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Bezuinigingen leiden tot verspilling in de verslavingszorg. 

 
Effectieve behandelingen drugverslaafden worden bedreigd door bezuinigingen. 

De overheid en zorgverzekeraars zijn in een bestuurlijk akkoord overeengekomen dat 

bezuinigingen in de GGZ gerealiseerd kunnen worden door het zoveel mogelijk vervangen 

van klinische opnamen door een intensieve ambulante behandeling. Voor de geestelijke 

gezondheidszorg in het algemeen is dit te begrijpen. Voor langdurig verslaafden, die meer 

dan 10 jaar hard drugs gebruiken, is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Een langere 

klinische behandeling is de enige mogelijkheid om van hun verslaving af te komen en 

maatschappelijk te herstellen. Een inkorting van de opname tot drie maanden is volstrekt 

onvoldoende en weggegooid geld. Een langer durende opname is wel degelijk effectief en 

levert een kostenbesparing op die groter is dan de kosten voor de opname. Zonder 

afhankelijkheid van drugs, dealers of hulpverleners zullen maatschappelijk herstelde 

verslaafden namelijk besparingen opleveren met betrekking tot uitkeringen, allerlei vormen 

van zorg, overlast en criminaliteit. Dit maakt de kosten geïnvesteerd in de behandeling meer 

dan goed.  

 

Ten gevolge van door de door overheid en de zorgverzekeraar opgelegde  bezuinigingen in de 

klinische verslavingszorg waarbij de opnameduur drastisch wordt ingekort en 30% van de bedden 

vervalt, verdwijnt voor een groep drugverslaafden met complexe problemen de mogelijkheid om 

voorgoed van hun verslaving af te komen. Klinieken die tientallen jaren met succes langdurig 

hard drugs verslaafden behandelden worden gesloten of zodanig in opnameduur gekort dat succes 

van enige duur onmogelijk wordt. Zo is het plan bij Brijder Verslavingszorg, dat onder de 

Parnassia Groep valt, om de opnameduur in het bewezen effectieve programma van de 

Therapeutische Gemeenschap Emiliehoeve in te korten van 7 tot 12 maanden naar 3 maanden.  

Mistral, de enige kliniek in ons land voor behandeling van verslaafde jongeren wordt beperkt tot 

afdelingen voor uitsluitend ontwenning.  

Het sinds 20 jaar bestaande ambulante programma Project 4 van Brijder Verslavingszorg, waarin 

verslaafde ouders, veelal moeders tijdens hun behandeling met hun kinderen in een door hen zelf 

gehuurd appartement woonden waarbij de kinderen overdag naar een gewone crèche of school 

gingen, is ingekort tot een 24-uurs opname van drie maanden, samen met de kinderen, in een 

leegstaande etage van de nieuwe kliniek, waar alcohol- en drugsverslaafden voor hun ontwenning 

worden opgenomen. In deze kliniek vinden regelmatig vechtpartijen plaats tussen dronken 

patiënten. Een bijzonder onveilige omgeving voor de jonge kinderen.  

Palier, een instelling voor intensieve en justitiële zorg, evenals Brijder Verslavingszorg een 

onderdeel van de Parnassia Groep, moet een groot aantal bedden inleveren. 
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Het aantal plaatsen in de Therapeutische Gemeenschap Triple-Ex voor ex-criminelen, ex-

verslaafden en ex-werklozen is in de loop van de laatste jaren gehalveerd. Ook hier is het plan om 

de opnameduur die thans 12 maanden bedraagt, voor deze langdurig verslaafden met een 

justitieverleden, zodanig in te korten dat succesvolle behandeling onmogelijk wordt. 

De drugvrije klinische afdeling in Ossendrecht , het vroegere S.O.V., de enige langdurige opname 

mogelijkheid voor langdurig verslaafden uit de regio’s Rotterdam en Brabant met 60 plaatsen, 

wordt binnenkort opgeheven.                                                                                                                                               

Bij Verslavingszorg Noord Nederland wordt het aantal bedden van de Therapeutische 

Gemeenschap Hoog Hullen, de enige langdurige behandeling voor verslaafden aan alcohol, vaak 

ook aan cocaïne, tranquillizers of gokken, gehalveerd; de behandelduur wordt ingekort. 

De therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafde jongeren Breegweestee stopt als een 

zelfstandige therapeutische gemeenschap. 

 

Tegelijkertijd wordt geld verspild aan behandeling van verslaafden, waarvan het effect niet is 

aangetoond, zoals een ambulante behandeling voor drugverslaafden met complexe problematiek. 

De toename van de kosten van de klinische verslavingszorg is in de laatste jaren geheel 

veroorzaakt door nieuwe klinieken met opname van een maand, sommige opgezet in het 

buitenland (Curaçao, Zuid Afrika, Spanje). De in deze klinieken opgenomen patiënten betalen 

zelf 5000,- euro voor hun behandeling, de rest wordt betaald door de zorgverzekeringen. Volgens 

de filosofie van de marktwerking kunnen deze klinieken, zonder vooraf onderzoek naar mogelijke 

kwaliteit, eenvoudig met drie e-mails worden opgezet (Volkskrant, 13 t/m17 april 2013). 

Langdurige resultaten van deze klinieken met korte opnamen zijn niet bekend (schattingen zijn 2 

tot 5% succes). Voor welgestelde verslaafden met voldoende mogelijkheden in hun omgeving om 

op terug te vallen kunnen deze korte opnamen wel succes hebben. Dat is zeker niet mogelijk voor 

de problematische drugverslaafden met vaak een justitieverleden.  

 

De niet voorziene korting van 30% van de GGZ bedden leidt bij veel instellingen tot aanzienlijke 

financiële problemen. Voor Brijder Verslavingszorg betekende dit onder meer leegstand in de, 

door de wooncorporatie Vestia met een te grote capaciteit gebouwde, nieuwe verslavingskliniek.  

De nieuwbouw voor de Therapeutische Gemeenschap Emiliehoeve* werd geschrapt. Zelfs werd 

overwogen om dit op de zelfhulp filosofie gebaseerde programma, dat volstrekt anders werkt dan 

een medisch model-kliniek, op te nemen in de nieuwe verslaving kliniek.  

Te verwachten is dat de ‘bezuinigingsmaatregelen’ op zichzelf tot kosten verhogingen zullen 

leiden. Op de Emiliehoeve zijn al meer dan veertig jaar alleen tijdens de kantooruren 

medewerkers aanwezig. ’s Avonds en in de weekends  zijn de langst aanwezige bewoners 

verantwoordelijk. Bij een opname van drie maanden kan dat niet meer en zijn er 24 uur per dag 

medewerkers nodig. 

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan  dat  de therapeutische gemeenschap  voor de 

behandeling van verslaafden een evidence based en kosten-effectieve behandelvorm is (De Leon, 

2000,2010), (Pitts, J., 2010). Uit internationaal onderzoek blijkt dat de belangrijkste factor voor 

succes de duur van de opname is (Vanderplasschen,2013).                                                                                      

Ook in Nederland bleek dit o.a. uit een follow onderzoek naar het onderzoek naar het effect van 

de Emiliehoeve (1992).**                                                                                                                                                                  

Uit een kosten-baten analyse van de Emiliehoeve en Triple-Ex bleek dat de behandeling een 

besparing oplevert in kosten voor de gezondheidszorg (langdurige medische begeleiding, 

onderhoudsprogramma’s, ziekenhuisopnamen), justitiekosten (politie, advocaten, gevangenis), 

sociale kosten (uitkeringen, maatschappelijke zorg en opvang), overlast en criminaliteit, Deze 

besparing is een veelvoud is van de totale kosten van de behandeling van alle opgenomen 

verslaafden. Bij de kosten-baten analyse werd gevonden dat de behandeling op de Emiliehoeve 

aan geschatte baten  (met aftrek van de totale kosten voor de behandeling) 2.700.000,-  euro per 



jaar opleverde. Bij Triple-Ex was dit 2.600.000,- euro (Kooyman,2004). De totale netto baten 

bedroegen dus 5.300.000 euro. 

Extreem problematische drugverslaafden moeten voldoende lang worden opgenomen om van hun 

verslaving af te komen, waardoor ze geen kostenpost meer zijn. Voor deze groep verslaafden is 

een opname die voldoende lang is een noodzaak om een leven zonder drugs en criminaliteit op te 

kunnen bouwen. Dat kan met name in therapeutische gemeenschappen zoals de Emiliehoeve of 

Triple-Ex in Den Haag of Hoog Hullen in Eelde. Het zijn afdelingen die bewezen effectief zijn en 

waarvan de baten hoger zijn dan de kosten van de behandeling. Juist deze afdelingen staan zwaar 

onder druk om de opnameduur ingrijpend te verkorten. 

 

Conclusies 

Er is in voor langdurig aan drugs verslaafden een behandeling nodig met een opnameduur die 

lang genoeg is om succes te hebben. De duur ligt voor deze groep tussen 6 en 12 maanden. Deze 

behandeling levert meer op aan besparingen dan de kosten ervan.                                                                                                                

Sluiten of zodanig inkorten van een opname, waarbij succes niet meer te verwachten is, betekent 

dat een aanzienlijke groep verslaafden levenslang een beroep blijft doen op allerlei 

voorzieningen, overlast veroorzaakt en niet alleen zichzelf maar ook anderen aanzienlijke  schade 

toebrengt. Het betekent een verhoging van kosten voor de zorgverzekeringen, justitie en de 

gemeenten. De kosten voor justitie zullen toenemen als overplaatsing uit een gevangenis naar een 

goedkopere plaats in een therapeutische gemeenschap niet mogelijk is.  

Wat momenteel in de verslavingszorg plaats vindt is te vergelijken met het afschaffen van  

noodzakelijke hartoperaties, omdat een ambulante behandeling goedkoper is. 
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Vereniging Vrienden van Drugvrije Programma’s   

Dr. Martien Kooyman, psychiater, voorzitter       Drs. Kees van Eendenburg, secretaris 

 

* Een therapeutische gemeenschap is een leefgemeenschap gebaseerd op het helpen van jezelf 

samen met anderen. In een drugvrije omgeving wordt geleerd met stress, emoties en problemen 

om te gaan, zonder gebruik van drugs of andere verslavende middelen. Er worden mogelijkheden 

geboden zoals werktrainingen om de eigen verantwoordelijkheid te versterken en een zelfstandig 

bestaan zonder drugs te kunnen opbouwen. 

 

** Een follow-up onderzoek van  de Emiliehoeve in de Erasmus Universiteit toonde aan, dat van 

alle opgenomen drug verslaafden twee jaar na het verlaten van het programma het succes (geen 

gebruik van drugs, geen alcohol problemen, geen criminaliteit) als volgt was: verblijfsduur tot 1 

maand: 0%, 1 maand tot een half jaar: 10%, een half jaar tot een jaar 30%, langer dan een jaar 

70%.succes. Werd het gehele programma inclusief het verblijf in het re-entry huis afgemaakt (wat 

bij een derde van de opname het geval was), dan was het succes 85%. 

(zie internet : http://repub.eur.nl/pub/40357/920902_KOOYMAN,%20Martinus.pdf ) 
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Dit is het gebouw waar de Therapeutische Gemeenschap Emiliehoeve nu nog gevestigd 

is. Het wordt dit najaar gesloopt. 

Op de voorgrond het beeld dat door bewoners ontworpen en gemaakt is. 


