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Even voorstellen 

• Henny Rasker-Prins 
  
 
 

• Peter Wittop Koning   

• Apotheek 
van der Meulen 
(Geldersekade) 
 

• Apotheek 
Wittop Koning 
(Overtoom) 
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Situering 
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De oudste apotheek van Amsterdam 
apotheek van der Meulen  <1696 
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Apoth.Wittop Koning  
Overtoom 81-83 
ca 1980 5 
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Het Vondelpark 1971 



Omgeving apoth. van der Meulen 
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Hoe is het begonnen? 

• 1972-1973 
Heroïne komt in de handel 
Aanvoerkanaal ruwe opium, mogelijk via 
Vietnamveteranen die in Duitsland gelegerd 
waren. 
Ernstige verloedering van gebruikers, geen 
behandeling, wel wat maatschappelijk werk. 
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Midden jaren 70 
Methadon behandeling GG&GD 

• Uitgangspunten: 
Methadon werkt 24 uur 
65mg/dag is voldoende. 
 
Beide uitgangspunten bleken niet geheel juist 
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Rellen op de 
Nieuwmarkt 

1975 
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Tweede helft jaren zeventig 

• Methadon wordt populair onder het 
verslaafde volk. Niet alleen vanwege de 
werking, maar zeker ook vanwege de handel. 
 

• Druk op artsen, diefstal receptenpapier, druk 
op apotheken, overvallen. 
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Vloeibaar 
(1982)    (“lastiger te verkopen”) 
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Maart  1980 
Methadonbrief Inspectie 
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• Verzoek: alleen vloeibaar 
• Huisartsen alleen voorschrijven als ze onder 

CAD zaten 
 

• GG&GD reageerde: gepasseerd station, alle 
hands aan dek! 
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Methadon gebruik Amsterdam 
in grammen per dag 



De sfeer: 
krakersrel-
len op de 
Overtoom 

1980 
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De methadonbus 1981 
(busje komt zo…) 
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December 1981 
Departement besluit tot 

legitimatieplicht 
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Aanleiding: artsen met zwakke knieën 
Departement: legitimatieplicht, 
          beperkte afgifte: maximaal voor één week  
          (100 tabl, 250ml  drank of weekdosering) 
           Niet in de nachtdienst. 
Zware klap: hamsterperiode erg veel aanbod 
Methadoncommissie ingesteld. 
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De Telegraaf van 
19 maart 1982 



28 oktober 1983 
Kwestie Rauwerda 
escaleert. 
Dreiging met 
sluiting apo WK 
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1982-83 Uitwerking Drieluikplan 

• Recept in drievoud: 
 
recept 
bewijs legaal aangeschaft 
voor CMR 
 

• In de computer wordt contra-indicatie 
toegevoegd voor verslaafden (code 80) 
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1982-83 
Optuigen centrale 

methadonregistratie 
• RECEPT VOOR HET STARTEN VAN METHADONVERSTREKKING MET 
• TOESTEMMING TOT CENTRALE REGISTRATIE 
• AMSTERDAM, 
• ZAO/PART* 
• R/Tab. Methadon 5 mg no:____________________________________________________________ 
• S.______________________________________________________________________tabl.per dag 
• R/Mixt. Methadon 2 mg/ml FNA _____________________________________________________ml. 
• S.______________________________________________________________________ ml. per dag 
• (*Doorstrepen wat niet gewenst is) 
• Handtekening arts: 
• Geslacht cliënt(e): M/V 
• Naam: 
• Voornaam (letter): 
• Geboortedatum: 
• Nationaliteit: 
• Adres: 
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November 1984, van Methadon naar Heroïne? 
We laten horen dat we dat niet gaan doen 
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1985: beperking 
drieluiken tot 

ingezetenen van 
Amsterdam 
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1985 Psychiater Hardenberg (85jr) 
voor twee maanden geschorst. 
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1984 
Eerste problemen met 

slaapmiddelprescriptie: 
 

450 caps Tuinal 
600 Valium 10 
700 Methadon 
160 Rohypnol 

(in één maand/één patiënt) 
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1987  Rohypnol affaire 
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Zelfs de politiek 
bemoeide zich 

ermee 
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“Rooieknol” 
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De huidige tijd 
(september 2016) 
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De huidige tijd:  7-10-2016 
 
Elektronische verwerking opiumwetrecepten mogelijk  
KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie 
 
De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare 
en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. 
Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd 
worden. 



Hoe het Slotervaartziekenhuis 
miljoenen verdiende aan heroïne 
Het ministerie van VWS gunde de fabricage van medicinale heroïne aan een bv 
van een Amsterdams ziekenhuis. Dat wist de lucratieve opbrengsten jarenlang 
goed verborgen te houden. 
11 november 2015  
Slotervaartziekenhuis miljoenen verdiende aan heroïne 
Het ministerie van VWS gunde de fabricage van medicinale heroïne aan een bv van een 
Amsterdams ziekenhuis. Dat wist de lucratieve opbrengsten jarenlang goed verborgen te 
houden. 
                                                                                              

Nog steeds heeft Amsterdam  
een voorname positie in de verslaafden zorg  
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