
 
 

Vertrouwelijk 

Resultaten MATE 
 

Beste mevrouw/meneer …, 

 

Recent heeft u een vragenlijst ingevuld: de MATE 1 middelengebruik. Met deze vragenlijst willen wij 

inzicht krijgen in de verschillende middelen die u gebruikt (heeft). De vragen gaan over 2 periodes: 

de afgelopen 30 dagen en uw hele leven.  

 

Door het invullen van de vragenlijst is inzichtelijk geworden  hoeveel jaren u bepaalde middelen 

regelmatig gebruikte in uw leven. Voor de afgelopen 30 dagen is inzichtelijk geworden hoeveel 

dagen u het middel gebruikte en hoeveel u dan gebruikte. 

 

Heeft u bepaalde informatie over het gebruik van een middel niet juist ingevuld of twijfelt u 

hierover? Meld dit dan altijd bij uw behandelaar. Doordat u de juiste informatie met ons deelt, 

kunnen wij u de juiste zorg bieden.  

 

Alle vragen Vrolijk, Violet (16-07-1983) 
 

Code Vraag Vraag score Antwoord Signaal 

1 Alcohol (gewoonlijk gebruik)- Aantal dagen 
gebruikt in de laatste 30 dagen 
 

5 5  

2 Alcohol (gewoonlijk gebruik)- Aantal standaardglazen (van ca. 10 
gram alcohol) op een kenmerkende gebruikersdag 
 

5 5  

3 Alcohol (gewoonlijk gebruik)- Totaal aantal jaren regelmatig gebruik 
 

5 5  

4 Alcohol (hoger gebruik)- Aantal dagen gebruikt in de laatste 30 dagen 
 

5 5  

5 Alcohol (hoger gebruik)- Aantal standaardglazen (van ca. 10 gram 
alcohol) op een kenmerkende gebruikersdag 
 

 test  

7 Nicotine: Sigaretten, shag, sigaren, pijp, snuif- pruimtabak - Aantal 
dagen gebruikt in de laatste 30 dagen 
 

4 4  

8 Nicotine: Sigaretten, shag, sigaren, pijp, snuif- pruimtabak - Aantal 
sigaretten (of sjekkies, sigaren, etc) op een kenmerkende 
gebruikersdag 
 

 test  

9 Nicotine: Sigaretten, shag, sigaren, pijp, snuif- pruimtabak - Totaal 
aantal jaren regelmatig gebruik 
 

4 4  

10 Cannabis: Hasjiesj, Marihuana, Weed - Aantal dagen gebruikt in de 
laatste 30 dagen 
 

4 4  

11 Cannabis: Hasjiesj, Marihuana, Weed - Aantal (gram, joints, stickies) 
op een kenmerkende gebruikersdag 
 

 x  

12 Cannabis: Hasjiesj, Marihuana, Weed - Totaal aantal jaren 
regelmatig gebruik 
 

2 2  

13 Opiaten: Methadon - Aantal dagen gebruikt in de laatste 30 dagen 
 

2 2  

14 Opiaten: Methadon - Aantal (mg, pillen) op een kenmerkende 
gebruikersdag 
 

 x  

Tm item 
43 

Opiaten: Methadon - Totaal aantal jaren regelmatig gebruik 
 

2 2  

 


