde harddruggebruikers in Rotterdam
die in het kader van het experiment de eerste periode van
hun detentie op de C1-vleugel doorbrachten, had eon
grote meerderheid (28=88%) voor overplaatsing contact
met eon maatschappelijk werk(st)er.
Voorzovpr de betreffende geinterviewden eon oordeel
gaven over doze contacten, was dit overwegend (heel) positief (20=77%).
Vervolgens blijkt uit tabel 7.1.4 dat niet alleen eon
meerderheid een positief oordeel had over de contacten
met het maatschappelijk work, maar dat ook eon meerderheid (21=78%) vond dat het maatschappelijk work hen
ergens moo had kunnen helpen. Uit de toelichtende opmerkingen hierbij blijkt dat hulp vooral werd ervaren in
de mogelijkheid to telefoneren (10 maal genoemd) en/of
het bemiddelen bij een bezoekregeling (9 maal) en/of het
regelen van praktische zaken (5 maal). Daarnaast word
door 6 respondenten eon "vertrouwelijk gesprek" genoemd
of "advies" en 4 maal bemiddeling in het contact met een
advocaat.
Van de 6 respondenten die goon positief oordeel
hadden over de maatschappelijk werk(st)er, vonden or 4
dat doze to weinig tijd voor hen had en/of niets voor hen
kon doen.
Na de overplaatsing hadden 19 respondenten uit de experimentele groep (687.) (nog) contact met eon maatschappelijk werk(st)er. De contacten na overplaatsing
werden door eon jets hoger percentage (17=90%), indien
van toepassing, positfef gewaardeerd dan voor de overplaatsing. Ook vond eon lets hoger percentage (15=79%)
nu dat zij good met het maatschappelijk work konden praten
Verreweg de meeste geinterviewden uit de Rotterdamse
experimentele groep hadden zowel voor als na de overplaatsing contact met eon geestelijk verzorger (respectievelijk 27 en 25). Uit de tabel blijkt dat tweederde
van doze respondenten, doze contacten positief waardeerden (respectievelijk 18=67% on 17=68%).
•

.

Hoewel dus word geconstateerd dat or weinig contact
was tussen het interne CAD en de verslaafden on dat dit
ook weinig teweegbracht, kon op grand van de gegevens
over de overige hulpverlening worden vastgesteld dat eon
meerderheid van de geinterviewden uit de experimentele
groep wel contact had met het maatschappelijk work en de
geestelijke verzorging on dat doze over het algemeen positief werden ervaren.
b. Rotterdam-niet-experimenteel
Alle 14 respondenten die niet bij binnenkomst op de
C1-vleugel werden geplaatst, hadden tijdens hun preventieve hechtenis contact met het maatschappelijk work.
Van hen hadden or 10 (71%) eon overwegend positief oor-
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deel over daze contacten, 9 (64%) vonden dat zij goad met
de maatschappelijk werk(st)er konden praten en 10
respondenten zeiden dat daze hen ergens mee had kunnen
helpen.
Omdat op de vraag am toelichting bij het oordeel over
daze contacten door de meeste respondenten hetzelfde
antwoord ward gegeven als bij de vraag waarbij het maatschappelijk werk had kunnen helpen, warden, evenals bij
de experimentele groep, daze reacties tezamen besproken.
Door 13 respondenten warden tezamen 26 opmerkingen
gemaakt ten aanzien van het maatschappelijk werk,
waarvan 22 positieve en 4 negatieve. De positieve opmerkingen kunnen als volgt warden gerangschikt: telefoneren (7), contact met gezin/familie enz. (6),
begrip/vertrouwen (5) en het regelen van praktische zaken (4). De meeste respondenten die een positieve
opmerking maakten, hadden zowel emotionele als praktische hulp van can maatschappelijk werk(st)er
ondervonden. Van de 4 respondenten die geen waarderende
opmerkingen maakten ten aanzien van een maatschappelijk
werk(st)er, zeiden er 3 dat daze te weinig tijd had en 1
dat hij doze zelf moest voorlichten.
Evenals van de geinterviewden in de Rotterdamse experimentele groep had ook van de groan die niet op de
C1-vleugel ward geplaatst, het grate merendeel (13=93%)
contact met een geestelijk verzorg(st)er. Het contact
met de geestelijke verzorging ward door de respondenten
tilt de niet-experimentele groep nog in jets hogere mate
(11=85%) positief gewaardeerd dan van de eerstgenoemden.
Op grand van de in het bovenstaande beschreven gageyens over de interne hulpverlening aan de Rotterdamse
harddruggebruikers die niet OP de aparte cellenafdeling
warden geplaatst, kan men vaststellen dat zij vrijwel
allemaal contact hadden met zowel het maatschappelijk
werk als met de geestelijke verzorging en dat het merendeel van hen overwegend positieve ervaringen had met
daze contacten.
Tevens kan warden vastgesteld dat er wat betreft de
interne hulpverlening en de ervaringen hiermee weinig
verschillen waren tussen de geinterviewde experimentele
en de niet-experimentele groep. Gewaardeerd werden zowel de magelijkheid tot een vertrouwelijk gesprek als
oak de hulp bij het regelen van praktische zaken.
Door slechts 3 respondenten ward vermeld dat het
maatschaPPelijk werk hen had geholpen bij het leggen of
onderhouden van een contact met de externe
drughulpverlening. Hieruit mag men afleiden dat de 'makelaarsfunctie' tussen interne an externe hulpver1ening,
zoals die door het CAD aan het maatschappelijk werk ward
toegedacht, in de ervaring van de gedetineerden geen belangrijke pleats innam.
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7.1.5 De bewaarders
Evenals in Amsterdam word voor de bewaarders in Rotterdam een aanvullende opleiding georganiseerd, die was
gericht op het werken met harddrugs gebruikende
gedetineerden. Doze opleiding was echter minder intensief en ook kreeg het aspect van het werken in teamverband, zoals dat in Amsterdam nadrukkelijk aan de orde
kwam, minder aandacht, omdat in Rotterdam niet in vaste
teams per vleugel word gewerkt. Net als in Amsterdam
hadden in Rotterdam op het moment dat de interviews
werden gehouden, nog niet alle bewaarders aan deze aanvullende opleiding deelgenomen.
a. Rotterdam-experimenteel
Over het contact met de bewaarders oordeelde eon minderheid van de geinterviewden op de Cl-vleugel positief;
voor de overplaatsing hadden 18 van hen (58%) een overwegend matig of negatief oordeel en na de overplaatsing
14 (54%). De antwoordcategorie 'matig/gemengd' kwam bij
hen ten aanzien van beide periodes relatief vaak voor.
Bij de reacties op de vraag om toelichting bij dit
oordeel waren de negatieve opmerkingen verreweg in de
meerderheid (25 tegeonver 10 neutrale en 7 positieve).
De 22 respondenten die tezamen 25 negatieve toelichtingen gaven, maakten eon reeks opmerkingen die varieerden van "sluiten je to snel op" (6 maal genoemd) en
"als junk behandeld" (4 maal) tot eon reeks
kwalificaties als "gemeen", "machtsgebruik", "goon tijd
voor je" en "onduidelijk over regels" (tezamen 15 maal
genoemd). Onder de categorie neutrale s toelichtingen
werden opmerkingen geschaard als "gaat wel", "doen hun
work" on "wel o.k.". De 7 positieve opmerkingen betroffen alle eon "good contact".
Eon grate meerderheid van de respondenten uit de experimentele groep vond dat de bewaarders in Rotterdam to
weinig op de hoogte waren van drugproblematiek (25=78%)
en dat jots moor dan de helft van hen (20=65%) vond dit
wel belangrijk.
Over het algemeen merkten de respondenten uit de ex• perimentele groep weinig verschil in de bejegening door
de bewaarders voor en na overplaatsing op. Zes van hen
zeiden echter dat zij de bewaarders na de overplaatsing
"minder strong" of "minder bevooroordeeld" vonden. Hieruit kan men afleiden dat de aparte cellen in Rotterdam
ook wat betreft de bejegening door de bewaarders weinig
positieve ervaringen opleverden.
b. Rotterdam-niet-experimenteel
Van de geinterviewden in Rotterdam die niet op de
aparte cellenafdeling werden geplaatst, had de helft
(7=50%) waardering voor de bejegenig door de bewaarders.
Van de overigen hadden or 5 eon "matig of gemengd" oor-
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deel en 2 waren overwegend negatief over dit onderwerp.
Op de vraag am toelichting bij dit onderzoek kwamen evenveel positieve reacties els negatieve (beide 7) en 3
neutrale. Aan de positieve zijde merkten de 7
respondenten op dat de bewaarders "sociaalvoelend" waren
of dat ze or "good moo konden praten", waarbij wel in de
meeste gevallen "althans bij sommigen" word aangetekend.
De 7 negatieve toelichtingen varieerden van "weinig begrip" tot "autoritair" on "jagen je op".
Op de vraag of de respondenten die niet op de exporimentele afdeling werden geplaatst, vonden dat de
bewaarders voldoende op de hoogte waren van de problematiek in verband met het druggebruik, antwoordden alle 12
respondenten die hierover eon oordeel hadden,
ontkennend. Twee van hen vonden dit ook niet belangrijk,
maar 10 respondenten vonden het wel (heel) belangrijk
dat bewaarders hiervan op de hoogte zijn.
Concluderend kern men stellen dat door de geinterviewden in het Rotterdamse HvB noch uitgesproken positief noch uitgesproken negatief word geoordeeld over de
bejegening door de bewaarders. Dit bleak bij de exporimentele groep zowel voor als na de overplaatsing en oak
bij de niet-experimentele groep. Tevens moot men vaststollen dat voorzover het de gedetineerden die werden
geinterviewd betreft, de aanvullende opleiding die was
gericht op het omgaan met druggebruikers nog weinig positieve ervaringen bij de geinterviewden had opgeleverd.

7.1.6 Dnelname aan activiteiten
Overeenkomstig de geldende bepalingen voor elk HvB,
was het deelnemen aan activiteiten als work on sport voor
de Rotterdamse gedetineerde harddruggebruikers niet verplicht. Wet was afgesproken dat de werkmeester de
harddruggebruikers zou bezoeken am hen to stimuleren aan
het werk moo to doen.
a. Rotterdam-experimenteel
De geinterviewden die in Rotterdam op de Cl-vleugel
verbleven, waren tijdens hun verblijf daar minder actief
in werken on sporten dan na de overplaatsing. Tijdens het
verblijf op de C1-vleugel deed, voorzover bekend, ongeveer de helft (16=52%) moo aan het work on minder dan de
helft (12=39%) aan sport. Na de overplaatsing deden aan
doze activiteiten respectievelijk 19 (70%) en 16 (59%)
respondenten moo.
Van degenen die op enigerlei wijze actief waren geweest gedurende de eerste periode van de detentie,
zeiden de meesten (13=72%) dat ze dit als positief hadden
ervaren.
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Voorts blijkt uit de tabel dat verreweg het merendeel
(29=91%) aan meer activiteiten mee had willen doen tijdens deze periode. De activiteiten die zij in dit kader
noemden waren, in rangorde gesteld: sport (10 maal genoemd), creatieve bezigheden (9 maal), groepsgesprekken
(9 maal) en beter werk (6 maal). Voorts werden driemaal
individuele gesprekken genoemd, tweemaal recreatie en
eenmaal voorlichting, yoga en eon opleiding.
Alle 28 geinterviewden uit de experimentele groep
zeiden dat zij na de overplaatsing graag de mogelijkheid
hadden gehad tot moor activiteit. De rangorde van de genoemde activiteiten was dezelfde als die van voor de
overplaatsing, alleen waren or nu meer liefhebbers voor
elk ervan: sport (21 maal genoemd), creatieve bezigheden
(18 maal) en beter werk (10 maal). Verder zeiden 6
respondenten dat zij na overplaatsing graag moor voorlichting van drughulpverleningsinstellingen hadden gehad
en eveneens 6 dat ze graag jets aan'een opleiding hadden
willen doen.
Op grond van deze gegevens kan men vaststellen dat de
verslaafden die op de aparte cellen in Rotterdam werden
geplaatst, daar minder actief waren dan nadat zij hieruit werden overgeplaatst naar een van de overige vleugels. Dit impliceert echter niet dat zij gedurende de
ontwenningsperiode zelf hover inactief bleven, althans
achteraf bezien. Degenen die wel aan activiteiten deelnamen, hadden hierover overwegend eon positief oordeel
en de meeste respondenten hadden de mogelijkheid tot
meer activiteiten gewild.
Voorts valt het op dat de respondenten niet alleen
meer mogelijkheid tot de 'doe-activiteiten' wilden, maar
ook moor op ontwikkeling gerichte bezigheden als groepsgesprekken en, na de ontwenningsperiode, oak voorlichting en opleiding.
b. Rotterdam-niet-experimenteel
Van de respondenten in Rotterdam die niet eerst op de
C1-vleugel werden geplaatst, nam, voOrzover bekend, de
helft (6=50%) deel aan het work en •iets moor dan de helft
(8=67%) deed moo aan het sporten.
Aan doze groep respondenten word niet expliciet gevraagd of zij gedurende de ontwenningsperiode aan doze
activiteiten deelnamen of pas daarna. Op de vraag hoe zij
het vonden om gedurende doze periode actief bezig to
zijn, antwoordden echter allen op wie dit van toepassing
was, dat zij dit (heel) positief hadden ervaren
(10=100%).
Tevens blijkt dat oak van hen de meesten moor actief
zouden willen zijn in het HvB. Door hen werden de
volgende activiteiten als gewenst opgegeven: sport (9
maal genoemd), creatieve bezigheden (8 maal), groepsgesprekken (5 maal) on recreatie (5 maal genoemd). Daar-
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naast had een relatief klein aantal behoefte aan meer
individuele gesprekken (2 maal genoemd) en hadden eveneens twee respondenten uit deze groep meer willen
werken.
Concluderend kan men Mellon dat ook bij de
jaiet-experimentele groep de deelname aan activiteiten
als sport en werk niet erg hoog was, maar dat zij, evenals de respondenten uit de experimentele groep, het actief bezig zijn gedurende de ontwenningsperiode wel
positief waardeerden en dat oak zij in het algemeen in
het HvB meer actief zouden willen zijn.

7.1.7 Aparte afdeling, medegedetineerden en overplaatsina

a. kotterdam-experimenteel
Uit geen van de tot nu toe besproken onderwerpen bleek
dat de geinterviewden die in Rotterdam op de aparte afdoling werden geplaatst hiervan enig voordeel zei te
hebben ondervonden.
Oak uit de reacties op de specifieke vraag naar het
oordeel over doze aparte afdeling, blijkt dat zij hiervoor weinig of goon waardering hadden. Slechts 6
respondenten (20%) zeiden de aparte cellen positief te
hebben ervaren, 10 (33%) hadden eon matig of gemengd oardoe, 13 (43%) oordeelden negatief of . zeer negatief en
een respondent had hierover goon mening.
Op de vraag am toelichting bij het oordeel over de
aparte afdeling in Rotterdam werd vooral aan de
medegedetineerden gerefereerd. In tegenstelling tot de
ervaringen op de aparte afdeling in Amsterdam, waren de
opmerkingen met betrekking tot de medegedetineerden in
Rotterdam echter voornamelijk negatief. In totaal werden
Cr door 11 respondenten 13 opmerkingen gemaakt ten
gunste van de aparte afdeling en door 21 respondenten tezamen 24 hiertegen. Aan de negatieve zijde stonden 18
opmerkingen over de medegedetineerden als "er wordt
steeds over dope gepraat", "je fokt elkaar op", "je ziet
alleen ellende" en "het is meer een klaagvleugel". HoeweI 5 van deze geinterviewden oak voordeel zagen in de
nabijheid van andere verslaafden, in die zin dat ze met
hen konden praten en elkaar konden steunen tijdens de
ontwenning, blijkt tech uit de reacties dat de gebruikers in Rotterdam voornamelijk de negatieve aspecten van
de aanwezigheid van andere verslaafden ervoeren.
Naast de reeks van 18 negatieve opmerkingen ten aanzien van de andere gedetineerden, werden nog 4 toelichtingen gegeven met de inhoud dat de bewaking er
stronger was dan op de andere vleugels en dat or goon extra medische begeleiding was. Aan de positieve zijde
zeiden 9 gedetineerden dat ze wel steun hadden onder-
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•

vonden van de andere gebruikers bij de ontwenning en/of
dat ze het prettig vonden dat or bekenden zaten. Daarnaast dacht eon geinterviewde dat hij sneller werd
opgeroepen door het maatschappelijk werk, omdat hij op
de Cl-vleugel zat on zei eon respondent dat hij zich beschermd voelde tegen de buitenwereld.
Hoewel uit de in het bovenstaande beschreven reacties
blijkt dat de aanwezigheid van alleen verslaafde
medegedetineerden de voornaamste reden was waarom men
het verblijf op de Cl-vleugel negatief had ervaren,
blijkt uit de reacties op de vraag naar het contact met
do' medegedetineerden, toch in ruimere mate waarderend
word gereageerd. Voorzover bekend vonden 20 respondenten
uit de experimentele groep (67%) dat zij eon good of heel
goed contact met de medegedetineerden hadden, 9 (30%)
vonden het contact matig of negatief en eon had zich van
hen geisoleerd.
Uit de toelichtende opmerkingen bij dit oordeel
blijkt echter dat de positieve waardering meer werd bepaald door het felt dat er "goon moeilijkheden" waren dan
dat men er lets opbouwends aan ontleende.
De ervaring dat er (te)veel over drugs werd gepraat,
blijkt ook uit de reacties op de specifieke vraag hierover. Voorzover hierover eon mening word gegeven, vond
moor dan de helft (17=59%) van de respondenten uit de experithentele groep in Rotterdam dat dit het geval was.
Zoals op grond van het tot nu toe beschrevene kon
worden verwacht, vond het grote merendeel (22=85%) van
de respondenten die ten tijde van het interview reeds
waren overgeplaatst, dit positief of heel positief en
had ook het merendeel (19=70%) er korter of helemaal niet
willen zitten.
Vooral uit de toelichtingen bij het oordeel over de
overplaatsing blijkt welke bezwaren de geinterviewden
tegen de C1-vleugel hadden. Er werden door 26
respondenten tezamen 35 positieve opmerkingen gemaakt
over de overplaatsing en door 5 eon, gematigd,
negatieve. Uit de positieve reacties op de overplaatsing
blijkt dat de geinterviewden het vooral waardeerden dat
ze nadien "moor vrijheid" genoten en "moor uit de col"
konden zijn (tezamen 13 maal genoemd) en dat ze nu "tussen ook niet-gebruikers" zaten, het stempel "junk" kwijt
waren, dat or "minder over dope word gepraat" en dat ze
"minder in de gaten" werden gehouden (tezamen eveneens
13 maal genoemd). Voorts bestond eon reeks van 9 toelichtingen uit opmerkingen als "variatie", "andere/meer
activiteiten" en "wog uit de C1-sfeer".
Hoewel met doze opmerkingen de indruk bevestigd wordt
dat in Rotterdam voornamelijk kritiek word geuit op de
Cl-vleugel, moot worden opgemerkt dat enige (4) geinterviewden ook waardering hadden voor de periode die zij or
doorbrachten. Dit gold dan het felt dat men zich go -
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durende de ontwenningsperiode enigszins "beschermd tegen
de buitenwereld" voelde.
b. Rotterdam-niet - experimenteel

Zoals vermeld werden de harddruggebruikers die niet
op de C1-vleugel werden geplaatst, meteen na bun insluiting onder de overige bevolking van het HvB verspreid.
Net merendeel van hen (9=82%) had, voorzover bekend,
een positief oordeel over het contact met de
medegedetineerden. Tevens blijkt dat bij weinig van hen
(2=18%) drugs de hoofdmoot van de gesprekken vormden.
Ten aanzien van een, of de, aparte afdeling voor verslaafden had geen van de respondenten tilt de
niet-experimentele groep positieve ideeen. Vijf van hen
oordeelden hierover matig of gemengd, 6 negatief en een
had geen oordeel. Uit de toelichtende opmerkingen hierbij blijkt dat ook bij hen het "gepraat over dope" en de
"kliekvorming" voornamelijk het negatieve beeld over eon
aparte afdeling bepaalden.

7.1.8 Groepsgesprekken en voorlichtinc

In het HvB te Rotterdam werden door verschillende
personen en instanties groepsgesprekken georganiseerd.
In de periode dat de interviews werden gehouden, waren er
voor harddruggebruikers 2 mooelijkheden: de groepsbijeenkomsten onder leiding van eon geestelijk verzorger
en die onder biding van het CAD.
In de oorsp ronkelijke vorm waren de groepsgesprekken
onder biding van het CAD zo opgezet dat in eon reeks van
6 bijeenkomsten een aantal vaste onderwerpen aan de orde
zou komen. Abs doelstellingen waren geformuleerd: de
deelnemers zich moor bewust baton warden van hun situatie en doorbreking van het isolement, waarin zij door het
druggebruik terecht waren gekomen. Na enige tijd werden
de CAD-groepsgesprekken uitgebreid in die zin dat deelname niet tot 6 maal beperkt was en dat ze eon meer
'open' karakter hadden wat betreft de gespreksonderwerpen.
Naast de groepsgesprekken bestond de mogelijkheid een
voorlichtingsbijeenkomst bij to wonen van de "Heemraadsinger, het plaatselijk crisis- en detoxificatiecentrum.
Zoals bij alto activiteiten was deelname aan de
groepsgesprekken en de voorlichting vrijwillig.
Gedetineerden die op de CI-vleugel waren geplaatst,
konden hier echter pas aan deelnemen als zij hieruit
waren overgeplaatst.
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a. Rotterdam - experimenteel
lets moor dan de helft van de geinterviewden die eerst
op de Cl-vleugel hadden gezeten (20=63%), nam na overplaatsing deel can de groepsqesprekken. Twee van hen
waren echter slechts eenmaal geweest en 5 lieten het na
eon pear keer afweten. Van de 18 respondenten die moor
dan eenmaal eon groepsgesprek hadden bijgewoond, zei
lets moor dan de helft (10=56%) dat ze or veel aan hadden
gehad. Het merendeel ging or in het begin graag heen
(16=89%), maar na eon tijdje daalde het enthousiasme. Na
enige keren gingen nog 8 respondenten graag near de
groepsgesprekken en . maakten daarmee lets moor dan de
helft uit van de respondenten die hun deelname can doze
bijeenkomsten continueerden. Tevens blijkt uit de tabel
dat de onderwerpen die werden besproken, ongeveer de
helft van de deelnemers (8=47%), voorzover zij hierover
eon oordeel gaven, werkelijk aanspraken.
Uit de toelichtende opmerkingen van de respondenten
uit de experimentele groep ten aanzien van de groepsgesprekken ken het volgende warden afgeleid.
Voor de meeste geinterviewden die konden of wilden
aangeven waarom zij in het begin graag near doze bijeenkomsten gingen (n=15), was de reden hiervoor niet zozeer
dat ze hoge verwachtingen of veel wensen hadden. Vijf
respondenten gingen "am uit de cel te zijn", 4 "uit
nieuwsgierigheid" en 2 vanwege de "afleiding", 2 gingen
enerzijds uit nieuwsgierigheid of am uit de col to zijn,
maar zeiden oak dat ze dachten .dat het leerzaam zou zijn
en de avenge 2 gingen om contact to zoeken.
De 5 respondenten die hun deelname wel continueerden,
maar na eon pear keer minder enthousiast waren, vonden de
gesprekken "to weinig serious" en/of dat or onderling
"to weinig vertrouwen" was.
Op de vraag wet men can de groepsgesprekken had gehad,
maakten 14 respondenten tezamen 18 opmerkingen in positieve zin. Acht van hen zeiden dat ze de "uitwisseling"
of "herkenning" van elkaars ervaringen hadden gewaardeerd en/of moor inzicht in hun eigen leven hadden gekregen. Twee zeiden dat ze het leerzaam of interessant
vonden, zonder dit nader to specificeren en 4 maakten de
opmerking dat ze het "gezellig" of "leuk" vonden. Acht
geinterviewden uit de experimentele groep hadden een negatieve reactie op de vraag wet ze can de gespreksgroepen
hadden gehad. Zes van hen gaven als toelichting dat or
"to weinig diepgang" was, dat de groep "to vaak wisselde"
en/of dat or "goon vertrouwen" was. De overige 2
respondenten met eon negatieve toelichting vermeldden
dat ze zich ergerden aan het "oneerlijk gedrag" van de
anderen.
Bij nadere beschouwing van de gegevens met betrekking
tot de groepsgesprekken blijkt dat or bij de geinterviewden in de Rotterdamse experimentele groep goon von-
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band ken worden vastgesteld tussen de verwachtingen of
de motivatie tot deelname en de feitelijke ervaringen.
Samenvattend ken men stollen dat meer dan de helft van
de respondenten uit de experimentele groep in Rotterdam
na overplaatsing deelnam aan de groepsgesprekken. De
helft van hen had hier waardering voor. Doze werd voor
een deel bepaald door de uitwisseling en herkenning van
elkaars ervaringen en voor een deel door het feit dat het
afleiding uit de dagelijkse sleur betekende. De kritiek
op de groepsgesprekken luidde vooral dat or to weinig
di.epgang en vertrouwen was. Hieruit mag men afleiden dat
ongeveer de helft van de geinterviewden uit de experimentele groep in Rotterdam die aan de groepsgesprekken
deelnam, behoefte had om serieuzer met hun problematiek
bezig te zijn dan nu het geval was.
De tweede mogelijke activiteit voor de Rotterdamse
gedetineerden in het kader van bun harddruggebruik was
het bijwonen van eon voorlichtinesbiieenkomst van de
"Heemraadsingel". Van de 28 geinterviewden uit de experimentele groep die ten tijde van het interview waren
overgeplaatst, maakten slechts 9 respondenten (187.) gebruik van doze mogelijkheid. Acht van hen waren reeds
good op de hoogte van het bestaan on de werkwijze van doze instelling, voor eon respondent betekende de
voorlichting echter'een eerste kennismaking.
Op de vraag of de betreffende geinterviewden lets aan
de voorlichting hadden gehad, antwoordde slechts eon
respondent bevestigend.
Voorts blijkt dat de voorlichting voor slechts 2
respondenten stimulerend was om eventueel met het
druggebruik to stoppen; 5 geinterviewden zeiden dat dit
niet of nauwelijks het geval was. Oak op de vraag of men
door doze voorlichting een beter idee had gekregen over
hoe men eventueel zou kunnen stoppen, antwoordden
slechts 2 respondenten positief.
b. Rotterdam-niet-experimenteel

Van de 14 respondenten die niet op de experimentele
cellenafdeling werden geplaatst, deden or 6 (437.) moo
aan de door het CAD georganiseerde groepsgesprekken.
Twee van hen waren echter slechts eenmaal geweest en,
hoewel alien zei den dat ze aanvankelijk graag aan de gesprekken deelnamen, daalde ook bij degenen die
doorgingen, het enthousiasme. Slechts 3 respondenten uit
doze groep zei den dat zij ook na een paar keer nog graag
can de groepsgesprekken meededen.
Als reden waarom men mee ging doen can deze bijeenkomsten, word tweemaal "am uit de col to zijn" genoemd,
tweemaal "uit nieuwsgierigheid" en tweemaal "omdat het
leerzaam is". Vier van de 6 respondenten die can de
groepsgesprekken deelnamen, zei den dat ze or jets can

96

hadden gehad, bij 2 van hen was dit niet of nauwelijks
het geval.
Op de vraag om toelichting bij de ervaringen met de
groepsgesprekken antwoordden 3 respondenten van de
niet-experimentele groep dat ze moor inzicht in zichzelf
hadden gekregen en een dat hij nu moor met de gedachte om
te stoppen bezig was. Twee respondenten zeiden dat ze or
niets aan hadden gehad, omdat de bijeenkomsten to rommelig waren en de lei ding het gebeuren to weinig in de hand
hield. Ook door deze respondenten werd aldus de behoefte
aan eon duidelijke structurering geuit.
Drie van de 14 respondenten uit de niet-experimentele
groep woonden een voorlichtingsbijeenkomst van de "Heemraadsingel" bij. Eon van hen was nog nauwelijks bekend
met doze instelling. Twee respondenten zeiden dat ze
jets aan de voorlichting hadden gehad en eon dat hij door
doze voorlichting ook eon beter idee had gekregen hoe hij
het afkicken zou kunnen aanpakken.
Eon relatief laag percentage (4=36%) zei dat zij
Cook) graaq voorlichting had gekregen van andere
drughulpverleningsinstellingen.
Op grond van de bovenstaande gegevens moot men vaststellen dat van de geinterviewde harddruggebruikers die
niet eerst op de Cl-vleugel werden geplaatst, eon relatief klein aantal van de gelegenheid tot groepsgesprekken en/of voorlichting gebruik maakte. Gezien de
kleine aantallen kunnen conclusies over de ervaringen
hiermee ten aanzien van . deze groep apart beter achterwege worden gelaten.

7.2 Toekomstplannen en -verwachtingen

7.2.1 De levenssituatie
a. Rotterdam-experimenteel
Het merendeel (20=63%) van de respondenten die op de
C1-vleugel werden geplaatst was van plan na beeindiging
van de detentie terug to gaan naar dezelfde woonplaats, 3
(9%) wilden ergens anders gaan wonen on 9 geinterviewden
(28%) wisten het nog niet.
Bij insluiting verkeerde eon groot aantal van de
respondenten uit de experimentele groep (21=66%) in een
vriendenkring die voornamelijk uit ook-harddruggebruikers bestond; 14 respondenten (45%) wilden na de
detentie niet naar dezelfde vriendenkring terugkeren.
Hieruit zou kunnen blijken dat ze niet bij voorbaat al
weer in de drugswereld wilden belanden.
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Ten aanzien van eventuele partners was gedurende de
detentie weinig veranderd. Bij insluiting had de helft
van de respondenten uit de experimentele groep (16=50%)
een vaste partner, bij 7 van hen bleek daze ook regelmatig harddrugs te gebruiken. Bijna alle geinterviewden
(15) wilden na de terugkeer in de vrije maatschappij doze
relatie in stand houden. Bij 6 van doze respondenten gebruikte de partner eveneens harddrugs.
Wat betreft de woonsituatie hadden 8 respondenten uit
de experimentele groep in Rotterdam geen vast onderdak
op het moment dat zij werden ingesloten. Bij vertrek was
dit bij 6 respondenten het geval, een lichte
verbetering. Bij nadere beschouwing blijkt dat er eon
verschuiving is opgetreden in die zin dat minder geinterviewden uit doze groep na beeindiging van de detentie
zicht hadden op eon zelfstandige woonruimte (2 in plaats
van 7 bij insluiting) en meer van hen bij ouders of familie gingen wonen (8 in plaats van 6). Tevens bleak dat 4
respondenten een verslavingskliniek els onderdak
opgaven.
Oak ten aanzien van het hebben van vaste bezigheden
blijkt eon lichte verbetering te zijn opgetreden. Bij
vertrek uit het HvB hadden 5 respondenten uit de experimentele groep zicht op werk en 2 respondenten wilden
een opleiding gaan volgen. Bij insluiting had een geinterviewde vast werk en verrichtte er een losse
werkzaamheden.
Samenvattend kan men ten aanzien van de verwachte levenssituatie vaststellen dat hierin tijdens de detentie
in ieder geval goon verslechtering was opgetreden. De
wens van bijna de helft van de respondenten in de experimentele groep in Rotterdam om niet in dezelfde
vriendenkring terug te keren, het gegeven dat meer van
hen zicht hadden op een vaste bezigheid en dat 4 van hen
zich na de detentie in eon intramurale hulpverleningsinstelling wilden laten opnemen, mogen als indicatoren
worden opgevat voor een iets gunstiger perspectief dan
de situatie waarin een deal van hen voor doze detentie
verkeerden.
b. Rotterdam-niet-experimenteel

Van de respondenten die na binnenkomst in het HvB
warden verspreid, was iets minder dan de helft (6=43%)
van plan na beeindiging van de detentie naar dezelfde
stad terug to keren. Hieruit mag echter niet warden afgeleid dat bij daze groep geinterviewden eon duidelijk
plan bestond met het oude leven te breken, want eveneens
6 respondenten wisten nog niet waar zij been zouden gaan
na ontslag uit het HvB. Twee van hen hadden wel eon concreet plan am ergens enders heen te gaan dan de oude
woonomgeving.
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De.helft van de respondenten uit de niet-experimentele groep (7=50%) wist wel dat zij niet naar dezelfde
vriendenkring wilden terugkeren. Aangezien voor doze
insluiting ook van doze groep eon groot deel (10=71%) in
eon vriendenkring verkeerde die voornamelijk uit ookharddruggebruikers bestond, kan deze verandering
misschien worden gezien als eon stap om zich van de
'scene' los to maken.
Van de 8 respondenten die bij insluiting eon vaste
partner hadden, wilden or 4 doze relatie weer oppakken, 2
wisten het nog niet en eveneens 2 wilden dit zeker niet.
Bij 2 van de respondenten die hun relatie in stand wilden
houden, betrof dit eon eveneens regelmatig harddrugs gebruikende partner.
Ten aanzien van woonruimte kan het volgende worden
opgemerkt. Twee geinterviewden (15%) hadden nog geen
zicht op onderdak indien ze uit het HvB zouden worden
ontslagen. Voor de insluiting hadden 3 respondenten uit
doze groep goon vast onderdak.
Eon verschuiving ten aanzien van het wonen blijkt
hierin to bestaan dat 2 respondenten (in plaats van 5
voorheen) bij hun partner gingen wonen, dat or eon moor
dan voorheen nu zelfstandige woonruimte had en dat 3
geinterviewden zich in eon kliniek lieten opnemen.
Ook wat betreft eventuele vaste bezigheden blijkt eon
heel geringe verbetering. Voor insluiting had eon
respondent vast work en eon werkte nog af en toe wat. Bij
beeindiging van de detentie hadden daarentegen 3
respondenten (21%) zicht op work.

7.2.2 Druggebruik

Wat betreft verwachtingen over het eventuele toekomstig druggebruik en de houding ten opzichte hiervan kan
het volgende worden opgemerkt.
a. Rotterdam-experimenteel

•

Het in het voorgaande geuite vermoeden dat de
detentie waarover de interviews werden gehouden, bij
enige geinterviewden uit de experimentele groep in Rotterdam een iets positiever levenspersprectief teweeg
heeft gebracht, wordt versterkt door de reacties op de
vraag of or verandering was opgetreden in het denken over
druggebruik.
17 respondenten (53%) zeiden dat zij door of tijdens
doze detentie anders waren gaan denken over
harddruggebruik on de rol die dit in hun leven speelde.
Uit de toelichtende opmerkingen hierbij blijkt dat de
verandering bij 7 van hen betekende dat ze "de ellende
ervan" duidelijker waren gaan zien. Drie andere
respondenten zeiden dat ze zeker niet moor wilden ge-
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ningsinstelling.

Dit hoge aantal werd gerelativeerd,

bruiken en 2 dat ze een alternatief hadden gevonden. De
overige 5 die zeiden dat er verandering was opgetreden,
gaven hiervan geen nader omschrijving.
Op de vraag waardoor de genocmde verandering teweeg
was gebracht, antwoordde een meerderheid van de betrok
kenen dat dit vooral door de a15 negatief bestempelde
aspecten van de detentie was gebeurd: het alleen zijn op
gesloten en de daardoor onvermijdelijke confrontatie met
zichzelf (9 maal genoemd). Vier respondenten gaven aan
dat gesprekken in het HvB hen tot andere gedachten hadden
gebracht. Dit waren gesprekken met bewaarders, het maat—
sdhappelijk werk of medegedetineerden.
Twee responden
ten zeiden dat vooral hun leeftijd een rol speelde in die
zin dat het ouder worden hen tot nadenken stemde. De ove
rige 4 vermeidden niet welke ervaringen tijdens de
detentie de verandering bewerkstelligden.
Tegenover de 17 respondenten die zeiden dat tijdens
de detentie hun houding ten opzichte van harddruggebruik
was
veranderd,
stonden 15 geinterviewden (47%) die
meenden dat dit niet het geval was.
Op de vraag naar ideeen en plannen voor als men weer
vrijkwam, werden de volgende reacties gegeven. Zeven
respondenten (22%) zeiden stellig niet meer te willen
gebruiken en hadden ook concrete plannen om hun dagen op
een andere manier te vullen. Tien respondenten (31%)
zeiden liever niet meer te willen gebruiken, maar ook dat
zij 5terk twijfelden of hen dit zou lukken. Zij hadden
over het algemeen weinig concrete plannen voor de nabije
toekomst. Vijf respondenten (19%) zeiden weer te gaan
gebruiken, hetzij omdat zij (nog) niet wilden stoppen,
hetzij
omdat zij hiertoe geen mogelijkheid zagen. De
restgroep van 9 respondenten uit de experimentele groep
(29%) had een weinig duidelijke reactie op de vraag naar
eventuele i deeen en plannen voor de toekomst. Twee van
hen zeiden echter niet met het gebruik van harddrugs te
zullen stoppen, maar “voorzichtiger” te gaan gebruiken.
b. Rotterdam—niet—experimenteel
Door de respondenten uit de niet—experimentele groep
in Rotterdam werd in iets mindere mate een verandering in
de houding ten opzichte van het harddruggebruik vermeld
dan door de geinterviewden die op de Ci-vleugel hadden
gezeten. Iets riindar dan de helft van hen (643%) zei dat
zij anders over druggebruik waren gaan denken en op de
vraag wat er was veranderd, kwamen weinig reacties. Twee
respondenten zeiden dat ze nu zagen hoe “vernietigend”
het was en een dat hij zichzelf niet wilde vernielen,
maar wist dat hij na ontslag uit het HvB toch weer zou
gaan gebruiken. Een respondent zei dat hij wel weer wilde
stoppen, maar dat hij dat bij elke detentie dacht. De
overige 2 die aangaven dat er wel iets was veranderd,
gaven hierbij geen nadere toelichting.
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Op de vraag waardoor een eventuele verandering was
opgetreden, gaven 8 respondenten een reactie. Bij elk
van hen was dit een opmerking over negatieve aspecten van
de detentie: het geisoleerd zijn en daardoor zijn gaan
nadenken (5 maal genoemd), het ziek zijn en de benadering
door de medische dienst (2 maal genoemd) en meer in het
algemeen gesteld, he “weer in de bajes zitten”.
Op de vraag naar ideeen en plannen voor en na de in—
vrijheidateling
kwamen
van
de
respondenten
uit
de
niet—experimentele groep weinig reacties. Vier gaven er
aan iets te willen doen als “werk zoeken” of “het huis
opknappen”, maar over het algemeen bleken bij de gein—
terviewden uit deze groep meer vage ideeen dan concrete
plannen.

7.2.3

Contact met hulpverlening
a. Rotterdam-experimenteel
Van de groep die de eerste periode van hun detentie op
de Ci—vleugel doorbracht, hadden 23 respondenten toen
zij werden ingesloten contact met een drughulpverle—
ningsinstelling.
Dit hoge aantal werd gerelativeerd,
omdat van deze 23 geinterviewden er 10 nog slechts ‘af en
toe’ de instelling bezochten.
Bij vertrek uit het HvB zeiden 26 respondenten con
tact te hebben met een hulpverleningsinstelling (81),
dus 3 meer dan bij de insluiting.
Op de vraag of zij afspraken hadden gemaakt voor de
verdere hulpverlening,
antwoordden echter slechts 7
geinterviewden uit deze groep (22) dat zij concrete af
spraken hadden gemaakt. Hoewel dus een groot aantal con
tact had met een instelling, blijkt ook uit deze reacties
dat deze contacten niet de nodige reserve moeten worden
bezi en.
b. Rotterdam—niet—experimenteel
Van de 14 geinterviewden die niet op de experimentele
afdeling
verbleven,
hadden
11
contact met
er
een
drughulpverleningsinstelling toen zij werden inge5loten.
Door 6 van hen werd dit contact als “regelmatig” aange
merkt.
Alle
14
respondenten
hadden
contact
met
een
dergelijke instelling bij vertrek uit het HvB.
Ook bij
hen betrof dit echter bij een minderheid (536) een con—
tact waarin concrete afspraken waren gemaakt ten aanzien
van de verdere hulpverlening.
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7.3

Samnvatting
minderheid
van
Een
(eenderde)
geinterviewde
de
harddruggebruikers die gedurende de eerste periode van
hun deten’cie op de aparte cellen op de Ci-vleugel werden
geplaatst, had een positief oordeel over het verblijf
daar en een meerderheid constateerde geen verbetering
ten opzichte van de eerste periode van eventuele eerdere
detenti es.
Het bleek dat een grote meerderheid voornamelijk li
chamelijke
klachten,
geisoleerd
het
zijn,
weinig
vrijheid, weinig activiteiten en gebrek aan zowel me
dische als sociale aandacht, associeerde met het ver
blijf op deze aparte afdeling. Bij hen bestond de indruk
dat ze er meer zaten om extra in de gaten gehouden te
kunnen worden,
in negatieve zin, dan omdat er extra
steunende of stimulerende aandacht aan hen kon worden
besteed.
Hoewel op de speci fi eke vraag naar de contacten met de
medegedetineerden tweederde van hen antwoordde dat deze
‘goed’ waren, wat door het merendeel werd toegelicht met
de opmerking dat er geen speciale moeilijkheden waren,
bleek het negatieve oordeel over de aparte afdeling
vooral bepaald te worden door de aanwezigheid van alleen
verslaafden. Men vond dat er teveel over drugs en het
afkicken werd gepraat en typeerde de Ci—vleugel als de
“ziekenboeg” of de “klaagvleugel”. De meeste geinter—
viewden waren dan ook blij dat zij hieruit na enige tijd
werden overgeplaatst.
Het merendeel van de geinterviewden in de experimen
groep
L3erd
tele
op
Cl—vleugel
wel
de
door
de
CAD—coorrJinator bezocht, maar ook deze contacten bleken
weinig bij te dragen aan een verbetering van de eerste
opvang; over het algemeen werden deze contacten van wei
nig belang geacht. Wel vonden de meesten van hen, evenals
van degenen die niet op de Cl—vleugel werden geplaatst,
dat er in het HvB meer aandacht besteed zou moeten worden
aan de drugproblematiek, in de zin van zowel meer sociale
als betere medische begeleiding.
Tegenover de meerderheid van de geinterviewden uit de
experimentele groep met voornamelijk negatieve kritiek,
stond een kleine minderheid die wel waardering had voor
het verblijf op de aparte afdeling. Voor hen bood deze
een wat meer beschermde omgeving, waaraan zij gedurende
de onizwenningsperiode behoefte hadden. Zij vermeldden
hier echter expliciet bij dat dit alleen voor de ont—
wenningsperiode gold en ze, zodra zij geen medicijnen of
andere middelen meer kregen, geen behoefte meer hadden
aan de apartheid zoals die nu bestond.
Uit deze gegevens over de eerste opvang op een aparte
afdeling voor aan harddrugs verslaafden zoals die in
Rotterdam werd gerealiseerd, mag men afleiden dat het
bij elkaar plaatsen van gebruikers zonder dat er in het
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kader van deze apartheid extra aandacht wordt geboden of
activiteiten kunnen worden overgenomen in het kader van
de drugproblematiek of in ruimere zin, geen positief ef
fect heeft op de detentiebeleving en niet tot een verbe
tering van de eerste opvang leidt.
opvang op de aparte afdeling in Rotterdam
Hoewel de
niet als een succes kan worden beschouwd, moet eveneens
worden vermeld dat van de geinterviewden die meteen na
binnenkomst over de overige vleugels werden ver5preid,
slechts een respondent een positief oordeel had over de
eerste periode in het HvB en van hen geen enkele
respondent vond dat er in het HvB voldoende aandacht werd
besteed aan de drugproblematiek. De klachten over de
eerste periode lagen hier voornamelijk op het gebied van
het lichamelijk (on)welzijn en betroffen in mindere mate
de sociale benadering, of het gebrek daarvan, dan bij de
groep die op de Ci—vleugel had gezeten.
Wat betreft de contacten met bewaarders, het maat
schappelijk werk en de geestelijke verzorging bleken
weinig verschillen tussen de experimentele groep, hetzij
voor hetzij na overplaatsing, en de niet—experimentele
groep. Van beide groepen had de helft of iets minder een
positief oordeel over de bejegening door de bewaarders
en vond een grote meerderheid dat de bewaarders onvol
doende op de hoogte waren van de drugproblematiek.
Van beide groepen had een grote meerderheid contact
met het maatschappelijk werk en deze contacten werden
overwegend positief gewaardeerd. Als geboden hulp werden
zowel het kunnen voeren van een vertrouwelijk gesprek
genoemd
regelen
als het
van
praktische zaken als
contact met
financien
en
de familie en het mogen
opbellen. Hulp bij het leggen of onderhouden van con
tacten met de externe drughulpverlening werd slechts
door 3 geintervieLiden in Rotterdam genoemd. Hieruit mag
men afleiden dat de ‘niakelaarsfunctie’ zoals die in de
opzet van de experimenten als doelstelling werd gesteld,
volgens de gedetineerden niet door het bestaande maat
schappelijk werk werd vervuld,
waarbij moet worden
aangetekend
in
het
dat
Rotterdamse
experiment
on
duidelijk was aan en door wie deze functie in hoofdzaak
werd toegekend en dat veel gedetineerden al contact
hadden.
Het merendeel van de geinterviewden in Rotterdam had
contact met een geestelijk verzorger. Het oordeel over
deze contacten was overwegend positief.
De deelname aan activiteiten als werk en sport waren
in Rôtterdam niet erg hoog, noch van degenen uit de expe
rimentele groep noch van de overigen. Van de eerstge
noemden
deden
overplaatsing
na
de
wel
meer
geinterviewden mee dan gedurende de eerste periode. Be
halve de deelname aan sport door de experimentele groep
na overplaatsing, steeg de participatie aan deze activi
teiten echter niet boven de helft van de respondenten.
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Ten aanzien van de speciale activiteiten, de groeps
gesprekken en de voorlichting,
in Rotterdam kan het
volgende worden opgemerkt. Het bleek dat deze tijdens de
periode waarin de interviews werden gehouden, (nog) niet
overtuigend functioneerden. Van de experimentele groep
deden meer respondenten mee aan de groepsgesprekken
(tweederde) dan van do overige (minder dan de helft). Mo
gelijk heeft het feit dat meer van hen op de Ci—vleugol
door de CAD—coordinator werden bezocht, hiertoe bijge
dragen.
De motivatie tot deelname was bij beide groepen
moer de afleiding uit de dagelijkse sleur en de gele—
genhei d
‘een praatje te maken’ dan de wens met de
drugproblematiek bezig te zijn.
Van beide groepen zei ongeveer de helft dat ze iets of
veel aan de groepsgesprekken hadden gehad en iets ge
leerd hadden van de uitwisseling en herkenning van el
kaars ervaringen. Het meest geuite bezwaar tegen de
gespreksgroepen was dat ze te rommelig waren en de samen
stelling teveel wissolde, zodat er door degenen die dat
wilden, te weinig serieus kon worden gewerkt en de moge
lijkheid een vertrouwelijk klimaat te scheppen ontbrak.
Slechts
een
kwart
van
de
geintervieude
harddruggebruikers in Rotterdam maakte gebruik van de
gelegenheid tot voorlichting van het crisis—interventie—
centrum de “Heemraadsingel”. Zij kenden vrijwel allemaal
deze instelling al en voor het merendeel was deze voor
lichting geen
stimulans
om met het druggebruik te
stoppen, noch kregen zij een beter idee hoe ze dit zouden
kunnen aanpakken.
Hoewel op grond van deze gegevens mag worden gecon
cludeerd dat de groepsgesprekken en de voorlichting geen
duidelijke bijdrage leverden aan het werken aan de
drugprohlematiek tijdens de detentie, mag hieruit niet
worden afgeleid dat hieraan ook geen behoefte bestond.
Iets minder dan de helft van alle respondenten in Rotter
dam
zei
wel
graag aan meer,
of anders opgezette,
groepsgesprekken te hebben deelgenomen en zouden graag
voorlichting van (ook) andere drughuipverleningsinstel—
lingen hebben gehad.
Tot
slot
enige opmerkingen over de toekomstver—
wachtingen aan het eind van de detentie. De preventieve
hechtenis gedurende welke de interviews werden gehouden.
had bij iets moer respondenten uit de experimentele
groep invloed op de houding ten opzichte van druggebruik
dan bij degenen die niet eerst op de aparte afdeling
werden geplaatst. Van de eerstgenoemc!en zei iets meer
dan de helft dat zij door of tijdens deze detentie moer
afwijzend waren gaan denken over druggebruik of dat er
verandering was opgetreden zonder dat zij dit nader be
schreven. Van de overigen was dit bij iets minder dan de
helft het geval.
Degenen die bij
zichzelf een verandering consta
teerden,
schreven dit vooral toe aan negatieve er—
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varingen gedurende de detentie: het geisoleerd zijn
geweest en de daardoor niet te vermijden confrontatie
met zichzelf en het ziek zijn geweest ten gevolge van de
ontwenn i ng.
Zoals eerder werd vermeld had het merendeel van de
harddruggebruikers
contact
Rotterdamse
met
een
het moment
op
drughuipverleningsinstelling
dat
zij
werden ingesloten. Hierbij bleek tevens dat dit voor het
merendeel geen regelmatig contact betrof en de kantte—
in
kening
werd geplaatst dat
Rotterdam de meeste
verslaafden wel ooit contact hebben gehad met het CAD als
centrale instelling in de drughulpverlening; voor een
groot deel van hen betekende dat waarschijnlijk moer dat
ze er geregistreerd zijn dan dat dit Cdaad)werkelijke
contacten betreft.
Ook bij vertrek uit het HvB zei het grote merendeel
van de Rotterdamse geinterviewden dat zij contact hadden
met een drughulpverleningsinstelling. Echter, het gege
ven dat van de experimentele groep minder dan een kwart
hiermee concrete afspraken had gemaakt voor de verdere
hulpverlening
na
de
invrijheidstelling
en
van
de
niet-experimentle groep ongeveer eenderde, bevestigt de
indruk dat hieruit weinig ten aanzien van plannen voor de
verdere hulpverlening mag worden afgeleid.

105

BIJLAGE 1: SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Voorzitter:

Drs. O.J.A. Janssen
Kriminologisch Instituut, Rijksuniversiteit
Groningen

Leden:

Drs. A. Balder
CAD-coordinator in het HvB te Rotterdam
Vervangen door:
J. Plantinga
directeur ambulante zorg, CAD Rotterdam

.

G.A van der Brand
adjunct-directeur HvB "Demersluis" te Amsterdam

Mr. G.J.J. Broeksteeg
beleidsmedewerker Directie Gevangeniswezen

Dr. J.J.M. van Dijk
raadadviseur WODC (toenmalig)
Vervangen door:
Dr. M.J.M. Brand-Koolen
raadadviseur WODC

Drs. L.H. Erkelens
medewerker Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen,
Directie Gevangeniswezen

107

Drs. P.A.M. van der Lens
medewerkster Stafbureau WetenschaPP elijke Adviezen,
Directie TBR en Reclassering

Dr. P.A. Roorda
adviseur verslavingsaangelegenheden, Ministerie van
Justi tie

A. Schoonen
adjunct-directeur HvB te Rotterdam
Vervangen door:
M. Beukers
adjunct-directeur HvB te Rotterdam

Drs. M. van der Vaart
CAD-coordinator in het HvB te Amsterdam

Drs. J. ter Veld
beleidsmedewerkerster/inspecteur, Directie TBR en '
Reclassering

Drs. J. de Vink
medewerker afd. verslavingsaangelegenheden, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

108

EIJLAGE 2

Inhoudsopqave Registratierapport

Voorwoord
1
1.1
1.2
1.3
1.4

De experimentele opvang en het onderzoek
De experimenten in Amsterdam en Rotterdam
Het registratie-onderzoek
De onderzoekgroepen
De rapportage

2 Sociaal-demografische gegevens
2.1 Geslacht en leeftijd
2.2 Sociaal-culturele achtergrond
3 Kinderbeschermings- en justitieel verleden
3.1 Contacten met de kinderbescherming
3.2 Eerdere detenties
4 Druggebruik
4.1 Beginleeftijd en duur van de verslaving
4.2 Gebruikte drugs
5 Voorafgaande hulpverlening
5.1 Eerdere hulpverleningscontacten
5.2 De situatie op het moment van insluiting
6 Vroeghulp
7 Medische verzorging
7.1 De medische verzorging op het politiebureau
7.2 De medische verzorging in het HvB
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Strafrechtelijke en penitentiaire gegevens
Het arrondissement
De delicten
De strafrechtelijke beslissing
De duur van het verblijf in het HvB

9 Situatie bij vertrek uit het HvB
9.1 Ontslag uit het HvB

109

9.2 Hulpverleningssituatie
10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
11.1
11.1.1
11;1.2
11.2
11.2.1
11.2.2

Enige subgroepen nader bezien
De jeugdigen
De vrouwen
Sociaal-culturele groepen
De "dealers"
De experimentele groepen
Rotterdam
De achtergrond
Vertrek uit het HvB
Amsterdam
De achtergrond
Vertrek uit het HvB

3

110

Inhoudsopqave Eindrapport

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Samenvatting on discussie
De experimenten on het onderzoek
Samenvatting on de onderzoekresultaten
De onderzochte groep
Resultaten met betrekking tot de experimentele
doelstellingen
1.3 Ontwikkelingen en discussie

— 2 De experimenten in Amsterdam on Rotterdam
. 2.1 Achtergrond van de experimenten
2.2 Het experiment in Amsterdam
2.3 Het experiment in Rotterdam
3
3.1
3.2
3.3
3.4

De onderzoeken
Achtergrond van de onderzoeken
Opzet on uitvoering van de registratie
Opzet en uitvoering van de interviews
De rapportage

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4:6
4.6.1

Resultaten van de registratie in zeven HvB's
De onderzoekgroep
De vraagstelling en rapportage
De achtergrond van de clienten
Demografische en achtergrondgegevens
Kinderbeschermings- en justitieel verleden
Druggebruik
Voorafgaande hulpverlening
Medische behandeling tijdens de detentie
Strafrechtelijke en penitentiaire gegevens
Arrondissementen
Delidt
De strafrechtelijke beslissing
De strafrechtelijke beslissing in Amsterdam
Situatie bij vertrek uit het HvB
Situatie bij vertrek uit het HvB, Amsterdam

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

Resultaten van de interviews
De verschillende benaderingswijzen
De psvchosociale benadering
De medische benadering
De onderzoekgroepen
De onderzoekvragen
Detentie-ervaringen, Amsterdam-experimenteel
De psychosociale benadering op paviljoen 1
De medische behandeling
De situatie bij vertrek uit het HvB
Detentie-ervaringen, Amsterdam - niet-experimenteel
De psychosociale benadering
De medische behandeling
De situatie bij vertrek uit het HvB

111

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

112

Detentie - ervaringen in Rotterdam
De psychosociale benadering
De medische behandeling
De oituatie bij vertrek uit het HvB

