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ROES EN KATER
Enkele aantekeningen over geneesmiddelen-, narcotica- en alcoholmisbruik in Zweden.
door Dr. A. J. BOERMAN, zenuwarts te Pitea (Zweden)
Het zoeken naar bedwelming in allerlei vormen is uiteraard een oud en internationaal verschijnsel. Enkele manifestaties daarvan in het huidige Zweden
schijnen echter zo uniek te zijn, dat deze een bespreking wettigen. Bovendien is
dit Zweden — 'het meest geamerikaniseerde land van Europa', maar tevens een
vèr-doorgevoerde welvaartsstaat — in vele opzichten te beschouwen als de exponent van een maatschappelijke ontwikkeling, die ook in andere landen onderweg is, zij het dan in langzamer tempo en vooralsnog minder extreme vormen.
Wat dus trians in Stockholm, Gotenburg of Umeá gebeurt, mag men 'morgen'
of over enkele jaren in Amsterdam, Rotterdam of Groningen verwachten. En
zulks is niet in de laatste plaats te vrezen voor bepaalde nieuwere vormen van
misbruik van roesverwekkende middelen, die thans in Zweden progressief toenemen in omvang en ernst, daarbij steeds grotere sociale en medische problemen
scheppend. — Bij de beschouwingen hierover zullen wij hier en daar ter vergelijking gegevens vermelden over het aloude misbruik van alkohol en van geneesmiddelen als opiaten en hypnotica.
DE HUIDIGE SITUATIE: NARCOTICA-EPIDEMIE OF NARCOTICAHYSTERIE?
In een artikel, 1 dat de vorm had van een noodkreet aan alle artsen, maakte de
geneesheer-directeur van het Rálambshovssjukhus te Stockholm er onlangs zijn
collegae op attent dat het aantal ernstige narcomanen in Groot-Stockholm werd
geschat op ca. 5000 in november 1968, met nog eens eenzelfde aantal in de rest
van het land (officiële cijfers van een internationaal symposium, destijds gehouden
op instigatie van Socialstyrelsen = een combinatie van 'Volksgezondheid' en
'Sociale zaken'). Dit betekende verdubbeling sinds medio november '67 ten tijde
van de Nordiska Narkomanvárdskonferens te Mjiilby (zie later). In de meeste gevallen betrof het misbruik van centraalstimulantia.
Dezelfde schrijver, de psychiater S. Martens, wees erop dat voor deze patiënten
slechts een uiterst klein aantal speciaal voor hen ingerichte plaatsen in klinieken
en inrichtingen ter beschikking staat: en wel 21 in zijn eigen ziekenhuis, 24 in
Ullerákers ziekenhuis bij Uppsala en 12 in het Lillhagensjukhus te Gotenburg.
De algemene psychiatrische klinieken en inrichtingen moeten voor de rest van
de benodigde klinische zorg opkomen. Overal zijn de resultaten tot op heden
bedroevend — maar in elk geval nog beter dan die, behaald aan het eveneens
kleine aantal speciale poliklinieken.
Blijken hieruit reeds enigszins de zwaarte en progressie van het probleem, de
omvang ervan valt eerst te vermoeden als men bedenkt dat het aantal 'minder
ernstige' gevallen van misbruik geheel onbekend is maar alleen al voor Stockholm
wordt geschat op minstens 30.000 — waarvan een niet gering gedeelte onder de
schooljeugd. En de gevolgen daarvan blijven niet beperkt tot acute en chronische
intoxicaties: ook secundair doet het toenemend misbruik van bedwelmende
middelen zich steeds meer gevoelen.
Zo worden de meest 'populaire' daarvan, de centrale stimulantia dus, meestal
intraveneus ingespoten zonder dat daarbij de steriliteit altijd in acht wordt
genomen. Schrijver dezes zag aan het Centraalstation te Stockholm het bereiden
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van de in te spuiten vloeistof uit een paar tabletten en enig spuitwater vers uit
een automaat, waarna men zich een injectiespuit haalde bij de apotheek aan de
overkant en inspoot — iets wat nu na de verscherping van het politietoezicht
wel nauwelijks meer mogelijk zou zijn. Maar 114rtens vermeldt in bovengenoemd
artikel dat men in 1968 ongeveer 600 gevallen van 'spuiticterus' kon vaststellen —
wat weer zijn terugslag had op het werk van de bloedtransfusiediensten (narcomanen bleken de 'bijverdienste' van de donor niet te versmaden) en van transplantatie- afdel in gen.
Een ander aspect is de criminaliserende werking van het narcoticamisbruik. Prof.
G. Rylander2 van het Instituut voor Forensische Psychiatrie, Karolinska Institut
te Stockholm, besprak onlangs 'de 3000 narcomanen van het gevangeniswezen:
straf, ontgifting en recidief'. Zes jaar geleden had men volgens hem nog haast
geen problemen: de weinige destijds geïnterneerde narcomanen waren 'rustige'
morfinisten, opiumrokers en misbruikers van hypnotica en sedativa. Thans daarentegen bestaat de clientèle van de diverse strafinrichtingen voor 10-60% uit
narcomanen (!) die dan nog merendeels de activerende centrale stimulantia gebruiken; nu zijn het binnensmokkelen van deze middelen, de ziekten die door
het misbruik worden veroorzaakt en de gevolgen van de daardoor veroorzaakte
mentaliteitsverandering (geweldpleging!) aan de orde van de dag. Bovendien is
het werk van de nazorg veel gevaarlijker geworden: slechts met politiebegeleiding
waagt zich de sociale werker in stadswijken waar de narcomanen hun 'centra'
nebben.
Samenvattend kan men over het huidige Zweedse narcomanieprobleem zeggen
dat het kwantitatief groot is en steeds sneller in omvang toeneemt, dat het
kwalitatief anders ligt dan vroeger, doordat nieuwe vormen van misbruik
(centrale stimulantia i.v. vooral) de overhand kregen en daarmee ook andere
primaire en secundaire ziektebeelden — en tenslotte dat de bestrijding geschiedt
met maatregelen die zowel kwantitatief als kwalitatief onder de maat blijven.
Wat dit laatste betreft: in maart 1967 kwam het officiële comité voor de narcomanenzorg met een eerste rapport over 'kartffiggning och vttrd', dat dus het
gehele probleem in kaart wilde brengen en een programma geven voor de uitbouw van de narcomanenzorg. Anderhalf jaar later publiceerde het Zweedse
artsentijdschrift een reportage, 3 waarin de conclusies van dit rapport — waar
zich ook de arbeidsgroep van de stad Stockholm bij had aangesloten — werden
gebruikt als toetssteen voor het inmiddels bereikte. De wens dat de beschikbare
hulpmiddelen snel zouden worden uitgebreid was toen nog steeds vroom, het
tekort aan mogelijkheden voor voortgezette behandeling en rehabilitering na het
verblijf in het ziekenhuis nog steeds een feit. Half maart '69 kwam de hoogleraar
in de psychiatrie te Umek Ottosson, 4 in hetzelfde tijdschrift tot de lapidaire
uitspraak, dat de psychiaters weinig kunnen bijdragen tot verbetering van de
bestaande noodsituatie als er niet meer geld op tafel komt — en bepleitte het
samenbrengen van narcomanen- en alkoholistenzorg onder één, van staatswege
te financieren instituut of instantie ter verdeling van subsidies etc. aan bestaande
en nieuw in te richten verpleeg- en verzorgingsinrichtingen. Hij vermeldt daarbij
terloops dat 8,8% van het totale staatsinkomen komt van de verkoop van
alcoholica (zie later): de alcoholgebruikers en misbruikers hebben dus 'een ekonomisch nuttige functie' waaraan het de narcomanen ontbreekt.
Over het bestaan van een 'epidemie' (het 'besmettingsmechanisme' daarvan komt
nog ter sprake) en de noodzaak, deze in te dammen, zijn de vertegenwoordigers
van de meest betrokken wetenschappen — psychiatrie en sociologie — het dus
wel eens. Zij zijn echter niet altijd even gelukkig met alle andere geluiden in het
algemene debat dat, na aanvankelijke koele onverschilligheid jegens de 'onverbeterlijke jeugdige asocialen', nu getuigt van levendige belangstelling van een
steeds groter deel van het volk. Hierbij zorgden radio, t.v. en 'profane pers' voor
een stemming die van medische zijde wel is betiteld als 'narcotica-hysterie': men
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heeft er daarbij op gewezen dat het alkoholprobleem nog altijd een tienmaal zo
groot aantal offers vergt, zich eveneens blijft uitbreiden en wel vooral onder de
jongeren en toch lang niet zo sterk de aandacht trekt als centrale stimulantia en
cannabis. Van andere zijde meent men echter dat de grote trom geroerd moet
worden, daar narcotica de jeugd van de natie met de ondergang zouden bedreigen: dit terwijl 'de autoriteiten er veel te weinig aan doen'. De tegenstellingen
zijn groot, naar laatst nog eens bleek bij één der talrijke t.v.-debatten (3 juni '69)
tussen enkele hoge autoriteiten van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de
hoogste politiechef en andere 'regeerders' en een groep 'gewone staatsburgers'
onder wie ouders van narcomanen en ook dergelijke patiënten (genezen?) zèlf.
De kritiek tegen de 'slappe' regeringsmaatregelen was scherp, zonder dat men
altijd geheel op de hoogte was van het hoe en waarom dezer maatregelen. Vooral
de onvoldoende nazorg voor de slachtoffers en de ondanks alles als nog steeds
veel te oppervlakkig en halfzacht beschouwde voorlichting van bedreigden en
algemeen publiek werden gebrandmerkt. Onopvallend kan men die voorlichting
echter nauwelijks meer noemen, getuige de volgende hele-pagina-advertentie die
1 juni '69 in alle grote bladen verscheen:
ONSCHULDIG
(In reuzenletters — en gevolgd door een frontale opname van een gretig lachende,
in bikini geklede, op de lezer afkomende tiener. Daarna komt dan de 'anti-teasing'
tekst:) 'Zij is nooit met narcotica in aanraking gekomen. En waarvoor zou ze
ook? Als er zoveel waardevols is dat het leven kan geven. Zoals nu deze
zomervakantie. Om weg te mogen reizen net als tienduizenden andere Zweedse
jongeren. In contact te komen met nieuwe mensen. Maar door te blijven dansen.
Of genieten van de playa — of van welk strand dan ook.
Daar loopt zij het risico — net als jij — om in de gevaarlijke zone te raken.
In de buurt van narcotica. Het kan gewoon maar gebeuren met iets zo ongevaarlijks als een gratis kaartje voor een discotheek. Aangeboden door een vriendelijke en goedgemanierde, charmante jongeman.
Maar er bestaan vele manieren om niets kwaads vermoedende jonge mensen
verderfelijke voorstellen te doen. Hoe verlokkend dergelijke voorstellen er ook
mogen uitzien, je moet uitkijken. Je nieuwsgierigheid kan je véél kosten. Niet
alleen je gezondheid. Hoe onschuldig je ook bent.
P.S. — Je moet ook weten dat waar het gemakkelijk is om aan narcotica te
komen het risico van jarenlange gevangenisstraf óók groot is. Dat lot kan je
treffen als er bij een razzia aan het licht komt dat je narcotica bij je hebt. Zo'n
gevangenisstraf kan geen Zweedse autoriteit je besparen.
En de douane hier bij ons thuis ziet evenmin iets door de vingers als er iemand
probeert narcotica binnen te smokkelen.
Ondertekend:
Socialstyrelsen (= sociale zaken & volksgezondheid)
Skoliiverstyrelsen (= dpt. van onderwijs)
Tullverket (= invoerrechten en accijnzen)
Het lijkt haast de climax van officiële zijde, na een eindeloze veelheid van
artikelen in alle kranten van uiterst links tot uiterst rechts. Daarnaast hadden we
dus doorlopend debat in radio en t.v. en dan nog alle lokale activiteiten in scholen
en verenigingen, georganiseerd door gemeenten of door de nieuwe 'vereniging
voor hulp aan geneesmiddelenmisbruikers'.
Wij willen de situatie beschouwen als een uiting van 'de aanwezigheid van een
gevaarlijke smetstof in en een allergische reactie daarop ván het volkslichaam'
en nu de wordingsgeschiedenis van die situatie nagaan.
HOE IS HET HUIDIGE ZWEEDSE NARCOTICAPROBLEEM ONTSTAAN?
De hier volgende gegevens zijn voornamelijk ontleend aan drie recente 'debat-
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boeken', geschreven door Evang, 5 (chef van het Noorse dir. van volksgezondheid),
Bejerot 6 (psychiater en specialist voor de sociale geneeskunde van het Zweedse
Staatsinstituut voor medisch speurwerk) en het echtpaar Inghe 7 (Hoogleraar in
de sociale geneeskunde resp. socionoom aan het Karolinska Institut).
Tot de dertiger jaren kende men in Zweden, afgezien van een traditioneel
alkoholprobleem waarop wij nog zullen terugkomen, nauwelijks ernstige sociale
verslavingsproblemen. Bij een officiële enquête 1937-1940 vond men een 70-tal
narcomanen: ongetwijfeld een onzeker en minimaal aantal, maar toch een aanduiding dat het misbruik zich toen nog binnen de perken hield. Deze perken:
Zweden was sinds 1912 aangesloten bij de Haagse conventie en sinds 1930 waren
coca, cannabis en opiumderivaten aan een speciale regeling onderworpen, die
o.a. bezit en verkoop van cannabisharts en voor rookwerk bestemd opium
verbood.
Tegen de oorlog kwamen de amfetaminepreparaten aan de markt en vonden snel
aftrek, maar de kwalijke gevolgen daarvan bleven binnen zekere grenzen doordat
men slechts het orale gebruik kende, doordat deze preparaten na '39 nog slechts
op recept verkrijgbaar waren en doordat zij vanaf '44 als narcotica werden
beschouwd. Toentertijd waren het ook nog voornamelijk geïsoleerde individuen
die verslaafd geraakten.
Na de oorlog echter vond het misbruik van amfetamine e.d. ingang in een aantal
groepen, vooral te Stockholm. Het betrof meestal schrijvers, toneelspelers, musici
en de bohème daaromheen. Als een soort verzamelpunt had men het tijdschrift
Metamorfos, dat o.a. lyriek uitgaf. Voorts trof men elkaar in bepaalde café's en
clubs met 'existentialistische sfeer'. Tegen 1950 nam de zich hierbij aansluitende
aanhang van criminele of anderszins antisociale elementen toe, waarbij enkele
schildersmodellen met bijverdiensten op straat een rol zouden hebben gespeeld.
Dat deden ook een aan lager wal geraakte arts en enkele aan i.v. en i.m. injecties
gewende oudere morfinisten, die de amfetamisten een nieuwe vorm van misbruik
leerden: omstreeks 1952 begon men met de intraveneuze toediening. Hierna
nam het amfetaminisme zeer snel toe en bereikte nu ook weldra de normale
schooljeugd.
Op 9 april 1954 was het narcoticaprobleem voor het eerst aanleiding tot een
interpellatie in de Tweede Kamer 'of er reden bestond tot speciale wetgevende
maatregelen'. De minister antwoordde uiterst geruststellend en meende dat het
zo'n vaart niet zou lopen — hierin gesteund door specialisten als de sociaal
geneeskundige Takman te Stockholm, die volhield dat er geen gevaar bestond
voor een ontwikkeling als in de USA' en bij een snelle controle van de gegevens
der kindervoogdij in zijn stad in de jaren '55—'57 slechts 17 geneesmiddelenmisbruikende kinderen aantrof waarvan vijf te beschouwen als 'echte narcomanen'. Men hoorde echter ook geheel andere stemmen. Bejerot hield genoemde
cijfers voor belachelijk laag. Assistent Melin, eveneens van de Stockholmse
kindervoogdij, waarschuwde reeds in 1954 dat een toenemend aantal zeer jonge
meisjes zich prostitueerde om aan geld voor narcotica te komen — iets dat werd
bevestigd door referendaris Bolin van Sociale Zaken. Bovendien bemerkte men
een stijging van de criminaliteit in engere zin, o.a. doordat narcomanen inbraken
begonnen te plegen bij apotheken en daarnaast recepten vervalsten om aan het
gif te komen. De handel in narcotica nam drastische vormen aan. Zo was er
een 36-jarige koopman die narcotica had gehamsterd en met zijn waren per auto
bijgenaamd 'knarkambulansen' de scholen afging. Dat het in Zweden niet ongebruikelijk was, op telefonisch verzoek eveneens telefonisch kleinere hoeveelheden
geneesmiddelen bij de apotheken te bestellen zelfs voor niet persoonlijk bekende
'patiënten' bleek de voorraadvorming van zowel stimulantia als slaapmiddelen
(het de misbruikers terdege bekende antigif!) zeer te hebben vergemakkelijkt.
Naast de stimulantia en sedativa/hypnotica speelde het cannabis nog een bescheiden rol, maar een waarschuwing tegen het toenemend misbruik daarvan
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onder musici in Zweden, geïnstrueerd door USA-collegae, verscheen toch reeds in
'54 in het vakblad voor deze groep kunstenaars.
De eerstvolgende jaren begon de politie scherper op de verkoop van narcotica toe
te zien en had een zeker succes. In 1955 rekende men met enkele honderden
amfetaminemisbruikers in Stockholm, maar elders was dit nog geen groot
probleem. Eén fabrikant staakte de verkoop van amfetaminederivaten, maar een
andere en enkele importfirma's bleven de markt voorzien. De artsen en apothekers begonnen elkaar te waarschuwen voor 'receptenverzamelaars'. Het intraveneuze gebruik van amfetamine bleef echter toenemen, spuiten en naalden waren
vrij te krijgen (en de apotheker mocht geen vragen stellen bij de aflevering
daarvan) — en in oktober '55 werd het nieuwe 'vermageringsmiddel' Preludine in
Zweden geregistreerd. Hiermee was een breed publiek van verslaafd rakende
'adspirant-mageren' bereikt, en het hek was van de dam. Reeds in '56 werd i.v.
misbruik van centrale stimulantia in Gotenburg gesignaleerd, en ook bleken de
toegediende doses groter te worden: zo is b.v. de 'therapeutische' dosis van
Preludine 50-75 mg dd per os, maar de misbruiker neemt 300 mg en meer per
keer i.v. en herhaalt dit dan vijf keer per dag of vaker met ook kwalitatief
geheel verschillend resultaat (zie later).
Vanaf 1958 begonnen de centrale stimulantia de andere narcotica te verdringen
(zij het dat sedativa/hypnotica zowel als cannabispreparaten daarnáást een
nieuwe plaats hadden gevonden als nuttige en nodige antidota!) — vermoedelijk
omdat pas toen de speciale effecten van het Preludine algemeen bekend geworden waren. Het eerste medische rapport over deze kant van de 'vermagering'
kwam een jaar later (Ettlinger8 '59). Nu werden ook de wetten verscherpt: men
bracht het Preludine — evenals het inmiddels ook tot object van misbruik
geworden Ritaline — onder de narcoticawet en schrapte het van de lijst der
beschikbare geneesmiddelen in 1965. Maar het kwaad was reeds geschied. In
1962 kwam het eerste geval van 'spuiticterus' binnen (in een Stockholms ziekenhuis); wij vermeldden reeds de meer dan 600 van 1968. Vijftien jaar geleden kon
men nog illusies hebben over het aantal bedreigden onder de schooljeugd; maar
bij een enquête '67 bleek 4% van de ondervraagde 130.000 Zweedse schoolkinderen wel eens narcotica te hebben geprobeerd en 1,5% was ermee doorgegaan (0,1% 'vrijwel dagelijks'; 0,3% 'een enkele keer in de week', 0,3% 'enkele
keren in de maand' en 0,8% 'zelden'). Voorts gaf 16% — en in Stockholm 30%
— van al deze kinderen op dat er hun wel eens 'knark' was aangeboden .... Nu
gelden deze cijfers wel alle narcotica tezamen, en cannabis is lang een soort
schoolmode geweest die door velen als onschuldig werd beschouwd ('een soort
roken'): maar zelfs als 3/4 der kinderen alleen cannabis hadden gebruikt, blijven
er nog genoeg over voor centrale stimulantia en (ca. 5% daarvan) LSD.
Inmiddels heeft dan dus de overheid met haar wetten en politie zich sinds tien
jaar steeds grotere inspanningen getroost om het misbruik in te dammen en tegen
te gaan, en hetzelfde geldt sinds nog langere tijd voor een deel van het publiek,
voor praktische artsen en wetenschappelijke werkers. Niettemin is het alsof voor
dit alles hetzelfde geldt als voor de pogingen der Lodewijken: 'altijd te weinig en
te laat'. Zijn er dan misschien, behalve de aard van 'het nieuwe gif' (i.v. C.S.) en
de menselijke zwakheden der gebruikers, nog andere factoren in het spel die de
strijd tot nu toe zo ongunstig deden verlopen? De niet in economie of sociologie
geschoolde wacht zich wel om te beunhazen op het gebied dezer wetenschappen,
maar het vermelden van enkele veronderstellingen van die kant kan zijn nut
hebben.
Volgens een persbericht zou de georganiseerde misdaad in de USA in 1958 haar
oog op Zweden hebben laten vallen als een der meest geschikte objecten voor een
uitbreiding van de in eigen land reeds zo bloeiende narcoticahandel, op grond
van de volgende overwegingen: hoge welvaart met goede spreiding (dus een
relatief groot aantal betalende klanten), drinkgewoonten die van oudsher meer
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zijn afgestemd op het snel bereiken van de roes of bedwelming dan op smaaksensaties, of sociabiliteit, geringe autoriteit van zowel de ouders als de kerk over
jeugdige zelf-verdienenden en tenslotte humane juridische en politionele instellingen. Men zou dus kortweg uit zijn geweest op snelle verdienste bij gering
risico — en eerst dit laatste jaar, nu wetten en toezicht zijn verscherpt, zouden de
'grote haaien' bezig zijn hun 'hoofdkantoren' te verplaatsen naar andere oorden
(Hamburg, Helsinki en Oslo worden genoemd en Kopenhagen was reeds bekend).
Men neemt dus aan dat Zweden de laatste tien jaren zou hebben blootgestaan
aan een soort 'aanval van de maffia', mede uitgelokt door het hier bestaande
patroon van de welvaartsstaat!
Een feit is in elk geval, dat de belangen der gevestigde geneesmiddelenindustrie
een rol hebben gespeeld — vooral bij de spreiding van het Preludine. De Zweedse
autoriteiten drongen er na binnenlands verbieden van het preparaat bij de Duitse
fabrikanten op aan, dat men de gehele fabrikage zou staken — hetgeen enigszins
raillerend van de hand werd gewezen daar het hier 'een specifiek Zweeds
probleem' zou betreffen. Gevolg: het Preludine werd nog jarenlang clandestien
ingevoerd, vooral vanuit Spanje en niet zelden door jonge Zweden die met deze
'koeriersdiensten' hun vakantiereisjes trachtten te betalen.
Tenslotte mogen wij niet vergeten dat 'drooglegging' altijd een sneeuwbaleffect
heeft. De misbruikers zèlf trachtten immers ondanks de maatregelen tegen de
invoer en het verhandelen van narcotica aan hun gif te komen, waren bereid
steeds hogere prijzen te betalen — en dat maakte de zaken voor de 'haaien' weer
het risico waard, terwijl het hun tevens handlangers verschafte. Voor iemand
met steeds grotere behoefte aan het gif en steeds geringer arbeidsvermogen bleef
als enige mogelijkheid, een aantal adepten te winnen voor wie hij het gif dan
kocht tegen betaling van een deel daarvan. Vandaar het 'epidemiekarakter': de
misbruiker van centrale stimulantia, cannabis en ook die van opiumderivaten
tracht veelal actief anderen met zijn kwaal of verslaving te 'besmetten'. Dit is bij
gelegaliseerde giften als alcohol of nicotine veel minder het geval. — Dat de
zwarte markt tot nu toe niet zo monstrueus is gegroeid als die voor 'booze' in
de drooggelegde USA, is wellicht mede te verklaren uit enkele praktische omstandigheden, die de prijsstijging tegengaan. Ten eerste zijn centrale stimulantia
vrij gemakkelijk te bereiden — er zijn tal van 'kleine fabriekjes' ontdekt, meestal
in de streek rond Stockholm. Ten tweede heeft Zweden een zeer sterk ontwikkeld
buitenlands toerisme (ca. 3.000.000 Zweden gaan elk jaar de grens over!) en een
zeer lange, moeilijk te bewaken land- en zeegrens: de invoer van tabletten,
poeders (voor amfetamine-oplossingen) en rookwaar (cannabis/opium) is dan
ook niet afdoend te bestrijden.
Het zijn echter niet alleen de voortdurende toevloed van gif en het tekort
schieten van de maatschappij bij het opvangen der slachtoffers en het tegengaan
van 'subculturele uitwassen' die hebben geleid tot de huidige explosie. Deze is
deels ook te wijten aan een verkeerde beoordeling van wat er gaande was en
en wat diende te gebeuren door enkele medici, die daarmee een schuld op zich
hebben geladen — als 'nog niet weten' schuld kan worden genoemd.
DE FARMACODYNAMISCHE PLAATS DER BEDWELMINGSMIDDELEN
Het is nu achteraf wel duidelijk geworden, dat alle nieuwe bedwelmingsmiddelen als het ware onder valse vlag de medische wereld binnenvoeren —
waardoor de instelling der medici ook niet van meet af aan juist kon zijn.
Anderzijds bestond de tendens, ook toen het gevaar tegen 1960 eindelijk
iedereen duidelijk begon te worden, 'deze nieuwe wijn in oude zakken te doen'
en veel te veel te bouwen op ervaringen, opgedaan met de oude bekende
vormen van verslaving: aan alkohol, morfine en tabak. Hier volgen enige
illustraties:

86

Centraalstimulantia: geen coffeïne maar cocaïne!
De centrale stimulantia kwamen in gebruik als 'energiezers', dus een soort
koffie of coca-cola. Daarna volgde de 'preludineperiode' waarin zij om hun
eetlust-remmende en vermagerende werking werden gepropageerd. Vervolgens
verkregen zij het etiket 'verslavende middelen' en werden als zodanig verboden,
zonder dat het iedereen duidelijk was waarom eigenlijk. Eerst Bejerot heeft in
zijn reeds geciteerde boek duidelijk gmaakt, dat centrale stimulantia een
type van verslaving veroorzaken, vlg. tientallen criteria overeenkomend met het
beeld van het cocaïnisme! Dit geldt mede voor de akute en chronische psychotische beelden die men bij CS-misbruik kan waarnemen.
Houdt dit in dat men zulk misbruik ernstig dient te nemen, het betekent tevens
dat de behandeling van de misbruikers niet kan geschieden volgens de lijnen die
gelden voor de tevoren het best bestudeerde verslaafden: de morfinisten. Deze
laatsten immers kunnen veelal lange tijd 'in toom worden gehouden' door
dagelijkse verstrekking van een vast rantsoen van het gif, dank zij de ontwikkeling van een aanzienlijke tolerantie. Bovendien kan men in plaats van
morfine etc. het langwerkende metadon geven — dit middel werkt ruim een
etmaal en de verslaafde kan zijn portie dagelijks komen halen, waardoor het
gevaar van eigenmachtig verhogen der dosering wordt voorkomen (methode van
Dole & Nyswander, met goede resultaten toegepast door prof. Gunneg 9 te
Uppsala). Andere morfine-antagonisten zijn in onderzoek, met veelbelovende
resultaten. Maar: het principe 'gerantsoeneerde voorschrijving' is onbruikbaar
voor CS omdat deze evenals cocaïne aanleiding geven tot een snelle verhoging
der doseringen in het begin. Toch heeft men in Stockholm geprobeerd met
'legaal voorschrijven' — en het resultaat van deze behandeling (vooral voorgestaan door Astniim c.s., die tevens een soort van kolonies van narcomanen
voorstond) was zo funest, dat zich hieruit een direct schandaal heeft ontwikkeld.
Verder bleken de morfine-antagonisten niet te helpen tegen amfetamine e.d.
maar wèl te leiden tot gevallen van dubbele verslaving. En patiënten die reeds
aan morfine waren verslaafd en merkten dat zij veel gemakkelijker aan CS
konden komen dan aan 'hun eigen gif', gingen soms over tot alternerend
misbruik dat hun kansen op een doeltreffende behandeling nog verder verkleinde ....
Cannabis: niet 'als tabak' maar 'als alcohol'
Zowel in Zweden als elders in Europa waren de cannabispreparaten te lang
het voorwerp van een discussie, die niets met geneeskunde maar veel met
filosofische, politieke en karakterologische vooroordelen te maken had. Wie
rechts en autoritair dacht wenste 'straf optreden tegen het slappe gerook van dit
jazzgif', wie links en/of anti-autoritair was, zoekend naar nieuw beleven, was
tolerant of juichte het genot van 'weed' zelfs toe. Men verwaarloosde het
experimentele onderzoek en vergat kennis te nemen van ervaringen in de
Oriënt waar men immers reeds zo lang de hasjisch kent (waardoor de beste
tradities van het Westen werden vergeten en de slechtste hooggehouden). Dit
dubbele verzuim leidde tot de opvatting 'van links' dat roken van cannabis
(hasj of het veel zwakkere marihuana) ongeveer gelijk zou staan met tabaksgebruik: dus aanleiding zou geven tot eerst op den langen duur blijkende en
beperkte lichamelijke schade: 'Van rechts' achtte men het gevaar voornamelijk
gelegen in het milieu waar cannabis wordt genuttigd, en waar óók gemakkelijk
aan sterkere zaken (CS of opiumderivaten) is te komen.
De laatste tijd treedt hier een kentering op. Evang 5 en anderen hebben gewezen
op de psychiatrische gevolgen van intensief hasjisch-misbruik, beschreven in
landen als Egypte, Turkije en Pakistan. Daarenboven werden dit jaar zeven
gevallen beschreven van psychosen, opgetreden in aansluiting op het misbruik
van cannabispreparaten: vier acute psychotische episoden bij relatief intacte
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persoonlijkheden en drie exacerbaties van schizofreniforme toestanden, waarvan
echter slechts in één geval reeds tevoren markante persoonlijkheidsveranderingen
waren geconstateerd. Het bleek dat bij recidief qua cannabismisbruik ook de
schizofreniforme beelden recidiveerden. In het acute stadium waren dit hallucinaties, angst, paranoide waanideeën en heftige aanvallen van onrust gedurende twee tot drie weken. Daarna volgde veelal nog een langdurige ontstemmingstoestand. Dat daarnaast de vrees van 'rechts' niet denkbeeldig is,
blijkt uit een overzicht van Kihlbom ,1 die melding maakt van menging van
opium en hasjisch, en een Deens artikel refereert waarin een materiaal van
80 patiënten wordt beschreven die cannabis en hallucinogenen combineerden.
Schrijver dezes zag voorbeelden van beide.
Op grond van dit alles mag men wellicht stellen dat toxicologisch de cannabispreparaten moeten worden beschouwd als 'milde hallucinogenen': waarmee
klopt dat men ook 'milde misbruikers' hoort vertellen over de verandering van
de perceptie (zowel auditief als visueel) die één der grootste attracties van
cannabisconsumptie zou zijn. Anderzijds krijgt men sociologisch een beeld als
bij alcohol: een grote groep matige hasjrokers vertoont slechts een geringe
beschadiging van 'hoge' cerebrale functies, vooral wel de doelgerichte wil —
een kleinere groep gaat sociaal minder goed fungeren — een kleine minderheid
van zware misbruikers wordt psychotisch. Tenslotte moge herinnerd worden
aan een parallel met het effect op een 'locus minoris resistentiae in cerebro':
de activering van een latente epilepsie door alkohol, van een latente schizofrenie door cannabis.
Hallucinogenen: niet 'als wijn' maar 'als opium'
Tot nu toe hebben LSD, mescaline e.d. in Zweden nog slechts een kleine groep
adepten — maar deze breidt zich vermoedelijk snel uit. Deze zomer stonden
vijf schoolkinderen uit Solna (een voorstad van Stockholm) terecht wegens
misbruik van LSD; de jongste was 14 en had gemeend dat het 'net zo iets was
als hash, maar dan sterker'. De als deskundige gehoorde Bejerot verklaarde
dat dit juist was — 10.000 keer sterker. Van de kant van bepaalde literatoren is
geproclameerd dat de hallucinogenen eenzelfde geluksgevoel zouden geven als
goede wijn, met nog meer inspiratie, nieuwe werelden in het innerlijk etc. —
het is allemaal ook in Nederlandse artikelen gerefereerd. 12 Men moet er dan wel
bij bedenken dat ook de beschadiging van de erfmassa een gemeenschappelijke
trek is .... Maar in één, voor de praktijk alles overwegend opzicht zijn de
hallucinogenen slechts met opiumderivaten te vergelijken: er kan zich razend
snel een volledige afhankelijkheid ontwikkelen. Overigens behoren zij natuurlijk
thuis in een groep op zich, en zijn antidota onbekend.
HET MISLEIDENDE VOORBEELD: ALCOHOLMISBRUIK EN
ALCOHOLBESTRIJDING
Alcoholmisbruik behoort tot de Skandinavische folklore sinds minstens de tijd
van de Vikingen — waarbij men dus als eigenaardigheid heeft gemeend te
kunnen vaststellen, dat het daarbij meer dan elders ging om het snel consumeren van forse kwantiteiten ter bereiking van de roes en niet zozeer om
aangename smaak of grotere sociabiliteit. Esser 13 geeft voor 1955 de volgende cijfers voor het hoofdelijk gebruik van alcoholica.

Zweden
Nederland

gedistilleerd, in
liters à 50 vol.%

wijn/liters

bier/liters

5,5
2,3

2,2
3,4

41
17
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Juist in dat jaar werden zekere restricties in de verkoop van alcoholica (het
z.g. Brattsysteem) opgeheven en nam de consumptie enige tijd sterk toe, om
daarna weer te dalen tot lager dan in '55 (omstreeks 1960). Sindsdien is het
gebruik en misbruik echter sterk toegenomen, en wel vooral in de jongere leeftijdsgroepen, Inghe & Inghe spraken vorig jaar 7 over 'een alcoholsituatie, zorgvoller dan sinds decennia het geval was — in onze generatie worden meer mensen
dan ooit het slachtoffer van de alcoholziekte en verwijnen uit werk- en sociale
gemeenschap. Nieuwe kategorieën worden hierbij betrokken'.
Waar het alcoholvraagstuk zoveel ouder is dan het narcoticaprobleem en bovendien het aantal alcoholisten nog steeds ongeveer tien keer groter is dan het
aantal narcomanen, zal het geen verwondering baren dat gedachtengangen, ontleend aan de ervaringen met alcoholica, veelal een grote rol hebben gespeeld bij
het bepalen van de instelling van artsen en anderen t.o.v. narcotica. Dit heeft
soms tot gevolgen geleid die men pas kan begrijpen als men iets weet van de
Zweedse strijd tegen de alcohol.
De verkoop van alcoholhoudende dranken is, met uitzondering van licht bier, een
monopolie van de staat, uitgeoefend door de staatsslijterijen (Systembolagen).
Deze trachten de consumptiegewoonten te beïnvloeden en zijn daarin in zoverre
geslaagd, dat de toename van het alcoholgebruik vooral wijn en bier betreft.
Daarnaast is de brandewijn ten dele verdrongen door duurdere sterke dranken.
De hoge en op het alcoholgehalte gebaseerde belasting heeft hiertoe bijgedragen
maar is dus niet geslaagd in het verminderen van de totale consumptie. De poging
tot veranderen der drinkgewoonten heeft één falikant gevolg gehad: het nieuwe
'middenbier' (tussen sterk en zwak, d.w.z. met ca. 3% alcohol), dat overal in de
levensmiddelenzaken mag worden verkocht, heeft hele groepen tevoren nietdrinkende tieners tot de alcohol gebracht ....
De wetten tegen alcoholmisbruik zijn scherp — vooral die tegen 'rijden onder
invloed' hebben internationaal bekendheid gekregen — en op de naleving wordt
door de politie nauw gelet.
Gemeentelijke en provinciale instanties hebben uitgebreide bevoegdheden om de
alcoholist tijdelijk uit de samenleving te verwijderen en/of onder toezicht te
stellen — deze bevoegdheden worden uitgeoefend door de 'nuchterheidscomités'
(Nykterhetsniimnderna), waarvan de voorzitter bovendien een verzoek tot opname
in een psychiatrische inrichting kan ondertekenen. Als dit vergezeld gaat van een
doktersattest dat opname noodzakelijk is, volgt gedwongen opname volgens de
'krankzinnigenwet'.
Onder-toezichtstelling zowel als gedwongen tewerkstelling en dito opname in een
inrichting voor alkoholisten zijn veel toegepaste dwangmaatregelen. Daarnaast
kan het rijbewijs worden ontnomen, aankoop van alcoholica worden verboden etc.
Alcoholistenpoliklinieken en consultatiebureaus zijn in alle grotere plaatsen te
vinden.
De patiënten zelf hebben en organisatie voor 'bekeerde alcoholisten' volgens de
principes van Alcoholics Anonymous, zij het dat hierin het godsdienstige element
zorgvuldig is geweerd.
Dit alles kost natuurlijk veel geld: de Zweedse staat gaf voor de alcoholistenzorg
in 1967/68 rond 102 miljoen kronen uit, de gemeenten gezamenlijk kwam die
zorg op nog eens 22 miljoen te staan (1 Zw.kr. = ca. f 0,70) — maar de inkomsten uit belasting op alcoholica waren dan ook in 1967 2.714 miljoen (Alcoholfrgan 1968, ref. Ottosson 4 ). Men zou kunnen zeggen dat het resultaat van
alle bemoeiingen negatief is geweest, met uitzondering van de belastingopbrengst
(bijna 9% van het staatsbudget). Onder die bemoeiingen zijn wij nog vergeten de
niet geringe inspanning om het publiek en vooral de jeugd te waarschuwen voor
de gevaren van de alcohol — met name door de nuchterheidsverenigingen, maar
ook door de staat (zelfs door Systembolagen!) en de gemeenten. — Het geweldige
apparaat dat tegen het alcoholisme in het veld werd gebracht heeft echter, zoal
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niet door zijn effectiviteit, dan toch door zijn omvang een indruk gemaakt die
veelal de geesteshouding t.o.v. het nieuwe gevaar van de narcomanie bepaalde.*
HET KEREN VAN HET WETENSCHAPPELIJK GETIJ: ARTSEN EN
VERSLAAFDEN
Toen de aanvankelijke resultaten der behandeling van narcomanen te kort bleken
te schieten en het aantal nieuwe gevallen maar bleef toenemen, werd het onderzoek van alle aspecten der narcomanie in Zweden zelf nieuw opgezet terwijl men
tevens contact zocht met buitenlandse collegae die met overeenkomstige problemen worstelden.
Deze laatste methode bleek teleur te stellen omdat de Zweedse problematiek toch
te veel geheel eigen aspecten bezat. Zo refereerde het artsentijdschrift 14 in 1966
een rapport uit Lexington over de 'typische narcomaan' — in de USA van de
zestiger jaren dus. Dit zou dan zijn een 27-jarige blanke jongeman uit New York,
die met zijn 18e jaar aan het misbruik was begonnen en binnen een jaar
verslaafd geraakt. Tot zoverre zou dit nog enigszins op kunnen gaan voor
Stockholm en Zweden — maar de Amerikaanse consumptie gold in de eerste
plaats heroïne, daarna kwam morfine en daarna cocaïne, gevolgd door de barbituraten. Slechts 20% der geïnterviewden misbruikte amfetamine en minder dan
5% was bekend met LSD of met 'sniffing'. Een geheel ander beeld dan in
Zweden dus, met CS op de onbestreden eerste plaats en bezig zelfs morfine en
alcohol te verdringen.
Niettemin heeft de sociaalgeneeskundige Takman, 15 nadat hij de algehele narcoticapolitiek, de behandeling van narcomanen en het researchbeleid op dit gebied
in de USA onder de loep had genomen, op grond dáárvan het legale voorschrijven van bepaalde narcotica aan bepaalde patiënten bepleit — evenals de
reeds genoemde AhstriSm." De eerste dacht hierbij aan het metadon, de laatste
aan centrale stimulantia. Men nam de proef en zag slechts desastreuze gevolgen:
afvloeien van deze middelen naar de zwarte markt, receptvervalsingen etc.
Daarentegen begint zich als resultaat van het inheemse onderzoek geleidelijk een
nieuwe lijn af te tekenen bij de behandeling van narcomanen, weerspiegeld in
publicaties uit de centra in dit opzicht de meeste ervaring hebben. Bovenaan
staat wel Ullerákers Sjukhus (grote psychiatrische inrichting bij Uppsala) waar
men sinds oktober 1966 beschikt over een speciale afdeling voor narcomanen;
dit jaar verschenen daarover een drietal rapporten 17 waaraan wij het volgende
ontlenen:
Het eerste jaar verpleegde men behalve narcomanen ook nog andere (psychotische) patiënten, daarna uitsluitend eerstgenoemden. Men beschikte over vijf
speciale plaatsen voor ontgifting, 19 plaatsen voor mannelijke patiënten en nog
17 voor mannen of vrouwen, ter differentiatie van het materiaal. Tot eind
oktober '68 had men in totaal 168 mannen behandeld (met 272 opnameperioden)
en 47 vrouwen (met 73 opnameperioden). Verdeling naar vormen van misbruik:
in 63% der gevallen geheel of overwegend centrale stimulantia, intraveneus, in
36% geheel of overwegend opiaten en in 1% alleen hallucinogenen en cannabis.
Het aloude probleem van de scheefgetrokken verhouding tussen patiënt en arts
na gedwongen opname (geen actief zoeken van hulp maar passief overgeleverd
worden aan behandeling, na vrijheidsberoving) werd als volgt opgelost. Eerst
ondergingen de patiënten een ontgifting op de speciale afdeling, hetgeen voor
CS-misbruikers meestal 3-7 dagen vergde, voor morfinisten 2-3 weken (onder
* Ook op het gebied der alcoholbestrijding zijn thans nieuwe experimenten
gaande, zie een reportage over de nieuwe alcoholkliniek te Malmö van
A. Ramsby, Lak. Tidn., 66, 2861-2865 (1969).
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toediening van successievelijk kleiner wordende doses metadon) en voor lijders
aan een cannabispsychose 2-4 weken. Daarna kregen de patiënten het rehabiliteringsprogramma van de kliniek te lezen en mochten dan kiezen tussen deelname daaraan of ontslag uit de kliniek. Men behield dus slechts de voor verdere
behandeling opterende, beter gemotiveerde patiënten. Daar men echter de zwakte
van het vlees ook bij deze gewillige geesten kende, controleerde men bij allen de
urine twee- tot driemaal per week, met ongeregelde intervallen, op narcoticametabolieten volgens een methode 18 die ook Rylander 2 in de gevangenissen te
Stockholm zeer bruikbaar bevond. Hieraan lag ten grondslag de stelling dat een
patiënt die tijdens de behandeling zijn gif blijft gebruiken zich daarmee aan alle
pogingen tot rehabilitering onttrekt. Bovendien geeft het voortgezette misbruik
aanleiding tot een groepsweerstand tegen therapie, die alle pogingen tot opbouwen
van een zinvolle psychotherapeutische relatie te niet doet.
Het bleek nu dat bij de aanvankelijk gevoerde open-deurpolitiek 20-25% van alle
analyses positief uitvielen als gevolg van het gebruik van narcotica die na de
opname moesten zijn ingevoerd. Deels was dit het gevolg van de verkoop van
narcotica door handelaars op het terrein van het ziekenhuis — iets dat schrijver
dezes ook heeft waargenomen in enkele andere grote inrichtingen. Deels werd er
door sommige patiënten 'gesmokkeld' en dan nog 'meegedeeld', of ook kwamen
bezoekers met 'goede gaven'. Patiënten met uitgangsverlof bleken bloot te staan
aan sterke pressie om narcotica mee te brengen: daarvoor niet te bezwijken kon
lichamelijk gevaar meebrengen! Men trachtte deze euvelen tegen te gaan door
de afdeling te sluiten, individuele vrijheden in te trekken (uitgangsverbod) of
bezoek te verbieden: alles zonder merkbaar resultaat. Eerst toen alle patiënten
een collectief uitgangsverbod werd opgelegd zolang ook maar één van hen nog
narcotica uitscheidde, verkreeg men een zeer snelle verbetering. De groep bleek
nu op zichzelf een controle uit te oefenen, veel effectiever dan die van het personeel: het aantal positieve proeven daalde tot 3% in de zes weken na het
invoeren van laatstgenoemde maatregel. Deze werd met de gehele groep besproken en had als secundair effect dat de verhouding tussen artsen en patiënten
verbeterde: nu werd de behandelend geneesheer geraadpleegd bij abstinentiebezwaren, in plaats van zoals voordien een 'kameraad' die misschien over tabletten of injecties zou kunnen beschikken.
Sommige CS-misbruikers op de thans narcotica-vrije afdeling bleken nu aanvallen van acute 'craving' te gaan vertonen, gekenmerkt door een algemeen
gevoel van malaise met soms tremores en transpiratie. Zij gaven toe dat dit buiten
de kliniek tot een recidief zou hebben geleid. Deze verschijnselen duurden van
enkele uren tot een dag. De patiënten gingen meestal naar bed, maar hadden geen
medicatie nodig. De aanvallen werden steeds korter en waren meestal na twee
tot drie weken reeds te verwaarlozen. Zij herinnerden aan de door Wikler beschreven abstinentiesymptomen, ontstaan via geconditioneerde reflexen."
De eigenlijke behandeling van deze patiënten na de ontgifting stuitte eveneens
op onverwachte moeilijkheden. Aanvankelijk werd gepoogd hen te doen deelnemen aan de traditionele arbeidstherapie van het ziekenhuis — hetgeen uitliep
op een volledig fiasco ten gevolge van de open vijandschap tussen deze narcomanen en de overige patiënten. Toen ontwierp men een speciaal programma voor
eerstgenoemden, bestaande uit gymnastiek, groepsactiviteit die was ingericht op
intellectueel stimuleren en aankweken van praktische vaardigheden, individuele
gesprekken en groepsgesprekken met de artsen (2 á 3) en het verplegend personeel (11), alles volgens een schema voor het uitvoeren waarvan de patiënten
zelf de verantwoording droegen (sociale training!): zij hadden er immers zelf voor
geopteerd na lezing en bespreking ervan aan het einde van hun ontgifting.
Van de 105 patiënten (145 opnameperioden) tussen januari en november lieten er
zich slechts 19 (24 perioden) primair uitschrijven. Voor de anderen gold het
programma als een 'therapeutisch contract', dat door de patiënt kon worden
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opgezegd als hij/zij het niet kon of wilde blijven volgen en door de arts als de
patiënt de behandeling niet bleek te accepteren of zelfs saboteerde ondanks
herhaalde herinnering aan de betekenis daarvan. Verdere voorwaarden waren
het afzien van narcotica- alcoholmisbruik, het op verlangen inleveren van urineproeven en het aanvaarden van eventuele beperkingen der vrijheid. Ondanks de
voorafgegane besprekingen en verklaringen van dit alles bleken er altijd inzinkingen te komen, waarin de patiënt 'het geheel voelt als een dwang', 'geen vertrouwen meer heeft' etc.. Ook hierop werd van meet af aan gewezen en ook dit
thema werd bij de groepsgesprekken aangeroerd.
De gymnastiek was bij de patiënten het meest populair: elke morgen een half uur
oefenen met daarna een saunabad, en verder diverse vormen van sport, terwijl de
lichamelijke conditie elke 14 dagen werd gecontroleerd. De studiegroepen, met
onderwerpen variërend van kookkunst en moderne maatschappijleer tot talen
(Engels) en sociale antropologie, wilden zoveel mogelijk stimulerend en aangenaam zijn — maar er werd wèl naar gestreefd allen aan alles te laten deelnemen, onder het motto dat men bij elk werk ook de minder prettige aspekten
moet aanvaarden. De sociale training was ingericht op het scheppen van een zo
natuurlijk mogelijk milieu waarin ook 'humeuren' van patiënten en personeelsleden werden aanvaard, mits geuit op zeker niveau. Daarentegen ontmoetten
dreigementen als 'een pil of ik laat me uitschrijven' slechts het commentaar dat dit
de patiënt immers vrijstond. Deze en andere vormen van acting-out behaviour
waren dan later onderwerp van gesprek in de groep of individueel, ter verbetering van het zelfinzicht. Verder zorgde een contactgroep, grotendeels bestaand
uit ziekenhuispersoneel en studenten, dat elke patiënt 'eens anderen kon treffen':
de groep bestond nl. uit vrijwilligers die elk een patiënt nu en dan bij zich thuis
nodigden, meenamen naar bioscoop of schouwburg etc. en die bovendien deel
uitmaakten van de discussiegroep over de moderne maatschappij. Sociaalcuratief
tenslotte trachtte men de patiënten zo nodig te helpen als zij 'tot zichzelf be.
gonnen te komen'. Velen hadden immers bij opname geen werk noch onderdak,
maar bekommerden zich daar nauwelijks om. Bij het herwinnen van een plaats
in de maatschappij konden zij een beroep doen op de sociale werkster, maar
velen slaagden uit eigen kracht zodra zij daarvoor weer interesse hadden en
wilden het ook liever zelf proberen. Soms bleef een patiënt nog enige tijd in het
ziekenhuis wonen maar werkte ondertussen reeds 'buiten'.
Over de resultaten van dit alles valt het volgende te zeggen. Allereerst liep van
deze uit vrije keuze na de ontgifting in het ziekenhuis geblevenen toch nog 24%
voortijdig uit de rehabiliteringsafdeling weg — maar de overigen (een dubbelgeselecteerd materiaal dus) schenen baat te hebben bij dit programma. De gemiddelde opnametijd bedroeg 48 dagen, kort als men bedenkt dat het hier mensen
betrof die veelal sinds jaren misbruik hadden gemaakt van 'alienerende middelen'
en een asociaal leven hadden gevoerd, daardoor al hun adspiraties kwijt rakend
in nog sterkere mate dan dit in het algemeen bij alcoholisten of misbruikers van
hypnotica en sedativa het geval is. De nazorg is dan ook van groot belang, maar
laat tot nu toe veel te wensen over. De tijd is nog te kort om te spreken over een
eindresultaat, maar men heeft cijfers over 74 misbruikers van (i.v. toegediende)
amfetaminepreparaten. Deze 'amfetaministen' waren opgenomen tussen 1-6-'67
en 31-5-'68. Drie maanden na ontslag had slechts 20% van de gehele groep nog
géén recidief gehad; na nogmaals drie maanden was dit percentage geslonken tot
16%. DEZE CIJFERS KOMEN ONGEVEER OVEREEN MET DE AMERIKAANSE VOOR
INTRAVENEUS HEROINE MISBRUIK! Meer bemoedigend was dat van degenen die het
hele programma hadden afgewerkt na zes maanden nog 25% 'schoon' waren —
tegen slechts 10% dergenen die het programma voortijdig hadden afgebroken.
Ullerácker heeft een unieke positie, doordat hier naast narcomanen uit het
opnamegebied ook voor de research interessante patiënten uit de rest van het
land worden opgenomen (waaronder alle morfinisten) en men over alle nodige
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personeel en hulpmiddelen beschikt in een gespecialiseerde afdeling voor langdurige opname. Daarnaast heeft in het gebied van Groot-Stockholm het centraal
gelegen Rálambshovs sjukhus nog een beperkt aantal plaatsen en bovendien een
polikliniek. De situatie is hier echter abnormaal doordat men moest beginnen met
de nasleep van de goedbedoelde doch zo kwalijk fungerende vrijere voorschrijving van narcotica op recept in het midden der 60er jaren (Ahstr.5m c.s.").
De enige stad waar men verder nog beschikt over mogelijkheden tot systematische klinische behandeling gedurende langere tijd is Gotenburg. Met een
speciale afdeling werd kort geleden een begin gemaakt; 20 de eerste geluiden leken
nogal optimistisch en de lijn was ongeveer als te Uppsala. Daarnaast publiceerde
onlangs een aan de algemene psychiatrische universiteitskliniek (Sahlgrenska) verbonden team enkele interessante resultaten."
Ook te Gotenburg bevond men dat liberaliteit en a fortiori 'legale verstrekking op
recept' de narcoticasituatie slechts nadelig beïnvloeden en dat in elk geval geavanceerde narcomanen welhaast uitsluitend kunnen worden behandeld volgens
een zeer vast regime, waarbij het principe is 'vrije keus tot opname — maar
daarna gesloten deuren'. Aan de Universiteitskliniek beschikt men echter slechts
over open afdelingen, en men plaatste nu de ter behandeling komende narcomanen (na selectie dus) alleen of met hoogstens twee tegelijk op die afdelingen:
dit mede om het gevaar van 'besmetting' van andere patiënten zoveel mogelijk
te vermijden. Indicaties tot opname waren: acute paranoide syndromen, acute
angstaanvallen na i.v. injectie van CS, schizoide symptomen, duidelijk verlangen
van de patiënt om van de verslaving te worden bevrijd of een verzoek van de ouders.
De verdere behandeling was minder strakgeschematiseerd dan te Uppsala: men
bestreed 'psychische insufficiëntie' met psychofarmaca zonder gewenningsrisico,
gaf steunende psychotherapie en hulp bij studie — sociale moeilijkheden — stoornissen in het contact met de ouders etc.. De patiënten reageerden veelal in eerste
instantie positief, wellicht mede omdat 38 van de 48 tussen de 15 en 24 jaar
waren en zij belandden tussen andere patiënten die meestal tot de jongere
leeftijdsgroepen behoorden. Ook hier echter mislukte de behandeling vaak al
spoedig: zo liepen 16 patiënten (één derde van het totaal) gewoon weg of eisten
ontslag vóór hun tijd, terwijl er vijf narcotica bleven gebruiken en dientengevolge
moesten worden overgebracht naar bovengenoemde gesloten afdeling, aan een
psychiatrische inrichting (Lillhagen). 20
In februari '69 verzamelde men de katamnestische gegevens van 47 dezer patiënten (één bleek onnaspeurbaar). Men bevond dat er slechts twee vermoedelijk
in het geheel geen narcotica hadden gebruikt sinds hun ontslag (zes resp. zeven
maanden tevoren; de observatietijden voor de gehele groep varieerden van één
tot 23 maanden). In vier andere gevallen was voortgezet misbruik niet met volkomen zekerheid vast te stellen. In tien gevallen mocht men hopen dat de
patiënt op het ogenblik van na-onderzoek het misbruik had gestaakt: gezien het
korte tijdsbestek zou de prognose niet gunstiger dan 'dubia' worden gesteld.
Daarentegen waren drie patiënten, die bij hun opname slechts cannabis hadden
gebruikt, inmiddels overgegaan tot i.v. injectie van CS. Hetzelfde gold voor één
patiënt die tevoren slechts oraal CS had misbruikt. De onderzoekers aan het
Sahlgrenska sjukhus concluderen, dat opname in een psychiatrische kliniek (met
open afdelingen dus) een noodzakelijke maatregel kan zijn als een narcomaan
acuut psychisch insufficiënt wordt, maar dat men daarnaast behoefte heeft aan
de mogelijkheid tot isolering, intensieve psychotherapie en zeer langdurige opname
in gespecialiseerde klinieken als die van Lillhagen of Ulleráker — of (als meest
gerenommeerd voorbeeld) van Hov i Land in Noorwegen. Tenslotte blijft de
noodzaak bestaan van een langdurig en intensief contact met psychiater en sociale
werker 'in het veld'.
(slot volgt)
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ROES EN KATER
Enkele aantekeningen over geneesmiddelen-, narcotica- en alcoholmisbruik in Zweden.
door Dr. A. J. BOERMAN, zenuwarts te Pitea (Zweden)
HET KEREN VAN HET SOCIALE GETIJ: DE MAATSCHAPPIJ EN DE
VERSLAAFDEN
Wij zagen dat de artsen lang bleven vasthouden aan de oude vormen en gedachten bij beoordeling en behandeling van narcomanen. Voor het lekenpubliek
en de althans in bepaalde aspecten van het narcomanieprobleem ingewijde
autoriteiten, instanties etc. gold dit niet minder, maar ook hier is een kentering
ingetreden. De begeerte tot vernieuwing heeft alle delen der trias politica aangeraakt:
— de wetgevende macht heeft de eerst kortgeleden ingevoerde nieuwe 'KZ-wet'
aangevuld en wil die zodanig zien toegepast dat narcoticamisbruikers, die niet
inzien dat zij medische behandeling behoeven, kunnen worden gedwongen tot
opname in een gesloten psychiatrische inrichting. Zij worden dan gelijkgesteld
aan 'kennelijk geesteszieke personen wie het aan ziekte-inzicht ontbreekt en wier
toestand slechter kan worden indien behandeling uitblijft'. 22 Verder zijn de
wettelijke maatregelen tegen hen die narcotica in voorraad hebben en/of in de
handel brengen aanzienlijk verscherpt;
— de rechterlijke macht geeft aan alle zaken die met narcotica te maken hebben
de voorrang, en de uitgedeelde straffen liegen er niet om! Daarmee is dus een
eind gekomen aan de overgrote mildheid der Zweedse strafrechterlijke instellingen die eerder een aspect was van de attractie van dit land voor de
'narcotica-koningen';
— de uitvoerende macht tenslotte, de veelgeplaagde politie, heeft het laatste jaar
in het land uitbundig jacht gemaakt op al wat narcomaan of narcotica-handelaar
leek. Met razzia op razzia in alle steden hoopte men langzamerhand 'via de
kleintjes de groten te pakken', net als in Nederland destijds de 'zwarte pieten'.
Volgens pers, radio en t.v. is dat ook herhaaldelijk gelukt, wat evenals de verscherping der wetten heeft bijgedragen tot het uitwijzen van een aantal topfiguren
uit deze tak van misdaad naar de nabuurlanden. Dat voorts de prijzen omhoog
gingen en dat de smokkelhandel niet te onderdrukken was, vermeldden wij
reeds.
Bij deze intensieve politieactiviteit van het laatste jaar kon de medisch-sociale
'luchtkartering' op tal van wijzen worden aangevuld. Zo bleek dat het kwaad al
lang niet meer is beperkt tot de drie grote-stadsconglomeraties. Met name hebben
alle havensteden hun deel en Lula. — de ertshaven in het noorden van de
Botnische Golf — schijnt met zijn enkele tienduizenden inwoners toch reeds een
narcoticahandel en onderwereld te bezitten die in 'kwaliteit' voor die van
Stockholm niet onderdoen. Maar ook het binnenland is aangestoken: dit bleek uit
de resultaten van razzia's in het arctische mijndistrict van Kiruna-GMlivareMalmberget en een zo afgelegen oord als Wilhelmina (midden in het land
dichtbij de Noorse grens). En toch maken de thans geldende voorschriften het de
politie nog niet eens gemakkelijk om onwillige maar gevaarlijke narcomanen naar
de arts te krijgen, wat onlangs nog weer pijnlijk duidelijk werd. 23 Maar het is nog
te vroeg om te oordelen over het totale resultaat van alle officiële maatregelen, al
is dit wel een van de doelstellingen der veelomvattende interdisciplinaire samenwerking die al sinds de eerste grote narcoticaconferentie te Mjiilby 24 (nov. '67)
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gaande is. De maatschappij als geheel is het wachten beu geworden ....
Van oudsher was het gebruikelijk dat men een tamelijk tolerante en passiefplatonische houding innam jegens 'op de juiste wijze razenden', dus mensen die
alcohol en andere bedwelmende middelen aanwendden op niet M te storende
manier. Dit heeft echter in benauwende mate plaats gemaakt voor een steeds
scherper actieve en agressieve instelling die wel als altijd ook hier zal zijn
bepaald door een groeiende angst. Deze heeft tenslotte een produktieve uitlaat
gevonden, toen familieleden en vrienden van narcomanen tezamen met andere
belangstellenden de Rijksvereniging tot Hulp aan Geneesmiddelenmisbruikers
(RFHL) oprichtten, die in haar lokale afdelingen te Stockholm, Gotenburg,
Halmstad en Luleá de laatste jaren nuttig werk verrichtte en bovendien contact
onderhield met in deze problematiek geïnteresseerden in Denemarken, Engeland
en Turkije.* Men organiseerde voorlichtingsavonden op het thema 'waarschuwing
tegen een gevaar dat men moet kennen en wegen tot hulp aan medemensen die
men moet helpen'. Leden bezoeken narcomanen om hen voor medische behandeling te motiveren en onderhouden contact met ontgifte, uit de klinieken ontslagen
patiënten. Men tracht naar buiten de belangstelling van het grote publiek warm
en positief te houden of te maken en naar binnen de narcomanenzorg te verbeteren door onderlinge discussies van opgedane ervaring. Artsen, sociale werkers,
geïnteresseerde leden van de politie en volkomen leken leren hier samen te
werken. Steeds meer valt hierbij ook de nadruk op preventieve activiteiten. Zo
tracht men alle narcoticagebruikers op te speuren en de groepen of 'subculturen'
in kaart te brengen waar het misbruik vooral floreert (meedoen als teken van
een protesthouding is b.v. niet zeldzaam). Bij de nazorg wil men dan weer juist
nastreven, dat het contact met de oude 'gang' verbroken blijft. Profylactisch is
ook bedoeld het verspreiden door de R.F.H.L. van dikwijls voortreffelijk gedrukte
voorlichting (zoals in juli '69 de brochure van de regerings-coordinatiecommissie
voor de bestrijding van narcoticamisbruik 25 over wat thans feitelijk bekend is en
enig voorlichtingsmateriaal van de kindervoogdij te Stockholm."
Tenslotte is de vraag, hoe nu de verslaafden zèlf reageren op alle zorg en bemoeiing, bevoogding èn vervolging. Worden zij wakker, zoals de maatschappij
rondom hen bezig is wakker te worden? Kan men de narcomaan 'bekeren' en de
tot narcomanie gepredisponeerde 'vaccineren'? En hun submilieu hervormen?
Dat laatste is wel een der grootste moeilijkheden. Reeds tijdens de Mjtilbyconferentie 24 vermeldde prof. Inghe het bestaan van een 200 'silarkvarter' ofwel
trefpunten voor i.v. CS-misbruik, allen te Stockholm, terwijl zulk misbruik in
minstens 2500 woningen in dat stadsgebied min of meer geregeld voorkwam.
Het beeld van de daarbij aangetroffen interieuren was er een van de grootste
misère in alle opzichten. Omgekeerd leek aanvankelijk dat deze kennelijke gebondenheid van de verslaafden aan hun groep ook therapeutische perspectieven
zou kunnen bieden, en bij de behandeling werd telkens weer gewezen op het nut van
groepstherapie en groepsgesprekken. Toch is gebleken dat dit ook geheel kan
ontaarden, dat juist groepen van herstellenden broedplaatsen van 'knarksnack'
(eindeloos doorborduren op de tijdens de roes opgedane impressies) kunnen
worden en daardoor het optreden van recidieven in de hand werken. Voor alcoholisten ligt dit veel gunstiger en zo werd ook hier weer hun voorbeeld funest.
Bij narcomanen moet men in dit opzicht zijn voorbereid op de noodzaak, telkens
weer vicieuze cirkels te doorbreken.
Toch gaf de strijd tegen het alcoholisme ook een nuttige vingerwijzing, die echter
eerder door de patiënten dan door de hen besturenden werd begrepen. Het voor)

'" Zie 'Verksamhetsberáttelse' 1967/1968 — R.F.H.L. (Riksforbundet fër hjálp
at lákemedelsmissbrukare). Adres van de vereniging: Grev Turegatam 35,
Stockholm.
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beeld van Alcoholics Anonymous bewijst immers dat geen hulp uitgaat boven
eigen hulp, van verslaafden aan verslaafden: aansluiting hij AA geeft veel betere
resultaten dan enige andere (medische of sociale) vorm van nazorg, en AA bestaat
uitsluitend uit 'drooggelegde alcoholisten'! Alleen het Leger des Heils schijnt te
kunnen bogen op vergelijkbare resultaten. Dit principe van onderlinge hulp werd
in de USA de grondslag van de bekeerde-narcomanenorganisatie die zich
groepeerde rond hun eigen Californische honk Synanon.** Men stichtte hier als
het ware een eigen staatje in de staat — en het bleek dat zelfs zeer zware en 'hopeloze' misbruikers zich hier vrij van narcotica konden houden en lotgenoten weer
op de been helpen volgens een geheel eigen, uiterst drastisch behandelingsschema.
Maar het merendeel blééf slechts vrij binnen het kader van dit eigen staatje. Het
experiment werd te Mjiilby besproken als voorbeeld van een 'therapeutische
micromaatschappij' en men is thans bezig met het ontwikkelen van een voor
Zweden geschikt equivalent: niet zo gemakkelijk, omdat het indruist tegen het
sinds decennia ontwikkelde en over het algemeen goed functionerende model
van de welvaartsstaat als volkstehuis, waarin allen hun rechtmatige plaats dus
reeds hebben.
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MEDEDELINGEN
Op 12 juli 1969 werd te Amsterdam opgericht de Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie.
De vereniging stelt zich ten doel de wetenschappelijke bestudering van de oorzaken en de gevolgen van de oorlog in de wijdste betekenis en de voorwaarden
voor de vrede, en de rol van de arts hierbij in het bijzonder; zodanig, dat
a daarmee bevorderd wordt, dat de medici en de anderen een verantwoord standpunt t.o.v. de oorlog en daarmee samenhangende verschijnselen kunnen innemen;
b zij als vereniging alternatieve oplossingen kan aangeven om de oorlog als
middel ter regeling van internationale geschillen te vermijden.
De vereniging heeft in de eerste plaats een forumkarakter en kent geen bepaald
politiek uitgangspunt. Zij streeft er vooral naar de belangstelling van de medicus
voor de onderhavige problematiek te wekken en te onderhouden — door de
instelling van werkgroepen, regionale en landelijke, het houden van vergaderingen en symposia en door middel van publicaties.
Het secretariaat is gevestigd: Olympiaplein 25bis te Amsterdam.

