
Stellingen behorende bij het proefschrift 
'Opiate addicts In and outside treatment; Different populations?'. 

1. Opiaatverslaafden binnen en buiten de drugshulpverlening 
verschillen dermate dat het niet verantwoord is om gegevens, verkregen van 
opiaatverslaafden in behandeling, te generaliseren naar de totale populatie 
opiaatverslaafden (dit proefschrift). 

2. De uitgangspunten van de huidige methadon-verstrekkingprogramma's zouden 
in heroverweging genomen moeten worden, nu bijna alle heroïneverslaafden 
polydruggebruikers zijn (dit proefschrift). 

3. De term 'dual diagnosis' die gebruikt wordt voor verslaafden met psychiatrische 
problemen is te weinig specifiek om voor behandelaars of onderzoekers van betekenis 
te kunnen zijn (dit proefschrift). 

4. Opiaatverslaafden met een allochtone culturele herkomst melden zich minder vaak 
aan bij de drugshulpverlening (dit proefschrift). 

5. Dat er meer mogelijkheden zijn om een manuscript, gebaseerd op kwantitatief 
onderzoeksmateriaal geplaatst te krijgen in een internationaal vakblad in vergelijking 
met een manuscript gebaseerd op kwalitatief materiaal, toont aan dat beide onderzoeks
tradities nog niet evenredig gewaardeerd worden. 

6. Hoewel algemeen aangenomen wordt dat de combinatie van kwalitatieve 
en kwantitatieve data tot betere inzichten leidt, zijn er nog weinig voorbeelden van 
analyses waarin van beide soorten data gebruik wordt gemaakt. 

7. Waar in de wetenschappelijke traditie de cognitie als belangrijkste component 
tot wetenschappelijke prestaties wordt geacht, dient ook de bijdrage van de intuïtie 
hieraan niet te worden onderschat. 

8. Het gedogen en reguleren van verkooppunten van harddrugs zal gebruikers, 
buurtbewoners en andere betrokkenen ten goede komen. 

9. De huidige aandacht voor overlast toont aan dat de politieke probleemstelling op 
het gebied van drugs ontstaat in functie van de beschikbare oplossingen die op dat 
moment voor handen zijn. 

10. Hoewel de steeds complexer wordende informatievoorziening een zegen lijkt voor 
de maatschappij, schuilt de vloek hierin dat de verwerkingscapaciteit van de menselijke 
geest langzamerhand voorbij gesneld wordt. 

11. De bloei van het alternatieve geneeswijzen circuit zou de reguliere geneeskunde ten
minste tot nadenken moeten stemmen. 

12. De observatie dat veel onlangs geboren babi es een haemangioom (aardbeivlek) . 
vertonen, doet de leek vermoeden dat dit samenhangt met het onlangs geïntroduceerde 
slikken van foliumzuur door aanstaande moeders. 

13. Wie alles begrijpt, wordt zelden begrepen. 


