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“Si l’on sait exactement ce que l’on 
va faire, à quel bon ce faire ?» 

Pablo Picasso
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Voorwoord

De woorden van Picasso, die als motto op de vorige bladzijde staan zijn kenmerkend 
voor de gang van zaken bij het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag wordt 
gedaan. Acht jaar geleden, toen de eerste gedachtevorming plaatsvond, was de 
schrijver zich hier echter nog in het geheel niet van bewust. Pas in de loop van het 
project begon het hem duidelijk te worden dat je als onderzoeker voortdurend allerlei 
niet voorziene omstandigheden tegenkomt en dat onderzoek doen geen gemakkelijke 
weg is. Het is een weg vol onzekerheden, die echter ook mooi en verrassend kan zijn 
vanwege de vele onverwachte vergezichten. Die weg is niet alleen gegaan, een weg als 
deze is trouwens niet alleen te gaan. Allerlei reisgenoten hebben eraan deelgenomen 
en daarbij verschillende rollen vervuld. Die van gids, kaartlezer, douanier, fourageur 
om er een paar te noemen. Dankzij die reisgenoten is de tocht mogelijk geweest en tot 
een grote leerervaring geworden, waarin onder meer te leren was hoe belangrijk het is 
om vol te houden, geduld te hebben, nieuwsgierig, kritisch en exact te zijn. Het was 
de kwaliteit van de samenwerking met de (co)promotoren en de andere bij het project 
betrokken mensen die dit project zo uitdagend en enerverend hebben gemaakt.

De belangrijkste reisgenoten waren de cliënten en medewerkers die hun 
medewerking aan het onderzoek verleenden. Deze is van cruciaal belang geweest 
voor het welslagen van het onderzoek. Een aantal van hen vulde tot vier keer toe 
de uitgebreide vragenlijsten in. Voor de cliënten gold dat dit gebeurde in voor hen 
persoonlijk vaak uiterst moeilijke omstandigheden. 

Van evenzeer doorslaggevende betekenis voor het slagen van het project 
was de bijdrage die Anne Marie Spoek heeft geleverd. Zij ontpopte zich als 
een echte duizendpoot. Enerzijds zorgde ze met een enorme vasthoudendheid 
voor de verzameling van het merendeel van de gegevens. Daarnaast verzorgde 
ze een belangrijk deel van de voorbereiding en uitvoering van de analyses. Zij 
was een trouwe metgezel bij de vaak spannende en veeleisende bijeenkomsten 
met de begeleidingscommissie en de (co)promotoren. Daarbij kenmerkte onze 
samenwerking zich door het vele plezier dat we met elkaar hadden, waarbij we met 
een zekere regelmaat in een verfrissende en bevrijdende vorm van meligheid terecht 
kwamen. Hierdoor ontstond er een optimale werksfeer waarin het onderzoek goed 
kon gedijen.

Een zeer belangrijke reisgenoot was Wim van den Brink. De samenwerking met 
hem was in vele opzichten bijzonder. Zijn werklust (mailtjes tot in de kleine uurtjes..) 
en werktempo, de effectiviteit van zijn begeleiding -die zich niet beperkte tot het 
markeren van wat er niet klopte maar vaak bestond uit het ruimhartig aandragen 
van suggesties voor verbeteringen-, zijn deskundigheid, enthousiasme, openheid, 
belangstelling en trouw zijn van uitzonderlijke waarde geweest. 

Dat geldt ook voor de begeleiding van Hans Vertommen. Menigmaal ondernam 
deze de lange reis van Leuven naar Amsterdam of Zeist. Zijn vriendelijk-kritische en 
eerder reflectieve stijl van begeleiding vormde een onmisbare aanvulling op die van 
Wim. Met name bij de uitwerking van het onderzoeksdesign en later bij het schrijven 
van de artikelen was zijn deskundige en ervaren blik van grote betekenis. 
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Daarbij bood hij op de juiste momenten de morele steun die nodig was om het project 
tot een goed einde te brengen. 

Vooral tijdens de laatste reisetappes was de bijdrage die Maarten Koeter aan 
het onderzoek leverde onmisbaar. De vele uren op diens zolderkamer aan de 
Keizersgracht waarin aan de analyses werd gewerkt waren niet de makkelijkste. 
Regelmatig veranderde deze kamer in een soort zweethut waarin de wanhoop van 
beide kanten voelbaar was. Het is immers niet eenvoudig om als zeer bedreven 
statisticus te moeten samenwerken met mensen die wat statistiek betreft voorzichtige 
eerste passen maken. Als coauteur was zijn bijdrage al even belangrijk. Zijn 
directheid en accuratesse zorgden ervoor dat essentiële knelpunten gesignaleerd en 
bewerkt konden worden. 

Een aantal mensen hebben delen van de reis meegemaakt. Glenn Uiterloo, Anne 
Eland en Etjah Mahakena waren belangrijk bij de start van het project. Sipke 
Huismans leverde een essentiële bijdrage aan het onderzoek vanuit zijn deskundigheid 
op het gebied van waarden en trad als co-auteur op. Genoemd zij ook de inzet en 
betrokkenheid van Bep de Lange, secretaresse van Wim van den Brink en de steun in 
het promotieuur van Joost van der Hoeven en (alweer) Anne Marie Spoek.

Vermeldenswaard is de medewerking van Jelle Tjaden. Hij was actief niet alleen 
vanuit zijn rol als vader (“weet je nu al of je echt gaat promoveren?”) maar vooral 
ook als (met 84 jaar post-pensioen) vertaler Engels. Het is bijzonder om daardoor een 
echt werkcontact met hem te hebben gehad.  

Zonder financiële ondersteuning van  had het project niet kunnen 
plaatsvinden. Datzelfde geldt voor de steun vanuit het management en de staf van 
de Arta-Lievegoedgroep. Ondanks het feit dat deze organisatie in de looptijd van 
het onderzoek in een omvormingsproces zat bleek het steeds opnieuw mogelijk de 
nodige financiële middelen te mobiliseren.

In de laatste fase van het onderzoek was de steun vanuit de huisartsenpraktijk in 
Zeist van groot belang. Paul Meuwese, Felix van der Stok, Sigrid Paulussen en Floris 
Langendam maakten het mogelijk extra tijd vrij te maken voor het schrijven van dit 
proefschrift. 

De steun die Wendela Dijckmeester bood is moeilijk onder woorden te brengen. 
Zij is altijd in de goede afloop blijven vertrouwen (hetgeen hielp het soms danig 
geminimaliseerde zelfvertrouwen van de schrijver weer op peil te brengen) en leverde 
als kritische lezer van eerste en laatste versies van de artikelen en het proefschrift ook 
inhoudelijk een belangrijke bijdrage. Lidwien, Jeroen en Cathelijn tenslotte hebben 
het project ondersteund door clementie te tonen voor de soms hinderlijke -fysieke 
dan wel mentale- afwezigheid van hun vader en door trots te zijn op het uiteindelijke 
resultaat.
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1.1. Achtergrond

Net als bij veel andere Marokkaanse jongeren begon het allemaal als 
een spel. Ik blowde en af en toe dronk ik. Tot mijn 17e had ik het nog 
wel redelijk in de hand. Mijn vader vond het maar niks en mijn moeder 
moest erom huilen. Maar ze konden me niets maken. Toen ik op school 
gepakt werd bij het verkopen van drugs was dat het einde van mijn 
schoolcarrière. Ik begon te stelen, was een tijd een loverboy en ging 
dealen. Het was wel oké eigenlijk: ik had veel geld en aanzien, als ik er 
zin in had een Nederlandse vriendin. Op een gegeven moment begon ik 
heroïne te gebruiken. Op den duur ging dat mis. Ik raakte eraan verslaafd 
en raakte alsmaar verder in de shit. Gevangenis in en gevangenis uit. 
Toen ik vijfentwintig was werd ik ziek. Ik bleek Hepatitis C te hebben. 
Het leven als junk werd me te zwaar en ik zocht hulp. Ik kwam terecht in 
een methadonprogramma. Uiteindelijk schoot ik daar niet genoeg mee 
op. Ze raadden me een detox aan. Heb ik een aantal keer gedaan maar 
ik viel telkens terug en meldde me maar weer aan bij het CAD voor 
methadon. Daar had ik steeds met andere hulpverleners te maken. Toen 
werd ik naar een motivatiecentrum verwezen. Dat ging veel beter. Niet 
zo’n druk. En er waren veel andere Marokkanen en dat scheelt. Maar na 
drie maanden moest ik daar weg. De vervolgbehandeling liep niet goed. 
Ik zou in de deeltijd komen maar er was een wachttijd van een paar 
weken. Toen ben ik weer teruggevallen. Ik ging weer zwerven en raakte 
betrokken bij een steekpartij. Moest ik een jaar de bak in. Daar ook weer 
een afkickprogramma gevolgd, omdat ik er zo langzaam aan genoeg 
van had. Maar toen ik weer buiten was ging het eigenlijk direct mis. Ik 
voelde me ook steeds meer een ongewenste vreemdeling. Thuis kwam ik 
nog maar zelden. Toen heb ik me laten opnemen voor een langduriger 
programma. Het was even zoeken voor ze wat voor me gevonden 
hadden. Ik kwam er tot rust en voelde me lichamelijk beter. Ik ben al een 
aantal keren weggelopen maar ben steeds teruggekomen. Nu zit ik hier 
3 maanden. De trek blijft. Maar ze leren me hier om met die trek om te 
gaan en ik word ook een dagje ouder. Mijn persoonlijk begeleider, die 
ik elke week zie, zegt dat het goed gaat en dat ik in al die opnames al 
veel geleerd heb. Ik merk dat ook, in de groep hebben de anderen nu ook 
wat aan mij. Ik wil een opleiding gaan volgen, vrachtwagenchauffeur 
worden. Laatst was er een dokter hier die een onderzoek deed en die 
wou weten hoe vaak ik nou al was opgenomen. We zijn gaan tellen en 
we kwamen uit op 31 opnames. En dan tel ik mijn verblijven op een 
zogenaamd drugvrije afdeling in de gevangenis nog niet eens mee…

Dit overigens fictieve relaas van de moeizame weg van een verslaafde is exemplarisch 
voor wat veel verslaafde cliënten meemaken. Verslaafden hebben niet alleen een 
verslavings- maar ook een hulpverleningscarrière. Vallen en opstaan is weliswaar 
inherent aan elke carrière maar neemt in de verslavingszorg vaak extreme vormen aan. 



13

12 13

Anders gezegd: drop-out (in het algemeen gedefinieerd als elke voortijdige beëindiging 
van de behandeling, los van de vraag bij wie het initiatief voor beëindiging ligt) komt 
in deze zorg veelvuldig voor. De Weert-van Oene e.a. (1998) vinden in een overzicht 
van de resultaten van zowel Nederlands als buitenlands onderzoek hoge drop-out 
percentages. Voor Nederland rapporteren zij voor ambulante alcoholcliënten 44-56 % 
drop-out en voor klinische cliënten 24-41 %. Voor drugscliënten liggen deze cijfers 
nog hoger: 25-73 % en 53-54 % voor respectievelijk ambulante en klinische cliënten. 
Deze getallen zijn vergelijkbaar met de internationale cijfers (Baekeland & Lundwall, 
1975; Stark, 1992). Weliswaar lijkt er in de loop van de laatste 25 jaar sprake te zijn van 
een dalende tendens in drop-out maar erg indrukwekkend is deze daling niet (Bakeland 
& Lundwall, 1975; Stark 1992 en De Weert-van Oene e. a.. 1998). Een zekere mate van 
drop-out geldt overigens ook voor andere vormen van (psychologische) hulpverlening 
(De Leon & Schwartz, 1984). 

Het is duidelijk dat dit een ongewenste situatie is. Uitval tijdens de behandeling werkt 
voor zowel de cliënt als de behandelaar demotiverend en is in sociaal-economische zin 
ongunstig. Studies met alcohol- en drugscliënten laten namelijk zien dat er een sterk 
verband is tussen drop-out en een negatief behandelresultaat in termen van abstinentie, 
terugval, tewerkstelling en justitiële vervolging (Bleyen, 2002; Hendriks 1990). 

Het is slechts een schrale troost dat het merendeel van de cliënten zich na terugval 
opnieuw zal melden. Een aanzienlijk deel van de cliënten in de verslavingszorg 
voldoet dan ook aan het predikaat draaideurcliënt (Gottheil e. a. 1992; Bebbington, 
1995). Voor de klinische praktijk is het daarom van groot belang om drop-out te 
voorkómen. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit van de behandeling toeneemt. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er de laatste jaren in de verslavingszorg in 
toenemende mate belangstelling voor de kwaliteit van de behandeling is (Nabitz e.a., 
2001; Walburg, 1997). Deze toenemende belangstelling heeft overigens ook met een 
aantal andere ontwikkelingen te maken, waarvan de in 1996 ingevoerde Kwaliteitswet 
Zorginstellingen de juridische neerslag vormt. 

Bij kwaliteit gaat het zowel om de kwaliteit van de uitkomsten (effectiviteit) als om 
de kwaliteit van het behandelproces. Bij dat laatste zijn belangrijke factoren de kwaliteit 
van de werkrelatie en de mate waarin voldaan kan worden aan behandelvoorkeuren 
van de cliënt. Hierdoor neemt de tevredenheid toe en zal de drop-out afnemen (Aarse 
& van den Brink, 2002; Bleyen, 2002). Omdat drop-out als uitkomstmaat zo’n centrale 
plaats inneemt in de verslavingszorg is voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg 
in de eerste plaats de vraag welke factoren drop-out voorspellen van belang. 

Aangezien de behandeling in de verslavingszorg zich in het algemeen afspeelt 
tussen individuele cliënten enerzijds en instellingen en behandelaars anderzijds is 
het gebruikelijk factoren die drop-out voorspellen in te delen in cliëntvariabelen, 
instellingsvariabelen (inclusief therapeut- en behandelingskenmerken) en 
procesvariabelen, die samenhangen met de interactie tussen deze beiden.

Van een groot aantal van deze variabelen zijn voldoende empirische gegevens 
bekend (Bleyen, 2002). Zo is er veel onderzoek gedaan naar het belang van 
allerlei cliëntfactoren. De belangrijkste hiervan zijn demografische variabelen 
(zoals leeftijd, geslacht en sociaal-economische status), verslavingsernst en ernst 
van de psychiatrische en somatische co-morbiditeit. Ook een aantal instellings- 
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en therapeutkenmerken die drop-out kunnen voorspellen is onderzocht. Dit zijn 
variabelen, die samenhangen met de kenmerken van de in de instelling aangeboden 
behandeling (zoals aard en doelstelling van het behandelingsprogramma, het 
behandelklimaat en voor de behandeling belangrijke karakteristieken van 
behandelaars/therapeuten). Naast cliëntvariabelen en instellingsvariabelen spelen 
zoals gezegd ook variabelen die samenhangen met de interactie tussen deze beiden 
een rol bij drop-out in de verslavingszorg. Dit geldt in de eerste plaats voor voorkeuren 
en verwachtingen van cliënten over de therapie (bijvoorbeeld over de aard en de duur 
ervan). Deze kunnen overeenstemmen dan wel verschillen ten opzichte van die van 
de behandelaars. Wanneer er sprake is van een gebrek aan overeenstemming tussen 
de cliënt en behandelaar(s) spreekt men over disconfirmatie (Bleyen, 2002). Net als 
in de psychotherapie kan in de verslavingszorg eventueel optredende disconfirmatie 
aanleiding geven tot drop-out maar dat hoeft niet het geval te zijn (Aarsse, 2003). 
De werkrelatie, ook wel de therapeutische relatie of werkalliantie genoemd, is een 
volgende interactionele procesvariabele (Horvath, 2000). De kwaliteit ervan blijkt 
niet alleen voorspellend voor het resultaat van de behandeling maar is ook een 
indicator voor het verloop van het therapeutisch proces (Horvath & Symonds, 1991; 
Vervaeke & Vertommen 1993; Barber e.a., 2001). Hoewel vrijwel alle instellingen 
voor verslavingszorg een vorm van psychotherapie in hun programma aanbieden is er 
relatief weinig onderzoek gedaan naar de werkrelatie in de verslavingszorg (Najavits 
& Weiss, 1994). Een laatste variabele die samenhangt met het behandelproces is 
satisfactie. De kwaliteit van de werkrelatie heeft een robuuste voorspellende waarde 
voor satisfactie, maar satisfactie op zichzelf lijkt geen sterke voorspeller van drop-
out. Overigens is cliëntsatisfactie niet alleen een procesindicator maar ook een 
uitkomstindicator (Aarse, 2003).

Van een aantal andere variabelen, die mogelijk drop-out kunnen voorspellen zijn 
nog onvoldoende empirische gegevens beschikbaar. Daarbij gaat het om een drietal 
aandachtsgebieden.

a. Etniciteit
In de laatste jaren groeit de  belangstelling voor allochtone cliënten in de GGZ in 
het algemeen en in de verslavingszorg in het bijzonder. Deze belangstelling hangt 
o.a. samen met het feit dat men aanneemt dat problematisch harddruggebruik 
onder allochtonen relatief vaak voorkomt. Terwijl (niet westerse) allochtonen 
ongeveer 9% van de Nederlandse bevolking uitmaken, wordt hun aandeel in het 
aantal harddrugverslaafden in Nederland geschat op 23 à 36% (6.400 tot 9.900 
van de 27.000; Bieleman e.a. 1995). Bovendien zijn er aanwijzingen dat allochtone 
cliënten minder in zorg komen en eenmaal in zorg hun behandeling sneller 
afbreken dan autochtone cliënten. Wat het eerstgenoemde betreft is het echter de 
vraag in hoeverre er hier daadwerkelijk sprake is van een effect van etniciteit. Het 
niet op komen dagen voor behandeling (no-show) bleek de laatste jaren bij de 
Jellinekkliniek namelijk sterk samen te hangen met de aard van de verslaving. Het 
no-show percentage voor harddrugcliënten was veel hoger dan voor alcoholcliënten. 
Allochtonen zijn in verhouding vaker harddrugverslaafd. Dit gegeven maakt het 
onduidelijk in hoeverre er hier sprake is van een effect van etniciteit dan wel van de 
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aard van de verslaving. Eenmaal in zorg blijken allochtone cliënten van ambulante 
verslavingszorginstellingen minder contacten met de hulpverlening te hebben dan 
autochtonen, terwijl ze vaker hun behandeling voortijdig staken: de drop-out onder 
allochtonen bedraagt 65% in plaats van 50%, zoals onder autochtonen (Cruts e.a., 
1997). In vergelijking met autochtone verslaafden blijven allochtonen bovendien 
vaker in de laagdrempelige methadon-onderhoudsprogramma’s, in plaats van door te 
stromen naar (klinische) vervolgbehandelingen. Ook buiten Nederland is dit verschil 
vastgesteld (Braam e.a., 1998). Hoe het allochtone verslaafden vergaat die wel in 
klinische behandeling komen, is nauwelijks bekend. Er zijn dus aanwijzingen dat 
etniciteit een voorspellende factor kan zijn voor drop-out, echter zonder dat deze 
aanwijzingen op erg harde onderzoeksgegevens steunen (Broers & Eland, 2000). Bij 
dit alles dient men zich te realiseren dat niet altijd duidelijk is hoe representatief en 
hoe betrouwbaar de verzamelde gegevens zijn. Bovendien worden de interpretatie en 
de vergelijkbaarheid van de bevindingen bemoeilijkt doordat het begrip allochtoon 
in de verschillende studies op verschillende manieren wordt gedefinieerd (Eland & 
Richter, 2001).

b. Verschillen in waarden en normen tussen cliënten en behandelaars 
Hoewel hiervoor empirische gegevens ontbreken is het op theoretische gronden 
aannemelijk dat disconfirmatie in de zin van incongruentie tussen cliënt en 
behandelaar van culturele waarden en normen in de verslavingszorg relevant is. 
Culturele waarden en normen spelen in deze zorg van oudsher immers een belangrijke 
rol bij de vormgeving van de therapeutische programma’s in therapeutische 
gemeenschappen, al of niet met een levensbeschouwelijke achtergrond (Bloor e.a., 
1988). Het bekende 12-stappen programma van de AA-beweging is met zijn nadruk 
op spiritualiteit duidelijk waardengeoriënteerd (Khantzian & Mack, 1994). Ook 
het feit dat verondersteld wordt dat bij de behandeling van allochtone verslaafden 
verschillen in waardenoriëntatie ten opzichte van de overwegend witte zorg een 
negatieve rol kunnen spelen (Campbell & Pinas, 1997) maakt het belang van deze 
vorm van disconfirmatie aannemelijk. Tenslotte is uit onderzoek naar de invloed van 
hun visie over alcoholisten op het interpersoonlijke gedrag van therapeuten duidelijk 
geworden dat de eigen stellingname effect heeft op de wijze waarop de cliënt beleefd 
wordt en waarschijnlijk ook op de wijze waarop de cliënt wordt behandeld (De Jong 
e.a., 1993).

c. Behandelvisie
Aard, doelstelling en behandelklimaat blijken het behandelresultaat mede te bepalen 
(Baekeland & Lundwall, 1975; De Leon, 1991; Joe e.a. 1991). Deze variabelen 
zijn echter sterk afhankelijk van de gehanteerde mens- en behandelvisie. Deze 
visie -die meestal terug te vinden is in de missie van de instelling- bepaalt voor 
een belangrijk deel welke uitgangspunten in een instelling voor de behandeling van 
de verslaafde richtinggevend zijn. In het algemeen heeft de door de verschillende 
instellingen gehanteerde visie een medisch en wetenschappelijk karakter. Verslaving 
wordt gezien als een psychiatrische stoornis waarvoor stepped care en zorg op maat 
geboden wordt. Daarbij worden bij voorkeur zorgproducten geleverd waarvoor 
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wetenschappelijke evidentie is. In het uitgebreide netwerk van verslavingszorgins
tellingen is er echter ook een aantal instellingen met een afwijkende behandel- en 
mensvisie. Voorbeelden hiervan zijn de cultuursensitief opererende instellingen 
zoals sommige motivatiecentra en instellingen met een bijzondere signatuur zoals 
de christelijke en de antroposofische instellingen. Goede empirische gegevens over 
de behandelresultaten van dit soort instellingen ontbreken. Dat lijkt een belangrijk 
gemis omdat deze instellingen zelf vaak goede resultaten rapporteren (zie bijv. 
jaarverslagen Arta en de Hoop). Het is daarom de moeite waard de resultaten van 
instellingen met een bijzondere signatuur te vergelijken met regulier werkende 
instellingen. Het gaat daarbij niet alleen om het voorspellen van drop-out maar ook 
om het eventueel voorspellen van therapietrouw, het in behandeling blijven, en de 
mogelijk gunstige effecten daarvan op het lange-termijn-beloop (zie de in hoofdstuk 
2 gepresenteerde schematische figuur 2.2).

1.2. Doel en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is empirisch materiaal te 
verzamelen betreffende een aantal nog niet eerder of in onvoldoende mate onderzochte 
factoren waarvan het aannemelijk is dat deze in de klinische verslavingszorg van 
belang zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Het gaat daarbij 
om de factoren etniciteit, waardenincongruentie tussen cliënten en behandelaars en 
behandelvisie. De algemene vraagstelling van het onderzoek is: wat is de invloed van 
deze factoren op drop-out en (voor zover van toepassing) op de in het behandelproces 
centrale variabelen werkalliantie en tevredenheid ? 

 
1.3. Opbouw proefschrift
Na de algemene inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een model voor drop-
out en therapietrouw (treatment-retention-model) gepresenteerd. Aan de hand van 
de beschikbare empirische onderzoeksresultaten wordt een eerste model uitgewerkt, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen uitkomstvariabelen en procesvariabelen. 
Vervolgens wordt een tweede model voorgesteld waarbij tegemoet gekomen wordt 
aan de gesignaleerde lacunes van het eerste model. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht 
in welke mate etniciteit invloed heeft op de acceptatie van het behandelaanbod en 
de voortijdige beëindiging van de behandeling. Allochtone en autochtone cliënten 
worden met elkaar vergeleken op een aantal relevante kenmerken en het voor de 
twee groepen gevonden verschil in drop-out wordt gecorrigeerd voor potentiële 
confounders. In hoofdstuk 4 wordt uitgaande van de theorie van Schwartz (1992) 
betreffende de circumplexe structuur van waarden onderzocht in hoeverre bepaalde 
waardenoriëntaties van cliënten en bepaalde waardenincongruenties tussen cliënten 
en behandelaars voortijdig vertrek uit een klinische verslavingsbehandeling 
voorspellen. Een tweede vraag is of incongruenties in de waardenoriëntatie 
tussen cliënten en behandelaars een sterkere voorspeller van drop-out zijn dan de 
waardenoriëntatie van de cliënten per se. In hoofdstuk 5 staat de vraag centraal 
wat de gevolgen zijn van verschillen in waarden en normen tussen cliënt en 
hulpverleners in de klinische verslavingszorg op de werkalliantie, tevredenheid en 
drop-out. Vervolgens is bekeken in hoeverre er wat dit betreft verschillen gevonden 



17

16 17

worden tussen allochtone en autochtone cliënten. Hoofdstuk 6 bevat de uitwerking 
van de vraag naar de invloed van behandelvisie op het beloop van de behandeling. 
In drie verschillende instellingen voor klinische verslavingszorg wordt de instroom 
van de cliënten onderzocht op relevante kenmerken. Vervolgens wordt de drop-out 
in de instellingen bepaald waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drop-out in 
de begin- en vervolgfase van de behandeling. De gevonden verschillen in drop-
out worden gecorrigeerd voor verschillen in patiëntkenmerken bij de instroom in 
de behandeling. In hoofdstuk 7 tenslotte worden de voornaamste resultaten van 
het onderzoek besproken. De sterke en zwakke punten van het onderzoek worden 
belicht en er worden een aantal aanbevelingen voor de praktijk en voor toekomstig 
onderzoek geformuleerd. 

Door de opzet van het onderzoek is er sprake is van een aantal met elkaar 
samenhangende deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken zijn als zelfstandige 
publicaties aangeboden aan tijdschriften. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er in 
de tekst regelmatig sprake is van herhalingen. De lezer wordt hiervoor om begrip 
gevraagd.
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Hoofdstuk 2

Verslavingszorg en drop-out. 
Achtergronden en perspectieven
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Samenvatting

Dit artikel heeft als doelstelling een model voor drop-out en therapietrouw (‘treatment 
retention model’) in de verslavingszorg te presenteren. Dit model wordt in een 
tweetal stappen uitgewerkt. In het eerste model wordt een overzicht gegeven van 
de beschikbare empirische onderzoeksresultaten. Factoren die drop-out voorspellen 
komen aan bod waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen cliëntkenmerken, 
instellings-en therapeutkenmerken en interactiekenmerken. In de discussie wordt 
ingegaan op het feit dat het model een tweetal essentiële elementen mist. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen vroege en late drop-out (‘early and late drop-out’). 
Evenmin is er plaats voor factoren die het potentieel representeren dat cliënten 
hebben om hun problemen de baas te worden.  In een tweede, uitgewerkt model 
worden aanvullende perspectieven voorgesteld, die de gesignaleerde lacunes kunnen 
ondervangen.
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Inleiding

In de verslavingszorg komt drop-out (in het algemeen gedefinieerd als elke voortijdige 
beëindiging van de behandeling, los van de vraag bij wie het initiatief voor beëindiging 
ligt) veelvuldig voor. De Weert-van Oene e.a. (1998) vinden in een overzicht van de 
resultaten van zowel Nederlands als buitenlands onderzoek hoge cijfers voor drop-out. 
Voor Nederland rapporteren zij voor ambulante alcoholcliënten 44-56 % drop-out en 
voor de klinische cliënten 24-41 %. Voor drugscliënten liggen deze cijfers nog hoger: 
25-73 % resp. 53-54 %. Deze getallen zijn vergelijkbaar met de internationale cijfers en 
vertonen in de loop der jaren geen grote veranderingen (Bakeland & Lundwall, 1975; 
Stark 1992 en De Weert-van Oene et al., 1998). Een zekere mate van drop-out geldt 
overigens ook voor andere vormen van (psychologische) hulpverlening (De Leon & 
Schwartz, 1984). 

Het is duidelijk dat dit een ongewenste situatie is. Uitval tijdens de behandeling werkt 
voor zowel de cliënt als de behandelaar demotiverend en is in sociaal-economische zin 
ongunstig. Studies met alcohol- en drugscliënten laten namelijk zien dat er een sterk 
verband is tussen drop-out en een negatief behandelresultaat in termen van abstinentie, 
terugval, tewerkstelling en justitiële vervolging (Bleyen, 2002; Hendriks 1990). Het is 
slechts een schrale troost dat het merendeel van de cliënten zich na terugval opnieuw 
zal melden (Gottheil et al., 1992; Bebbington, 1995).

Voor de klinische praktijk is het dus van groot belang om drop-out te voorkómen. 
Inzicht in de factoren die drop-out voorspellen is daarbij essentieel. Recent zijn een 
tweetal studies verschenen die uitgaande van de beschikbare litteratuur een overzicht 
geven van deze factoren. Het betreft de studies van De Weert-van Oene (2000) en die 
van Bleyen (2002). Zij vormen een goed vertrekpunt voor het in kaart brengen van 
een aantal van de belangrijkste factoren die drop-out voorspellen. Daarnaast is een 
literatuur-search gedaan over de periode tot 2002. Deze search leverde 12 nieuwe 
studies op. 

Factoren die drop-out voorspellen

Omdat de behandeling in de verslavingszorg zich in het algemeen afspeelt tussen 
individuele cliënten enerzijds en instellingen en behandelaars anderzijds is het 
gebruikelijk factoren die drop-out voorspellen in te delen in cliëntvariabelen, 
instellingsvariabelen (inclusief therapeut- en behandelingskenmerken) en variabelen, 
die samenhangen met de interactie tussen deze beiden.

Cliëntkenmerken die drop-out voorspellen
Deze veelvuldig onderzochte groep variabelen heeft betrekking op kenmerken van 
de cliënt die onafhankelijk zijn van de hulpverlening. De belangrijkste hiervan zijn 
demografische variabelen (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en sociaal-economische 
status), verslavingsernst en ernst van de psychiatrische en somatische co-morbiditeit. 
In zijn algemeenheid is het opvallend hoe weinig consistent de resultaten van de 
verschillende studies zijn (De Weert-van Oene, 2000).
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Wat leeftijd betreft vertonen in een aantal studies jongere verslaafden eerder uitval 
dan ouderen.  Dit geldt m.n. voor alcohol- en methadonprogramma’s. Ook blijkt 
in verschillende studies leeftijd positief te correleren met in behandeling blijven. 
Het is hierbij overigens de vraag in hoeverre met leeftijd verbonden kenmerken 
als impulsiviteit of een hoger middelengebruik voor de hogere uitval bij jongeren 
verantwoordelijk zijn  (Bleyen, 2002).

Ook voor andere belangrijke demografische variabelen zoals geslacht en socio-
economische status worden geen eenduidige verbanden met drop-out gerapporteerd 
(Stark, 1992), al suggereert een aantal meer recente studies een verband tussen socio-
economische status (zoals  gebrek aan een sociaal steunsysteem en een thuisloze status) 
en drop-out (Westreich e.a. 1997, Rabinowitz e.a. 1998; Mc Caul, 2001). Tjaden 
e.a. (2003a) vonden in een populatie van in verschillende Nederlandse instellingen 
opgenomen cliënten dat de aanwezigheid van ernstige problemen in de relaties met 
familie of vrienden (naast het bestaan van ernstige lichamelijke klachten) drop-out 
voorspelde.

Etniciteit is een voor de praktijk belangrijke variabele. Zowel in Nederland als 
daarbuiten is een belangrijk deel van de populatie harddruggebruikers immers van 
allochtone herkomst. In Nederland gaat het om een aandeel van naar schatting 28-36 
% (Bieleman e.a. 1995). Dit getal ligt hoger dan op grond van bevolkingscijfers te 
verwachten is (Tjaden & Spoek, 2001). Het verband tussen etniciteit en drop-out blijkt 
niet éénduidig. In de Nederlandse ambulante zorg vertonen allochtone cliënten t.o.v. 
autochtone cliënten hogere drop-out cijfers: 65 % tegenover 50 % (Cruts e.a., 1997), 
maar de verschillen worden de afgelopen jaren wel kleiner (Vrieling e.a. 2000). Voor 
de klinische zorg werd in een recente studie deze uitkomst niet bevestigd. Weliswaar 
bereikten allochtonen de klinische verslavingszorg minder makkelijk dan autochtone 
cliënten, maar eenmaal in klinische zorg bleek drop-out van allochtone en autochtone 
cliënten niet van elkaar te verschillen (Tjaden e.a. 2003a). Ook resultaten van 
buitenlandse studies maken duidelijk dat er geen éénduidig verband is tussen etnische 
herkomst en drop-out (Finn, 1994).

Uit het review van Stark uit 1992 blijkt ernst van de verslaving een duidelijke 
voorspeller van drop-out te zijn. Dit geldt met name voor druggebruik. 

Wat betreft de aard van de verslaving geven bijna alle studies aan dat drugsverslaafden 
de behandeling vaker en eerder voortijdig staken dan alcoholverslaafden (Stark, 
1992). 

In het merendeel van de studies worden sterke aanwijzingen gevonden voor een 
verband tussen ernstige psychopathologie en drop-out (Mc Lellan e.a., 1983; Rayndal 
& Vaglum, 1991; Mc Mahon e.a. 1993). Kokkevi e.a. (1998) vonden dat in een populatie 
van drugsverslaafde cliënten de aanwezigheid van DSM IV as-I problematiek uitval uit 
de behandeling sterker voorspelde dan die van as-II problematiek. Daarbij voorspelde 
de aanwezigheid van stemmingsstoornissen drop-out, terwijl de aanwezigheid van een 
angststoornis juist het in behandeling blijven bleek te voorspellen. Ernstige depressieve 
symptomatologie aan het begin van ambulante drugsbehandeling bleek in een ander 
recent onderzoek te leiden tot vroege (in de eerste 5 dagen), maar niet tot late uitval 
(Curran e.a. 2002).
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Instellings- en therapeutkenmerken die drop-out voorspellen
Dit zijn variabelen, die samenhangen met de kenmerken van de in de instelling 
aangeboden behandeling inclusief die van de behandelaar/therapeut.

Bleyen (2002) geeft een overzicht van voor drop-out relevante 
behandelingskenmerken. In de eerste plaats is daarbij de aard en doelstelling 
van het behandelingsprogramma van betekenis. De uitval in de in het algemeen 
langdurige drugvrije behandelingsprogramma’s is het grootst. In de korter durende 
detoxificatieprogramma’s en in methadon-onderhoudsprogramma’s is deze lager, 
waarbij het gezien het verschil in behandelaanbod natuurlijk de vraag is hoe 
vergelijkbaar deze cijfers met elkaar zijn. 

Niet alleen de aard en de doelstelling van het programma is voor therapietrouw 
van belang maar ook het behandelklimaat. Zo blijken factoren als cliëntgerichtheid, 
programmacohesie, steun en structuur therapietrouw te bevorderen (hetgeen 
overigens iets anders is als het voorspellen van drop-out). Datzelfde geldt voor 
continuïteit van zorg, kortere wachtlijsten en intensieve opvang aan het begin 
van de behandeling (Bleyen, 2002). Kenmerken van therapeuten zijn m.n. in de 
psychotherapie onderzocht, waarbij blijkt dat een aantal van deze kenmerken voor 
een succesvolle therapie van belang zijn. Tot vervroegde drop-out leiden gebrek aan 
interesse voor de cliënt, permissief en introvert gedrag van de therapeut, een negatieve 
houding tegenover het gebruik van medicatie en gebrek aan ervaring (Baekeland & 
Lundwall, 1975 in Bleyen, 2002). Deze relatie hoeft weliswaar niet zonder meer ook 
in de verslavingszorg te gelden maar aannemelijk is deze wel, omdat veel van de 
interventies in de verslavingszorg een psychotherapeutisch karakter hebben.

De interactie tussen cliënt en behandelaar en drop-out
Naast cliëntvariabelen en instellingsvariabelen spelen ook variabelen die samenhangen 
met de interactie tussen deze beiden een rol bij drop-out in de verslavingszorg. Dit 
geldt met name voor voorkeuren en verwachtingen van cliënten over de therapie 
(bijvoorbeeld over de aard en de duur ervan). Er kunnen zich verschillen dan wel 
overeenkomsten voordoen tussen cliënten en therapeuten of tussen wat de cliënt 
wenst of verwacht dat in de therapie gerealiseerd wordt en de feitelijke behandeling. 
Het ontbreken van overeenstemming wordt ook wel disconfirmatie genoemd. In de 
psychotherapeutische hulpverlening blijkt disconfirmatie tot vervroegde uitval uit de 
behandeling te kunnen leiden, maar dat hoeft niet het geval te zijn (Bleyen, 2002). 
Vervaeke e.a. (1997) hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd, die bepalen of 
disconfirmatie al dan niet een storende invloed op de behandeling zal hebben. 

In de eerste plaats dient duidelijk te zijn wat er verstaan wordt onder voorkeur 
dan wel verwachting. Daarbij heeft voorkeur een affectieve lading en is een 
verwachting meer een cognitieve notie. Vanwege deze affectieve lading is het 
waarschijnlijk dat disconfirmatie van voorkeuren eerder tot negatieve effecten zal 
leiden dan disconfirmerende verwachtingen In de tweede plaats dienen voorkeuren 
therapierelevant te zijn en ten derde is het van belang zich te richten op grote c.q. 
meerdere verschillen aangezien er in het algemeen enige tolerantie voor verschillen 
van de kant van de cliënt zal bestaan. Tenslotte dient de tijd die verloopt tussen de 
meting van de voorkeursincongruëntie en de afhankelijke uitkomstvariabelen (zoals 
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drop-out en tevredenheid) niet te lang te zijn. Zo zal disconfirmatie aan het begin van 
de behandeling vooral invloed hebben op de eerste fase van de behandeling.

Ook in de verslavingszorg is onderzoek naar de gevolgen van disconfirmatie van 
voorkeuren gedaan. Bleyen (2002) onderzocht een populatie van klinisch opgenomen 
cliënten met een probleem van middelengebruik, grotendeels afhankelijkheid 
van alcohol. Zij vond dat discrepantie van voorkeuren inzake structuur van het 
behandelingsprogramma de kans op uitval tijdens de eerste fase van het klinische 
programma verhoogt. Voor het groepsprogramma van de vervolgbehandeling gold, 
dat discrepantie van voorkeuren betreffende de groepssamenhang en een klimaat dat 
aandacht geeft aan het individu leidde tot een grotere kans op uitval. Bovendien bleek 
disconfirmatie van voorkeuren inzake genezing en therapeutisch klimaat een negatieve 
invloed te hebben op de werkrelatie en tevredenheid. Aarse & van den Brink (2002) 

vonden geen effect van voorkeursdisconfirmatie (betreffende: plaats, vorm, inhoud 
en focus van de behandeling; type en opstelling hulpverlener; activiteitenverdeling) 
op drop-out bij cliënten in de ambulante verslavingszorg en de ambulante GGZ. 
Wel bleek voorkeursdisconfirmatie ten aanzien van de vorm van de behandeling en 
de relatie met de hulpverlener (d.w.z. de wijze waarop de hulpverlener zich opstelt 
volgens de cliënt) een negatieve invloed op satisfactie te hebben.

Hoewel hiervoor empirische gegevens ontbreken is het op theoretische gronden 
aannemelijk dat disconfirmatie in de zin van incongruëntie van culturele waarden 
en normen in de verslavingszorg relevant is. Culturele waarden en normen spelen 
in deze zorg van oudsher immers een belangrijke rol bij de vormgeving van de 
therapeutische programma’s in therapeutische gemeenschappen, al of niet met 
een levensbeschouwelijke achtergrond (Bloor e.a., 1988). Het bekende 12-stappen 
programma van de AA-beweging is met zijn nadruk op spiritualiteit duidelijk 
waardengeoriënteerd (Khantzian & Mack, 1994). Ook het feit dat verondersteld wordt 
dat bij de behandeling van allochtone verslaafden verschillen in waardenoriëntatie 
ten opzichte van de witte zorg een negatieve rol spelen (Campbell & Pinas, 1997) 
maakt het belang van deze vorm van disconfirmatie aannemelijk. 

De werkrelatie, ook wel de therapeutische relatie en werkalliantie genoemd, is een 
interactionele procesvariabele (Horvath, 2000). De kwaliteit ervan blijkt niet alleen 
voorspellend  voor het resultaat van de behandeling maar is ook een indicator voor 
het verloop van het therapeutisch proces (Horvath & Symonds, 1991; Vervaeke & 
Vertommen, 1993). Hoewel vrijwel alle instellingen voor verslavingszorg een vorm 
van psychotherapie in hun programma aanbieden (Najavits & Weiss, 1994), is er 
weinig onderzoek gedaan naar de werkrelatie in de verslavingszorg. In een recente 
studie in een populatie van in een detoxificatie-unit opgenomen cliënten werd echter 
bevestigd dat de kwaliteit van de helping alliance (een aan de werkrelatie verwant 
concept) de duur van de behandeling voorspelt (De Weert-van Oene e.a. 1999). In het 
onderzoek van Aarse & van den Brink (2002) werd deze bevinding in een kortdurend 
ambulant behandelaanbod voor verslaafden overigens niet bevestigd.

Een andere variabele die samenhangt met het behandelproces is satisfactie. De 
kwaliteit van de werkrelatie heeft een robuuste voorspellende waarde voor satisfactie, 
maar satisfactie op zichzelf is geen voorspeller van drop-out (Aarse & van den Brink, 
2002). 
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De besproken factoren kunnen als volgt in een model worden samengevat, waarbij 
aangegeven is in welke mate er empirische steun is voor het veronderstelde verband. 

▲

(Dis)confirmatie Werkrelatie Drop-out

▲

CLIENT:

-Ernst/soort verslaving

-Psychopathologie

-Demografische kenmerken
 (o.a. etnische status)

-voorkeur/verwachting

INSTELLING:

-voorkeur/verwachting behandelaar
 en/of behandelteam

-Behandelklimaat

-Doelstelling behandeling

Figuur 2.1
Theoretische verbanden tussen cliënt- en instellingsvariabelen, werkrelatie en drop-out
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Discussie en aanvullende perspectieven

Het gepresenteerde model maakt duidelijk dat een aantal variabelen (zoals ernst van 
verslaving) directe invloed op drop-out hebben; andere (zoals voorkeuren) oefenen die 
invloed uit via de intermediaire procesvariabelen disconfirmatie en werkrelatie. Het is 
een bruikbaar model om de belangrijkste voor drop-out predicatieve factoren in kaart 
te brengen en tegelijkertijd een beeld te geven van het behandelproces. Het model mist 
echter een tweetal essentiële elementen. 

In de eerste plaats wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vroege en late drop-
out (‘early and late drop-out’). Een dergelijke onderscheid is voor de behandelpraktijk 
belangrijk, omdat er een relatie is tussen de duur van de behandeling en het 
behandelresultaat op langere termijn (Stark, 1992). In de onderzochte literatuur komt 
deze differentiatie echter weinig aan bod; wel is het zo dat de voorspellende factoren 
meestal betrekking hebben op vroege drop-out.. Dit geldt met name voor de invloed 
van disconfirmatie.

In de tweede plaats is er in het geschetste model geen plaats voor factoren die het 
potentieel representeren dat cliënten hebben om hun problemen de baas te worden. 
Juist dat potentieel of anders gezegd de positieve, gezonde kenmerken kunnen 
cliënten helpen een eenmaal begonnen therapie af te maken, nadat in het begin van de 
behandeling hun belangrijkste problemen aandacht hebben gehad. 

Het self-efficacy-concept (Nederlands: zelf-effectiviteit) en het salutogenese-concept 
(uitgaande van de gezondheid) zijn voorbeelden van concepten die zich richten op deze 
gezonde, positieve kenmerken van mensen. 

Bij het eerstgenoemde self-efficacy-concept van Bandura (1997) staat het vertrouwen 
centraal dat iemand heeft in de eigen vermogens om een gesteld doel te bereiken. Het 
is onderdeel van theorievorming over terugval in misbruik van middelen, maar er zijn 
aanwijzingen dat het ook bruikbaar is om het al of niet voltooien van een therapeutisch 
programma te voorspellen en te beïnvloeden. Het gaat daarbij niet zozeer om een stabiele 
kwaliteit van een persoon, maar om zijn reacties in bepaalde situaties (De Weerd- van 
Oene e.a., 2000). Het gericht versterken van de zelf-effectiviteit is onderdeel van de 
in de verslavingszorg in toenemende mate gebruikte motiverende gespreksvoering. 
Onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt door de therapeut is één van de centrale 
uitgangspunten van deze vorm van hulpverlening en dit heeft versterking van de zelf-
effectiviteit tot gevolg (Schippers & de Jong, 2002). Het 12- stappen programma van 
de AA dat gericht is op langdurige abstinentie bevat elementen die de zelf-effectiviteit 
vergroten zoals openheid, eerlijkheid en de bereidheid tot zelfonderzoek (Khantzian & 
Mack, 1994).   

Een ander concept dat aansluit bij gezonde, positieve kenmerken van de mens is het 
salutogeneseconcept van Antonovsky (1979; 1987). Hierbij draait het niet zozeer om 
het voorspellen van gedrag in een bepaalde situatie als wel om het voorspellen daarvan 
vanuit een stabiele persoonlijke kwaliteit. Dit concept vertoont overlap met concepten 
als veerkracht (Vaillant, 1993), de eerder genoemde zelf-effectiviteit, weerbaarheid 
(Kobasa, 1982) en dispositioneel optimisme (Scheier & Carver, 1987). 

In Antonovsky’s visie is de oriëntatie van de westerse medische wetenschap te 
zeer gericht op pathogenese en ziekte. Deze blikrichting als zodanig verwerpt hij 
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niet, maar stelt aanvullend hierop een op de gezondheid georiënteerd concept voor 
dat hij salutogenese (salus: lat. welzijn, gezondheid) noemt. Centraal in het concept 
is het zogenaamde coherentiegevoel (engels: sense of coherence, SOC), dat een 
essentiële bijdrage levert aan de totstandkoming en handhaving van gezondheid. Dit 
coherentiegevoel is opgebouwd uit een drietal dimensies: 1.) gevoel van begrijpelijkheid 
(engels: sense of comprehensibility) hetgeen een cognitieve levensstrategie impliceert, 
die de mens in staat stelt de wereld als geordend en consistent te ervaren en niet als 
chaotisch en willekeurig; 2.) gevoel van stuurbaarheid (engels: sense of manageability) 
dat refereert aan een cognitief-emotionele strategie, uitgaande van de overtuiging dat 
moeilijkheden oplosbaar zijn en je vertrouwen kan op allerlei geëigende hulpbronnen, 
zowel in de mens zelf als daarbuiten van de kant van andere mensen of ook van een 
hogere macht; 3.) gevoel van zinvolheid (engels: sense of meaningfulness), volgens 
Antonovsky het meest zwaarwegende, dat motivationeel van aard is en verwijst naar de 
mate waarin de mens het leven als emotioneel-zinvol ervaart (Bengel e.a., 2001). 

Dit gevoel van coherentie operationaliseerde Antonovsky met behulp van een 
meetinstrument in de vorm van een vragenlijst, de Sense of Coherence Scale. 
Hiermee zijn inmiddels meer dan 200 studies uitgevoerd. Uit deze studies blijkt een 
hoge (negatieve) correlatie tussen het gevoel van coherentie en negatieve kenmerken 
van psychische gezondheid zoals depressie, angst, rusteloosheid, moeheid en 
concentratiestoornissen. Hoge positieve correlaties worden gevonden tussen het 
coherentiegevoel en positieve kenmerken als welbevinden en levenstevredenheid. 
Bovendien voorspelt het gevoel van coherentie de aard van stress-coping-strategieën 
die mensen hanteren. Mensen met een persoonlijkheidsstructuur die zich kenmerkt 
door een hoog gemeten SOC zien stress meer als uitdaging dan als een belasting en 
zijn in staat stressgevoelens snel weer af te bouwen (Bengel e.a. 2001). In een recente 
prospectieve studie (n=20.579 in de leeftijd van 41-80 jaar) van Surtees e.a. (2003) 
bleken dergelijke mensen een significant lager mortaliteitsrisico als gevolg van alle 
doodsoorzaken (relatief risico= 0.69; p<0.0001) te hebben. Het salutogeneseconcept 
is vooral in de preventie, de revalidatiegeneeskunde t.a.v. patiënten met chronische 
problematiek en in mindere mate de psychotherapie en psychosomatiek bruikbaar 
gebleken (Dlugosch 1994, Bengel e.a. 2001). Dit gegeven maakt het ook voor de 
verslavingszorg interessant. In deze zorg gaat het immers om chronische problematiek 
waarbij vormen van psychotherapie een essentieel onderdeel van de behandeling 
uitmaken. De resultaten van in deze richting opgezet onderzoek maken aannemelijk 
dat het concept voor de verslavingszorg inderdaad relevant is. Davis (1994) vond in een 
populatie van drugsafhankelijke vrouwen dat de SOC aan het begin van de behandeling 
van vrouwen die een 4 maanden durend therapieprogramma voltooiden significant 
hoger was dan van vrouwen die dat niet deden. Berg & Brevik (1998) voerden een 
vergelijkbare studie uit bij cliënten in een detoxunit. Ook hier scoorden de blijvers op 
de SOC bij het begin van de behandeling hoger dan de uitvallers. Deze resultaten sluiten 
aan bij een eerder gevonden negatief verband tussen de SOC en risicovol gedrag in een 
populatie van vrouwen met druggebruik in de voorgeschiedenis (Nyamathi, 1991). 

Er zijn geen betrouwbare studies gedaan naar eventuele veranderingen van de SOC in 
het verloop van een behandeling. Antonovsky (1987) stelt zelf dat het coherentiegevoel 
een stabiel gevoel is, dat slechts voorbijgaand verandert onder invloed van ingrijpende 
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life-events. Hij gaat ervan uit dat het belangrijk is in de begeleiding van mensen ervoor 
te zorgen dat de SOC niet daalt zonder te expliciteren hoe dat zou moeten. Evenmin is 
duidelijk in hoeverre de SOC tijdens de behandeling te beïnvloeden valt door middel van 
gerichte interventies.
Met het voorgaande rekening houdend kan een nader uitgewerkt model (figuur 2.2) 
geconstrueerd worden. Hierin is plaats voor factoren, die het in behandeling blijven, de 
therapietrouw, beïnvloeden. Bovendien maakt het aangevulde model onderscheid tussen 
vroege en late drop-out. 

+  empirische steun voor positieve relatie
+/-  controversiële onderzoeksgegevens
0  geen empirische steun voor relatie
?  niet of onvoldoende onderzocht
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  behandelaar behandelteam

- Behandelklimaat
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Figuur 2.2
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Dit uitgewerkte model schept het volgende beeld. Om vroege drop-out te voorkómen 
is het nodig dat de aandacht zich in het begin van de behandeling richt op algemene 
cliëntkenmerken als verslavingsernst en psychopathologische co-morbiditeit. Daarnaast 
dienen in de beginfase van de behandeling (incl. de indicatiestelling) voorkeuren van 
de cliënt, waarbij het vooral gaat om voorkeuren inzake de opbouw en structuur van 
het aangeboden behandelprogramma, serieus genomen te worden. Op die manier wordt 
therapierelevante disconfirmatie van voorkeuren vermeden en kan een goede werkrelatie 
zich opbouwen. 

Voor het bevorderen van in behandeling blijven is een andere invalshoek nodig. 
Daarbij staan niet zozeer de problemen van de patiënt (op socio-economisch, 
justitieel of medisch-psychiatrisch gebied) centraal maar ligt in de behandeling de 
nadruk op de gezonde, positieve kenmerken van cliënten zoals het coherentiegevoel 
en de zelf-effectiviteit. 

Het geschetste beeld roept natuurlijk weer nieuwe vragen op. De belangrijkste 
daarvan is of de veronderstelde verbanden tussen het coherentiegevoel en de zelf-
effectiviteit in relatie tot het behandelresultaat op langere termijn reproduceerbaar 
zijn. Om dit te verifiëren is nieuw onderzoek nodig. Omwille van het vergroten van 
de effectiviteit van de verslavingszorg is het de moeite waard dergelijk onderzoek te 
entameren. 

Een andere vraag is op welke manier in de behandeling aansluiting gezocht kan 
worden bij de genoemde positieve, gezonde kenmerken. In de huidige veelal medisch 
georiënteerde  praktijk is er tot nog toe weinig aandacht voor deze blikrichting 
geweest. De laatste jaren komt hier enige verandering in. Een voorbeeld hiervan 
is het toepassen van Dialectische Gedragstherapie bij patiënten met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis al of niet in combinatie met misbruik van middelen. Deze 
vorm van therapie bevat elementen die erop gericht zijn de cliënt zich bewust te 
laten worden van positieve en gezonde krachten in de persoonlijkheid en deze te 
versterken (‘mindfulness-training’). De therapie blijkt tot een lagere drop-out te 
leiden in vergelijking met gebruikelijke therapieën (Verheul e.a. 2003, Van den 
Bosch e.a. 2002; Linehan e.a. 1999). Dit gegeven kan voor de verslavingszorg een 
prikkel betekenen om in de behandeling naast gedegen aandacht voor de problemen 
van een cliënt verder te gaan met het ontwikkelen en onderzoeken van werkwijzen 
die bij de genoemde positieve en gezonde kenmerken van cliënten aansluiten.   
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Hoofdstuk 3

Allochtonen en Autochtonen in de klinische verslavingszorg

Acceptatie van het behandelaanbod en vroegtijdige beëindiging van de behandeling

Auteurs: Bram Tjaden, Anne Marie Spoek, Maarten Koeter, Wim van den Brink
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Samenvatting

Er zijn aanwijzingen dat allochtonen de verslavingszorg mogelijk minder makkelijk 
bereiken dan autochtonen en bovendien de behandeling vaker voortijdig beëindigen. 
Daarnaast bestaat er nogal wat onduidelijkheid over de oorzaken van eventuele 
verschillen in drop-out tussen beide groepen. In een prospectieve cohortstudie werden 
gegevens verzameld van in totaal 214 cliënten. De resultaten van het onderzoek zijn 
opmerkelijk. Inderdaad blijken allochtonen de klinische verslavingszorg minder 
makkelijk te bereiken, maar eenmaal in zorg doen ze het zeker niet minder goed dan 
de autochtonen. Evenzeer opmerkelijk is dat er weliswaar belangrijke verschillen 
zijn gevonden tussen allochtone en autochtone cliënten (betreffende de aard van de 
verslaving, de persoonlijkheid en het profiel van de waarden en normen waar men 
belang aan hecht), maar dat deze verschillen niet verantwoordelijk lijken te zijn voor 
een voortijdige beëindiging van de klinische behandeling. Een laatste opmerkelijke 
bevinding is dat twee zeer basale probleemgebieden zowel bij allochtonen als 
autochtonen voorspellend zijn voor het voortijdige afbreken van de behandeling: 
ernstige lichamelijke klachten en ernstige problemen in de relaties met familie en/of 
vrienden.
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Inleiding

De laatste jaren groeit de belangstelling voor allochtone zorgvragers in de GGZ in het 
algemeen en de verslavingszorg in het bijzonder. Volgens velen maken allochtonen 
namelijk minder gebruik van de aangeboden zorg: ze komen niet in behandeling, 
of ze stoppen daar voortijdig mee. Er zijn echter maar weinig goed vergelijkbare 
gegevens beschikbaar. Het beeld van allochtone verslaafden is onduidelijk, onder 
meer doordat er uiteenlopende definities gebruikt worden (Braam e.a. 1998). 

Allochtonen blijken minder alcohol te gebruiken dan autochtonen (Abraham e.a., 
1998; Eland & Richter, 2001), maar over het gebruik van andere middelen lopen 
de bevindingen uiteen. Sommige onderzoekers stellen vast dat allochtonen minder 
vaak cannabis en andere illegale drugs gebruiken dan autochtonen (Abraham e.a., 
1998; Korf e.a., 2000), terwijl anderen juist constateren dat allochtonen meer 
cannabis gebruiken en dat het gebruik van opiaten en stimulantia voor beide groepen 
ongeveer even groot is (Eland & Richter, 2001). Problematisch harddruggebruik 
lijkt onder allochtonen wel meer voor te komen: terwijl (niet westerse) allochtonen 
ongeveer 9% van de Nederlandse bevolking uitmaken, wordt hun aandeel in de 
populatie harddrugverslaafden in Nederland geschat op 23 à 36% (6.400 tot 9.900 
van de 27.000; Bieleman e.a, 1995).1 Hun deelname aan de verslavingszorg lijkt 
daar niet dramatisch van af te wijken: van de harddrugverslaafden in behandeling 
is naar schatting 28% allochtoon (Ladis,1995). Allochtone cliënten van ambulante 
verslavingszorginstellingen hebben echter minder contacten met de hulpverlening 
dan autochtonen, terwijl ze vaker hun behandeling voortijdig staken: de drop out 
onder allochtonen bedraagt 65% in plaats van 50%, zoals onder autochtonen (Cruts 
e.a., 1997). In vergelijking met autochtone verslaafden blijven allochtonen vaker 
in de laagdrempelige methadon-onderhoudsprogramma’s, in plaats van door te 
stromen naar (klinische) vervolgbehandelingen. Ook buiten Nederland is dit verschil 
vastgesteld (Braam e.a., 1998).

Hoe het allochtone verslaafden vergaat die wel in klinische behandeling komen, 
is nauwelijks bekend. Uit een recente kwalitatieve studie blijkt dat autochtone en 
allochtone verslaafden voor een groot deel dezelfde redenen noemen voor hun 
voortijdige vertrek uit een intramurale instelling voor verslavingszorg. Maar er lijken 
ook verschillen te bestaan, vooral op het intrapersoonlijke en het interpersoonlijke of 
communicatieve vlak (Broers & Eland, 2000). Dat is een belangrijke bevinding, want 
juist deze dimensies kunnen het therapeutische proces verstoren. Discongruentie 
tussen de cliënt en het behandelteam (over de doelstellingen van de behandeling, of 
over waarden en normen) kan een negatieve invloed hebben op de werkalliantie en 
daardoor ook op het behandelresultaat. (Goldstein, 1962; Beutler e.a., 1994, Vervaeke, 
1994). Verschillen in drop-out tussen allochtone en autochtone verslaafden kunnen 
ook het gevolg zijn van verschillen in psychopathologie, demografische kenmerken 
(o.a. opleiding) of de ernst van de verslaving. 

1 In Amsterdam wordt het aantal opiaatverslaafden per duizend inwoners van 25 tot 49 jaar geschat op 
12,9 onder de geboren Nederlanders, 20,3 onder de Marokkanen, 33,3 onder de Surinamers en 7,7 onder 
de Turken (Buster & Reurs, 1999)
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Figuur 3.1
Verbanden tussen enkele cliënt- en instellingsvariabelen, werkalliantie en drop-out
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Het doel van dit onderzoek is om een aantal van deze veronderstelde verbanden 
op hun werkelijkheidsgehalte te toetsen ten einde meer inzicht te verkrijgen in de 
achtergronden van het (voor de klinische praktijk uiterst relevante) verschijnsel drop-
out. De volgende vragen staan daarbij centraal:

1. Is de drempel voor klinische verslavingszorg hoger voor allochtone dan voor 
autochtone cliënten?

2. Is in de intramurale (net als in de ambulante) verslavingszorg de drop-out groter 
onder allochtone dan onder autochtone cliënten?

3. In welke opzichten verschillen allochtone en autochtone cliënten van elkaar en in 
welke mate voorspellen deze eventuele verschillen drop-out?

4. Zijn er onder allochtone en autochtone cliënten specifieke voorspellers voor 
drop-out aanwijsbaar? 

(Dis)congruëntie Werkalliantie Drop-out
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We gebruiken daarbij de door de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid 
(WRR)voorgestelde en door Braam e.a. (1998) verruimde definitie van het begrip 
allochtoon2: alle in Nederland woonachtige vreemdelingen, alle in Nederland 
woonachtige ex-vreemdelingen die tot Nederlander zijn genaturaliseerd, alle 
Nederlanders die afkomstig zijn uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, alle 
nakomelingen van de hiervoor genoemden voor zover zij zich met de cultuur van 
hun (groot)ouders wensen te identificeren. 

Methode

Steekproef
In deze prospectieve cohortstudie werden van april 1999 tot augustus 2000 gegevens 
verzameld in drie instellingen met een sterk uiteenlopende visie op verslaving en de 
behandeling ervan: de regionale instelling Centrum Maliebaan (intake bij de Detox 
Maliebaan en het Motivatiecentrum; vervolgbehandeling bij het Blauwe Huis en 
de Maliebaankliniek), de landelijke, antroposofische instelling Arta (intake bij het 
introductiecentrum Hamingen; vervolgbehandeling de Witte Hull en Aanzet) en het 
Intercultureel Motivatie Centrum van de Jellinek.

In totaal namen 214 cliënten (64 allochtonen en 150 autochtonen) en 87 
medewerkers (21 allochtonen en 66 autochtonen) aan het onderzoek deel. Tabel 3.1 
laat de verdeling van de cliënten zien per instelling.

Alleen bij de Detox Maliebaan konden voldoende autochtonen en allochtonen worden 
gerekruteerd om zonder de verstorende invloed van behandelsetting vergelijkingen te 
kunnen maken tussen beide groepen verslaafden. 

2 In een recent verschenen rapport over de achtergronden van drop-out bij allochtone en autochtone 
cliënten worden deze begrippen vervangen door de termen Nieuwe en Oude Nederlanders, die associaties 
opleveren met vernieuwing en niet zozeer met anderszijn (Tjaden & Spoek, 2001)

Tabel 3.1
Aantallen deelnemende cliënten per instelling

 Instelling                     Autochtonen       Allochtonen        Totaal
Detox Maliebaan 99 25 124

Arta 51 4 55

Motivatiecentrum - 17 17

IMC Amsterdam - 18 18

Totaal 150 64 214
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Voor analyses binnen de gehele groep autochtonen en allochtonen kan wel van alle 
gerekruteerde cliënten gebruik gemaakt worden. De groep van 25 allochtonen bij de 
Detox Maliebaan bestond uit acht Molukkers, zes Marokkanen, vier Surinamers, twee 
Antillianen, een Turk en vier cliënten met een andere achtergrond.

Vragenlijsten
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview 
(EuropASI) en een vragenlijst voor het meten van de tevredenheid, persoonlijkheid, 
werkalliantie en waarden en normen. Bovendien werd drop-out geregistreerd, evenals 
behandelingsduur en wijze van drop-out (De Weert-van Oene e.a.,1998). 

European Addiction Severity Index (Kokkevi & Hartgers, 1995). 
De EuropASI is een semi-gestructureerd interview, dat is ontworpen om naast algemene 
demografische kenmerken informatie te verkrijgen over aard en omvang van het 
misbruik en over voor verslaving relevante aspecten van het leven van de cliënt. Bij het 
vaststellen van de verslavingsernst werd een onderscheid gemaakt tussen cliënten die 
lager of hoger dan 5 scoorden op de ernstschaal van de verschillende probleemgebieden 
van de EuropASI. Dit laatste wil zeggen dat er ten minste sprake moet zijn van een 
“redelijk ernstig probleem, waarbij enige behandeling wel nodig is”. 

Cliëntensatisfactie Verslavingszorg (Aarsse & van den Brink, 2002) 
De tevredenheid van een cliënt over de opname werd gemeten met algemene, 
settingspecifieke en programmaspecifieke items. Op een 6-puntsschaal kunnen 
cliënten aangeven, in hoeverre zij het met uitspraken over onderwerpen als bejegening, 
wachttijden, informatie over de behandeling en het effect ervan eens of oneens zijn.
Nederlandse Verkorte Temperament en Karakterschaal (VTCI; Duijsens e.a. 1999; 
Duijsens & Spinhoven, 2001). 
De VTCI is een persoonlijkheidsvragenlijst bestaande uit de volgende zeven schalen: 
prikkelzoekend, leed vermijdend, sociaal gericht, volhardend, zelfsturend, coöperatief 
en zelftranscendent. 

Werkalliantie-vragenlijst (WAV; Vervaeke en Vertommen, 1996) 
De lijst bestaat uit 36 items, die volgens een vijf-punts-schaal worden gescoord op 
drie schalen: emotionele band tussen cliënt en therapeut/team, overeenstemming 
over de taken en overeenstemming over de doelen. Zowel de cliëntversie (voor de 
cliënt t.o.v. het team-als-geheel en ten opzichte van de persoonlijk begeleider) als 
de therapeutversie (voor de persoonlijk begeleiders ten opzichte van hun cliënt) zijn 
gebruikt.

Waardenvragenlijst (Schwartz, 1992) 
Voor het in kaart brengen van waarden en normen (van zowel cliënten als medewerkers) 
werd gebruikt gemaakt van de waardenvragenlijst van Schwartz. Deze lijst bevat 58 
items waarbij steeds gevraagd wordt aan te geven in hoeverre een bepaalde waarde 
belangrijk wordt gevonden. De 58 waarden zijn gegroepeerd in 10 waardendomeinen: 
stimulatie, hedonisme, prestatie, macht, veiligheid, conformisme, traditie, altruïsme, 
universalisme en zelfbepaling.

Alle gebruikte instrumenten bleken een redelijke tot goede interne consistentie 
te hebben: de Cronbach’s α per (sub)schaal varieerde van .60 tot .85. Er werden 
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geen duidelijke verschillen in betrouwbaarheid gevonden tussen allochtonen en 
autochtonen.    

Procedure
Door de behandelcoördinator van de betreffende afdeling werd bij alle cliënten bij 
opname beoordeeld of de cliënt fysiek en psychisch in staat was aan het onderzoek 
deel te nemen. Bij deelname kreeg de cliënt naast een mondelinge ook een 
schriftelijke toelichting over doelstelling en verloop van het onderzoek.en werd een 
consentbrief getekend. Tot 1 december 1999 werden alle cliënten van de deelnemende 
instellingen benaderd; daarna alleen de groep allochtonen, aangezien het beoogde 
aantal autochtonen toen was bereikt. In het begin (eerste week) van de opname 
werd de EuropASI afgenomen en kregen de cliënten de samengestelde vragenlijst 
voorgelegd. Bovendien werden het aantal geplande opnames, het aantal feitelijke 
opnames, het aantal cliënten dat niet voor opname kwam opdagen en de uitval vóór 
eventuele deelname vastgelegd. Alle bij de behandeling betrokken medewerkers 
werden gevraagd deel te nemen en de waardenvragenlijst in te vullen. De persoonlijk 
begeleiders van de deelnemende cliënten vulden bovendien de therapeutversie van de 
werkalliantievragenlijst in. Ook werd hen gevraagd aan te geven met welke cultuur 
zij zich identificeerden.

Statistische analyse
Bij het onderzoek naar verschillen tussen autochtonen en allochtonen werd voor 
dichotome variabelen gebruik gemaakt van χ²-toetsen en bij continue variabelen 
van de daarvoor geëigende t-toetsen. Het verschil in drop-out tussen de beide 
groepen werd uitgedrukt in het Relatieve Risico (RR) en bij het onderzoek naar de 
voorspelling van drop-out door verschillen in cliëntkenmerken tijdens de intake werd 
gebruik gemaakt van multipele logistische regressie met de dichotome variabele 
drop-out als afhankelijke variabele. Alle toetsen werden tweezijdig uitgevoerd en het 
significantieniveau werd gesteld op 5%.

Resultaten

Drempelwerking
De eerste onderzoeksvraag betrof de vraag in hoeverre er sprake was van een 
differentiële drempel voor opname in de klinische verslavingszorg voor allochtonen. 
Uit de instroomcijfers van allochtonen en autochtonen in de Detox Maliebaan bleek 
dat het aantal geplande opnames in de onderzochte periode 242 bedroeg, waarvan 
36 allochtonen en 206 autochtonen. Van de 36 voor opname geplande allochtonen 
kwam 25 % niet opdagen. Bij de autochtonen lag dit percentage met 9 % beduidend 
lager (p<0.05).

Eenmaal opgenomen bleek er geen verschil in deelname aan het onderzoek 
tussen beide groepen: allochtonen 78% en autochtonen 79%. In totaal namen 124 
cliënten van de Detox Maliebaan deel aan het onderzoek (99 autochtonen en 25 
allochtonen), waarvan er 96 het onderzoek helemaal afmaakten (78 autochtonen en 
18 allochtonen).
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Verschillen en overeenkomsten 
Er bestonden tussen de allochtonen en autochtonen zowel duidelijke overeenkomsten 
als ook significante verschillen. Allochtonen bleken ten opzichte van de groep 
autochtonen vaker van het mannelijke geslacht. Zij hadden vaker ernstige problemen 
met drugs en juist minder vaak met alcohol. Er was vaker sprake van een ernstig 
gokprobleem en allochtonen rapporteerden minder psychische en emotionele 
klachten. Zij scoorden lager op de persoonlijkheidskenmerken leedvermijding 
(verlegen, geremd), hoger op zelftranscendentie (onbaatzuchtig, creatief en 
spiritueel) en tenslotte hoger op de waardendomeinen conformisme (gehoorzaam, 
gedisciplineerd, beleefd, ouders en anderen in ere houdend) en traditie (respect voor 
traditie, gematigd, toegewijd).

Er werden geen significante verschillen tussen de groepen gevonden voor leeftijd, 
opleiding, grootte woonplaats, lichamelijke klachten, problemen op het gebied van 
arbeid en opleiding, problemen met justitie en problemen met de familie en sociale 
relaties alsmede werkalliantie en tevredenheid.

Etniciteit en drop-out
De tweede onderzoeksvraag betreft eventuele verschillen in drop-out tussen 
autochtonen en allochtonen. Bij de berekeningen van het Relatieve Risico en bij 
de uitvoering van de logistische regressie is uitgegaan van de groep cliënten van de 
Detox Maliebaan bij wie ten minste een EuropASI was afgenomen: 99 autochtonen 
en 25 allochtonen. In totaal vielen 44 van de 124 cliënten tijdens de opname uit (36%): 
8 van de 25 allochtonen (32%) en 36 van de 99 autochtonen (37%) De kans op uitval 
uit de behandeling was (in tegenstelling tot het heersende beeld) voor autochtonen 
dus wat groter dan voor allochtonen, maar het verschil was niet significant: OR=1,29 
(95%  BI = 0,51-3,28; p=0.59). In 84% van alle gevallen kwam drop-out tot stand 
op initiatief van de cliënt en in overleg met de hulpverlener. Bij de allochtonen komt 
drop-out zonder overleg vaker voor dan bij de autochtonen: 25% versus 5%. Het  
gevonden verschil was echter niet significant.

Oorzaken van verschillen in drop-out
De derde onderzoeksvraag was of verschillen in patiëntkenmerken een verklaring 
vormen voor eventuele verschillen in drop-out tussen allochtonen en autochtonen. 
Voor de groep van 125 cliënten van de Detox Maliebaan van wie ten minste een 
EuropASI beschikbaar was bleken alleen de ernst van lichamelijke klachten en 
van problemen met familie en sociale relaties samen te hangen met drop-out. Het 
effect van deze kenmerken op drop-out verschilde echter niet tussen autochtonen 
en allochtonen. Bovendien veranderderde de geobserveerde OR niet substantieel 
na correctie voor de ernstscores op de zeven EuropASI domeinen; een indicatie 
dat het geobserveerde (niet significante) verschil in drop-out tussen autochtonen 
en allochtonen niet het gevolg was van verschillen in de samenstelling van beide 
populaties.

Om een indruk te krijgen van de eventuele effecten van andere variabelen op 
verschillen in drop-out tussen  autochtonen en allochtonen is de groep van 96 cliënten 
van de Detox Maliebaan met zowel een EuropASI als scores op de verschillende 
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vragenlijsten (cliëntensatisfactie, VTCI, WAV, Waardenvragenlijst) onderzocht. In 
deze groep van 96 cliënten bleken 25 van de 78 autochtonen (32%) en slechts 2 van 
de 18 allochtonen (11%) de behandeling vroegtijdig te hebben verlaten: OR= 3.70 
(p<0.05). De vraag is hoe dit geobserveerde verschil tussen autochtonen en allochtonen 
kan worden verklaard. Er kan daarbij zowel sprake zijn van confounders (verstorende 
variabelen) als van intermediaire variabelen (kenmerken die deel uitmaken van het 
causale pad tussen etniciteit en drop-out). Uit de grote groep cliëntkenmerken die 
werden onderzocht bleven slechts 4 potentiële confounders of intermediaire factoren 
over: leeftijd, ernst van lichamelijke klachten, ernst van problemen met familie en 
sociale relaties en het waardedomein traditie. Op inhoudelijke gronden werden 
leeftijd en ernst van lichamelijke klachten a-priori gezien als potentiële confounders, 
terwijl de overige twee aangemerkt werden als potentiële intermediaire kenmerken. 
In de logistische regressie ten behoeve van een gecorrigeerde schatting van het effect 
van etniciteit op drop-out werd daarom niet gecorrigeerd voor de ernst van problemen 
met familie en sociale relaties en voor traditie.

Er bleek geen sprake van relevante vertekeningen van het effect van etniciteit op 
drop-out door verschillen in leeftijd of door verschillen in de ernst van de lichamelijke 
klachten; de voor beide variabelen gecorrigeerde OR bleek met een waarde van 4,17 
namelijk niet substantieel af te wijken van de ongecorrigeerde OR (3,70).

Uit de logistische regressie waarbij naast etniciteit ook de potentiële intermediaire 
variabelen werden opgenomen bleek de veronderstelling dat het waardedomein 
traditie en ernst van de problemen met familie en sociale relaties een deel van het 
proces vertegenwoordigen waarlangs het effect van etniciteit op drop-out tot stand 
komt, niet juist: de OR veranderde ook na controle voor deze variabelen nauwelijks 
(van 3,70 naar 4,00).

Voorspellers van drop-out
De vierde onderzoeksvraag was welke variabelen drop-out voorspellen, zowel binnen 
de groepen allochtonen en autochtonen afzonderlijk als voor deze twee groepen 
gezamenlijk. De analyse werd in een drietal stappen uitgevoerd. Eerst werden alle 
variabelen geïdentificeerd die mogelijk als voorspeller kunnen fungeren. Vervolgens 
werden deze variabelen in groepen ingedeeld: sociodemografisch, ernst verslaving, 
persoonlijkheid, waarden en normen, werkalliantie en satisfactie. Tenslotte werd 
per groep een stapsgewijze logistische regressie uitgevoerd om te bepalen welke 
variabelen het beste drop-out voorspellen.

Uit de eerste analyses bleek dat alleen ernst van de lichamelijke klachten en ernst van 
problemen met familie en sociale relaties in beide groepen significante voorspellers 
zijn van drop-out. Bij multiple logistische regressie voor de verschillende etnische 
groepen bleek vervolgens dat zowel de ernst van de lichamelijke klachten als de 
ernst van problemen met familie en sociale relaties als onafhankelijke voorspellers 
van drop-out gehandhaafd konden worden. Voor de autochtonen gold dit ook voor 
de ernst van alcoholproblemen. Deze laatste variabele was bij de allochtonen niet te 
onderzoeken vanwege een te klein aantal cliënten met deze problemen. 
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Conclusies en discussie

Aanleiding tot dit onderzoek was het gegeven dat allochtonen ten opzichte van  
autochtonen de ambulante verslavingszorg mogelijk minder makkelijk bereiken en 
de behandeling vaker voortijdig beëindigen. De vraag was of dit ook het geval was 
in de klinische verslavingszorg. Daarnaast bestond er nogal wat onduidelijkheid over 
de oorzaken van eventuele verschillen in drop-out. De resultaten van het onderzoek 
zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Weliswaar blijken allochtonen de klinische 
verslavingszorg minder makkelijk te bereiken, maar eenmaal in zorg doen ze het zeker 
niet minder goed dan de autochtonen. Hiervan uitgaande lijkt het gerechtvaardigd de 
inspanningen gericht op het verbeteren van de zorg voor allochtonen vooral te richten 
op motivatie voor behandeling en het voorkómen van uitval voordat de behandeling 
feitelijk begint. Bij de interpretatie van deze gegevens is enige voorzichtigheid 
overigens wel op zijn plaats. Het gaat immers om slechts één instelling met 
betrekkelijk kleine aantallen en er is sprake van een oververtegenwoordiging van één 
groep: de Molukse Nederlanders. Dit is in de onderzochte instelling een bijzondere 
groep, aangezien zij doorstromen naar een eigen categorale instelling. Bovendien 
is het waarschijnlijk dat de onderzochte groep veel goed gemotiveerde allochtonen 
bevat gezien de grote uitval vóór de feitelijke opname. Evenzeer opmerkelijk is dat er 
weliswaar belangrijke verschillen zijn gevonden tussen allochtonen en autochtonen, 
maar dat deze verschillen niet verantwoordelijk lijken te zijn voor een voortijdige 
beëindiging van de klinische behandeling. De gevonden verschillen betreffen zowel 
de aard van de verslaving, de persoonlijkheid als het profiel van de waarden en normen 
waar men belang aan hecht. Kennelijk spelen andere factoren een rol bij het afbreken 
van de behandeling. Dit vraagt om nieuwe theorievorming en nader onderzoek.Een 
laatste opmerkelijke bevinding is dat twee zeer basale probleemgebieden zowel bij 
allochtonen als autochtonen voorspellend zijn voor het voortijdige afbreken van de 
behandeling: ernstige lichamelijke klachten en ernstige problemen in de relaties met 
familie of vrienden. Deze bevinding maakt duidelijk dat er in de behandeling van 
zowel allochtonen als autochtonen veel aandacht gegeven dient te worden aan deze 
basale probleemgebieden.
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Samenvatting

Veel verslaafde cliënten beëindigen de behandeling voortijdig waardoor zij niet optimaal 
profiteren van het behandelaanbod. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar 
voorspellers van deze drop-out. De rol die de waardenoriëntatie van de cliënt en de 
verschillen in waardenoriëntatie tussen cliënt en behandelaars bij het optreden van drop-
out spelen -mogelijk vooral relevant bij de behandeling van allochtone cliënten- is nog niet 
onderzocht. Uitgaande van de theorie van Schwartz betreffende de circumplexe structuur 
van waarden werd in deze studie onderzocht in hoeverre bepaalde waardenoriëntaties van 
cliënten en bepaalde waardenincongruenties tussen cliënten en behandelaars voortijdig 
vertrek uit een klinische verslavingsbehandeling voorspellen. Bovendien was het de 
vraag of incongruenties in de waardenoriëntatie tussen patiënten en behandelaars een 
sterkere voorspeller van drop-out zijn dan de waardenoriëntatie van de cliënten per se. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in een populatie van 180 in drie verschillende instellingen 
voor verslavingszorg opgenomen cliënten (waarvan 30% van allochtone afkomst). Bij 
de analyses werd gebruik gemaakt van Pearson correlatiecoëfficiënten,  Guttman’s 
weak monocity coëfficiënten en Smallest Space Analysis. De resultaten van de studie 
bevestigen in grote lijnen de onderzoekshypotheses. Voor de behandeling van verslaafden 
en het organiseren van een goede en effectieve hulpverlening aan zowel autochtone als 
allochtone verslaafden betekent dit dat in de communicatie met cliënten rekening moet 
worden gehouden met verschillen in waardenoriëntatie tussen cliënten en behandelaars.
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Inleiding

Verslaving is een veel voorkomende aandoening die steeds beter behandelbaar lijkt 
te worden. Nieuwe psychosociale en medicamenteuze interventies en de combinatie 
van interventies lijken de prognose van mensen met deze aandoening aanzienlijk te 
kunnen verbeteren (o.a. Miller & Wilbourme,  2002, Van den Brink & Geerlings, 
1999; Geerlings & Van den Brink, 2001; Van den Brink en Van Ree, 2003). Helaas 
blijken veel verslaafden de behandeling voortijdig en veelal tegen het advies van de 
behandelaar te beëindigen (o.a. De Weert-van Oene e.a., 1998). Deze hoge drop-out 
leidt ertoe dat cliënten niet optimaal kunnen profiteren van deze potentieel effectieve 
interventies.

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar voorspellers van drop-out 
met als doel drop-out terug te brengen door aandacht te besteden aan de mogelijke 
oorzaken ervan (o.a. De Weert-van Oene e.a., 1998). Tot op heden is echter nog geen 
onderzoek gedaan naar de rol van de waardenoriëntatie van de cliënt en de verschillen 
in waardenoriëntatie tussen cliënt en behandelaars bij het optreden van drop-out bij 
verslaafden.

De belangstelling voor de rol van waarden en verschillen in waarden tussen cliënt 
en behandelaar bij het optreden van drop-out is onder andere het gevolg van de 
vaststelling dat drop-out bij allochtone verslaafden in de ambulante setting hoger is 
dan bij autochtone verslaafden (Cruts e.a., 1997). De veronderstelling is daarbij dat 
allochtone cliënten als groep een andere waardenoriëntatie hebben dan autochtone 
cliënten, en dat de verschillen in waardenoriëntatie tussen allochtone cliënten en 
(voornamelijk autochtone) behandelaars groter is dan tussen autochtone cliënten en 
behandelaars.

In het onderzoek naar waarden neemt het werk van Schwartz een centrale positie 
in bij de conceptualisering van de verschillende waarden en de ontwikkeling van 
methoden om deze waarden via instrumenten empirisch onderzoekbaar te maken 
(Schwartz, 1992). Bij de ontwikkeling van vragenlijsten voor het meten van waarden 
worden waarde-items meestal gedefinieerd als een vraag naar de waardering van 
personen voor bepaalde doelstellingen. Op basis van uitgebreid psychometrisch 
onderzoek kon worden aangetoond dat de verschillende waarden als een circumplex 
kunnen worden gerangschikt in een twee-dimensioneel model. 

De verticale as (egocentrisme) wordt daarbij gedefinieerd door de polen: ego-
transcendentie (waardedomeinen universalisme en welwillendheid) en egocentrisme 
(waardedomeinen prestatie en macht), terwijl de horizontale as (behoudendheid) 
wordt gedefinieerd door de polen: behoudendheid (waardedomeinen conformisme, 
traditie en veiligheid) en openheid voor verandering (waardedomeinen zelfsturing en 
stimulatie) (Schwartz, 1992; zie figuur 4.1).

Voor het verlaten van een behandelprogramma tegen het advies van de behandelaar 
is niet alleen een zekere moed en het centraal stellen van het eigen oordeel nodig, het 
is ook een daad die getuigd van een zekere mate van eigenzinnigheid en bereidheid om 
bestaande regels en verwachtingen ten minste tijdelijk naast zich neer te leggen. De 
verwachting is daarom dat opgenomen verslaafden die de behandeling voortijdig en 
veelal tegen advies verlaten relatief hoog zullen scoren op de dimensie egocentrisme 
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en relatief laag op de dimensie behoudendheid. Ten aanzien van het verschil in 
waardenoriëntatie tussen cliënten en behandelaars kan worden verondersteld dat 
het hier om vergelijkbare voorspellers gaat, maar dat verschillen in waarden en de 
interpersoonlijke gevolgen daarvan een nog grotere invloed op de kans op drop-out 
zullen hebben dan de waardenoriëntatie van de cliënt zelf. De hier gepresenteerde 
studie onderzoekt daarom de volgende hypothesen:
1. Bij de klinische behandeling van verslaving vertonen cliënten met een 

waardenoriëntatie gekenmerkt door een hoge score op de dimensie egocentrisme 
en een lage score op de dimensie behoudendheid meer drop-out dan cliënten 
gekenmerkt door een lage score op de dimensie egocentrisme of een hoge score 
op de dimensie behoudendheid.

2. Bij de klinische behandeling van verslaving vertonen cliënten die sterk van hun 
behandelaars verschillen in egocentrisme en behoudendheid een hogere drop-out 
dan cliënten die op deze kenmerken minder verschillen van hun behandelaars.

3. Het effect van de eigen waardeoriëntatie van de cliënt op drop-out is kleiner dan 
het effect van de discrepantie in waarden tussen de cliënt en behandelaar.

Figuur 4.1
Structuur van waardendomeinen (naar Schwartz, 1992)
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Methoden

Populatie
In de periode van april 1999 tot juli 2000 werden alle cliënten die zich voor klinische 
behandeling meldden op vier verschillende afdelingen van drie verschillende instellingen 
voor verslavingszorg (Arta, Jellinek, Centrum Maliebaan) gevraagd deel te nemen aan 
het onderzoek. De totale steekproef omvatte 180 cliënten (respons 93%). Bij zes van hen 
ontbrak ten minste een deel van de noodzakelijke data. De gemiddelde leeftijd bedroeg 
36 jaar. Van de cliënten was 30% van allochtone afkomst en 80% van het mannelijke 
geslacht. Drop-out werd gedefinieerd als elke uitval uit de behandeling gedurende het 
gehele verloop ervan. Dit was bij 45% van de cliënten het geval.

Instrumenten
De waardenoriëntatie van de cliënten werd bepaald met behulp van de Schwartz Value 
Scale (SVS; Schwartz, 1992). Deze lijst bevat 58 items 1 waarbij steeds gevraagd 
wordt aan te geven in hoeverre een bepaalde waarde belangrijk wordt gevonden. 
Gescoord kan worden van –1 ( tegengesteld aan  waarden die ik belangrijk vind) tot  
+7 (uiterst belangrijke waarde voor mij). Bij de SVS worden 10 waardendomeinen 
onderscheiden (stimulatie, hedonisme, prestatie, macht, veiligheid, conformisme, 
traditie, altruïsme, universalisme en zelfsturing).

sdir
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Figuur 4.2. 
Replicering van  Schwartz’s waardencirkel voor de waarden van de cliënten.

stim=stimulatie; sdir=zelfsturing; univ=universalisme; bene=welwillendheid; trad=traditie; 
conf=conformisme; secr=veiligheid; achi=prestatie; powr=macht; hedo=hedonisme
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De meting vond plaats tijdens de eerste maand van de opname. Met behulp van 
hetzelfde instrument werd ook de waardenoriëntatie van de medewerkers die bij de 
behandeling betrokken waren in kaart gebracht. De betrouwbaarheid (Cronbach’s 
α) van de 10 schalen varieerde van redelijk (veiligheid: .66; traditie: .62) tot goed 
(stimulatie: .74; hedonisme: .76; prestatie: .71; macht: .71; conformisme: .75; 
altruïsme: .78; universalisme: .78; zelfbepaling: .70). Van groter belang voor de 
mate van betrouwbaarheid van de schalen was het feit dat in deze steekproef de 
door Schwartz (1992) veronderstelde circumplexe structuur volledig kon worden 
gerepliceerd. Dat was zowel het geval voor de cliënten (zie figuur 4.2) als voor 
de behandelaars. Verschillen (incongruenties) tussen cliënten en behandelaars in 
waardenoriëntatie werden gedefinieerd als het verschil tussen de scores van de cliënt 
en de gemiddelde score van de behandelaars van het behandelteam. De circumplexe 
structuur kon ook voor de incongruentiescores worden gerepliceerd.

Statistische analyse
Allereerst werden met behulp van Pearson correlatiecoëfficiënten en Guttman’s weak 
monocity coëfficiënten (Guttman, 1986) de relaties onderzocht tussen de scores op 
de verschillende waardenschalen door de cliënt en drop-out. Vervolgens werden 
dezelfde statistische technieken gebruikt voor het onderzoek naar de relatie tussen de 
zogenaamde waardeincongruenties en drop-out. Om een beter inzicht te krijgen in de 
wijze waarop de waarden in hun onderlinge (circumplexe) verband zich verhouden 
tot drop-out werd tenslotte op de monotoniciteitscoëfficiënten nog een Smallest 
Space Analysis (SSA) uitgevoerd. De data werden geanalyseerd met behulp van de 
programmapakketten SPSS en HUDAP (Amar & Toledano, 1997).

Resultaten

Tabel 4.1 toont dat de correlaties tussen de waardenoriëntaties van de cliënten 
en drop-out in het algemeen zwak en in bijna alle gevallen niet significant zijn. 
De monotoniciteitscoëfficiënten zijn -zoals verwacht- wat hoger dan de Pearson 
correlatiecoëfficiënten. Volgens verwachting zijn de waardeschalen in het kwadrant 
dat gedefinieerd wordt door een hoge score op egocentrisme en een lage score 
op behoudendheid (dat wil zeggen het kwadrant dat gekenmerkt wordt door de 
waardedomeinen macht, prestatie, hedonisme en stimulatie) positief geassocieerd 
met drop-out, terwijl het tegenoverliggende kwadrant (welwillendheid, traditie en 
conformisme) negatief is geassocieerd met drop-out. Eenzelfde patroon is –zoals 
verwacht – in nog iets sterkere mate aanwezig voor de associaties tussen waarden-
incongruentiescores en drop-out.

Om een meer direct inzicht te krijgen in de wijze waarop het patroon van waarden-
oriëntaties is geassocieerd met drop-out werd ook een Smallest Space Analysis (SSA) 
uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.3 (waarden volgens cliënten) en 
figuur 4.4 (waardenincongruenties tussen cliënten en behandelaars). Uit deze figuren 
blijkt dat drop-out zich het dichtst bevindt bij het eerder genoemde kwadrant dat wordt 
bepaald door een hoge mate van egocentrisme en een geringe mate van behoudendheid 
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en dat de afstand van dit kwadrant tot drop-out bij waardenincongruenties wat kleiner 
is dan bij de scores door de cliënten alleen. Deze laatste observatie wordt bevestigd 
door de SSA waarin tegelijkertijd de waardenoriëntatiescores van de cliënten, de 
waardenincongruenties en drop-out werden opgenomen (figuur 4.5 en 4.6). Met name 
uit de presentatie van de dimensies 1 en 3 (figuur 4.6) komt duidelijk naar voren dat 
drop-out beter wordt voorspeld door waardenincongruenties (bovenste cirkel) dan 
door de waardenscores van de cliënten (onderste cirkel).

hedo

Figuur 4.3 
De relatie tussen de waarden van de cliënt en drop-out

stim=stimulatie; sdir=zelfsturing; univ=universalisme; =welwillendheid; trad=traditie; 
conf=conformisme; secr=veiligheid; achi=prestatie; powr=macht; hedo=hedonisme; 
drop=drop-out
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Tabel 4.1
 De relatie van drop-out met waarden van cliënten en waardenincongruenties tussen cliënt en  
 behandelaars 

Correlatietype: Pearson Monocity  Pearson Monocity 
 correlatiecoëfficiënten coëfficiënten  correlatiecoëfficiënten coëfficiënten 

Waardeschalen Waarden en drop-out Waarden en  Waarden- Waarden-
  drop-out incongruenties incongruenties
   en drop-out en drop-out

Hedonisme +0.09 +0.14 +0.12 +0.19
Stimulatie +0.12 +0.18 +0.13 +0.20
Zelfsturing +0.05 +0.05 +0.07 +0.09
Universalisme –0.02 –0.05 +0.00 –0.02
Welwillendheid –0.07 –0.13 –0.05 –0.09
Traditie –0.10 –0.18 –0.08 –0.15
Conformisme –0.05 –0.07 –0.01 –0.01
Veiligheid –0.03 –0.06 +0.02 +0.02
Macht +0.06 +0.14 +0.07 +0.15
Prestatie +0.02 +0.04 +0.04 +0.06
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Figuur 4.4 
De relatie tussen waardenincongruënties van cliënten en behandelaars en drop-out

vstim=verschil stimulatie; vsdir=verschil zelfsturing; vuniv=verschil universalisme; 
vbene=verschil welwillendheid; vtrad=verschil traditie; vconf=verschil conformisme; 
vsecr=verschil veiligheid; vachi=verschil prestatie; vpowr=verschil macht; vhedo=verschil 
hedonisme; drop=drop-out

Figuur 4.5
De relatie van eigen waarden en waardenincongruënties met drop-out
Driedimensionale ruimte: Dimensie 1 versus 2

vstim=verschil stimulatie; vsdir=verschil zelfsturing; vuniv=verschil universalisme; 
vbene=verschil welwillendheid; vtrad=verschil traditie; vconf=verschil conformisme; 
vsecr=verschil veiligheid; vachi=verschil prestatie; vpowr=verschil macht; vhedo=verschil 
hedonisme; stim=stimulatie; sdir=zelfsturing; univ=universalisme; bene=welwillendheid; 
trad=traditie; conf=conformisme; secr=veiligheid; achi=prestatie; powr=macht; 
hedo=hedonisme; drop=drop-out
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Discussie

De resultaten van deze studie bevestigen in grote lijnen de oorspronkelijke hypotheses: 
bepaalde waardenoriëntaties van cliënten en bepaalde waardenincongruenties 
tussen cliënten en behandelaars voorspellen voortijdig vertrek uit een klinische 
verslavingsbehandeling. Incongruenties in de waardenoriëntatie tussen patiënten en 
behandelaars blijken bovendien een wat sterkere voorspeller van drop-out dan de 
waardenoriëntatie van de cliënten per se.

Voor de behandeling van verslaafden en het organiseren van een goede en effectieve 
hulpverlening aan zowel autochtone als allochtone verslaafden betekent dit dat 
rekening moet worden gehouden met verschillen tussen cliënten en cliëntgroepen 
in de door deze personen of groepen gehanteerde waarden. Bovendien zal er in de 
communicatie met cliënten de nodige terughoudendheid betracht moeten worden in 
de uitwisseling van mogelijk incongruente waarden, omdat expliciete incongruenties 
wel eens tot een hoge drop-out zouden kunnen leiden. Tegelijkertijd biedt kennis 
over de waardenoriëntatie van cliënten mogelijk ook aanknopingspunten voor op 
maat gesneden interventies, zoals het in cognitieve interventies verwijzen naar 
universalisme, altruïsme, traditie en wellicht ook conformisme. 

In toekomstig onderzoek zal nader ingegaan worden op de vraag of er verschillen 
bestaan in de waardenoriëntatie van allochtonen en autochtonen en of deze 
verschillen een mogelijke verklaring kunnen vormen voor verschillen in drop-out 
tussen deze groepen.

Figuur 4.6
De relatie van eigen waarden en waardenincongruënties met drop-out
Driedimensionale ruimte: Dimensie 1 versus 3

vstim=verschil stimulatie; vsdir=verschil zelfsturing; vuniv=verschil universalisme; 
vbene=verschil welwillendheid; vtrad=verschil traditie; vconf=verschil conformisme; 
vsecr=verschil veiligheid; vachi=verschil prestatie; vpowr=verschil macht; vhedo=verschil 
hedonisme; stim=stimulatie; sdir=zelfsturing; univ=universalisme; bene=welwillendheid; 
trad=traditie; conf=conformisme; secr=veiligheid; achi=prestatie; powr=macht; 
hedo=hedonisme; drop=drop-out
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1  Addendum: Items van de Waardenvragenlijst

Stimulatie: een opwindend leven (stimulerende ervaringen); een afwisselend leven 
(vol uitdaging, nieuwigheid en verandering); gedurfd (zoeken naar avontuur, 
risico)

Hedonisme: plezier (genot, voldoening van verlangens); seksualiteit (een bevredigend 
seksueel leven); intelligent (logisch, nadenkend); genietend van het leven (van 
eten, seks, ontspanning etc.); jezelf verwennen (aangename dingen doen)

Prestatie: ambitieus (hardwerkend, strevend); invloedrijk (invloed hebben op mensen 
en gebeurtenissen); bekwaam (competent, doeltreffend, efficiënt); succesvol 
(bereiken van doelen)

Macht: sociale macht (controle over andere mensen, dominantie); rijkdom (materiële 
bezittingen, geld); erkenning door anderen (respect, goedkeuring krijgen van 
anderen); gezag (het recht om te leiden of op te dragen); kiezen van eigen doelen 
(selecteren van eigen doelen); gezond (noch lichamelijk, noch geestelijk ziek 
zijn); mijn imago bij anderen in stand houden (gezichtsverlies voorkomen)

Veiligheid: het gevoel erbij te horen (gevoel dat anderen om me geven); orde in de 
samenleving (stabiliteit van de maatschappij); nationale veiligheid ( bescherming 
van mijn land tegen vijanden); gunsten beantwoorden (bij niemand in het krijt 
willen staan); veiligheid voor het gezin (veiligheid voor diegenen van wie je 
houdt); schoon (netjes, keurig)

Conformisme: beleefdheid (hoffelijkheid, goede manieren); zelfdiscipline 
(zelfbeperking, bestand tegen verleidingen); eerbied voor ouders en ouderen 
(respect tonen); gehoorzaam (plichtsgetrouw, plichten nakomen)

Traditie: respect voor de traditie (behoud van goede, oude gebruiken); gematigd 
(vermijden van extremen in gevoel en handelen); nederig (bescheiden, jezelf 
wegcijferend); mijn deel van het leven accepteren (zich schikken naar de  
levensomstandigheden); vroom (houden aan religieuze trouw en geloof)

Altruïsme: geestelijk leven (nadruk op het geestelijke en niet op materiële zaken); 
volwassen liefde (diepgaande emotionele en geestelijke intimiteit); ware 
vriendschap (hechte vrienden die me op kunnen vangen); loyaal (trouw aan mijn 
vrienden, groep); eerlijk (oprecht, waarheidsgetrouw); behulpzaam (werken voor 
het welzijn van anderen); verantwoordelijk (betrouwbaar); vergevingsgezind 
(bereid anderen te vergeven)

Universalisme: gelijkheid (gelijke kansen voor iedereen); innerlijke harmonie (vrede 
met jezelf); een vreedzame wereld (vrij van oorlog en conflict); eenheid met de 
natuur (passen in de natuur); wijsheid (volwassen inzicht in het leven); een wereld 
vol schoonheid (schoonheid van de natuur en kunst); sociale rechtvaardigheid 
(herstel van onrecht, zorg voor zwakken); ruim van opvatting (tolerant ten 
opzichte van verschillende ideeën en opvattingen); bescherming van het milieu ( 
behoud van de natuur)
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Zelfbepaling: vrijheid (vrijheid in denken en doen); een zinvol leven (een doel 
in het leven); zelfrespect (gevoel van eigenwaarde); creativiteit (iets unieks, 
verbeelding); privacy (het recht om je eigen persoonlijke levenssfeer te 
hebben); onafhankelijk (vertrouwend op jezelf, zelfstandig); kiezen van eigen 
doelen (selecteren van eigen doelen); nieuwsgierig (geïnteresseerd in alles, 
onderzoekend)
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Samenvatting

Verschillen in culturele waarden en normen tussen behandelaars en cliënten kunnen 
in de verslavingszorg de behandeling verstoren. Dit is mogelijk relevant voor de 
behandeling van allochtone cliënten, omdat deze verschillen bij hen mogelijk 
groter zijn. In een populatie van 182 in verschillende klinische instellingen voor 
verslavingszorg opgenomen cliënten (waarvan 56 van allochtone afkomst) werden 
de gevolgen van waardenincongruentie tussen cliënten en behandelteams op 
tevredenheid, werkalliantie en drop-out onderzocht. Vervolgens werd bekeken 
in hoeverre er wat dit betreft verschillen waren tussen allochtone en autochtone 
cliënten. De resultaten zijn verrassend. De belangrijkste bevinding van het onderzoek 
is dat waardenincongruentie aan het begin van de behandeling weinig invloed lijkt te 
hebben op het resultaat van de behandeling. Er is in dit opzicht geen verschil tussen 
autochtone en allochtone cliënten. Bij deze laatste groep geeft waardenincongruentie 
echter een vermindering van de kwaliteit van de werkalliantie en leidt het tot minder 
tevredenheid. Het gaat daarbij om incongruentie van waarden als veiligheid voor 
je familie, beleefdheid, respect voor familie en ouderen en respect voor traditie. 
Allochtone cliënten hechten meer aan deze waarden dan hun behandelaars. De 
gevonden resultaten ondersteunen de oproep tot het op grond van achtergrond en 
cultuur ‘herverzuilen’ van de geestelijke gezondheidszorg niet. Gepleit wordt daarom 
niet zozeer voor een cultuurspecifieke als wel cultuursensitieve (met aandacht voor 
adequate communicatie over gesignaleerde verschillen in waarden en normen) vorm 
van verslavingszorg.
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Inleiding

De laatste jaren is er ook in de verslavingszorg in toenemende mate belangstelling 
voor de kwaliteit van de behandeling. Bij kwaliteit gaat het zowel om de kwaliteit 
van de uitkomsten (effectiviteit) als om de kwaliteit van het behandelproces. Bij dat 
laatste zijn belangrijke factoren de kwaliteit van de werkrelatie en de mate waarin 
voldaan kan worden aan behandelvoorkeuren van de cliënt. Hierdoor neemt de 
tevredenheid toe en zal de drop-out afnemen (Aarse & van den Brink, 2002; Bleyen, 
2002). 

Recent is er echter ook aandacht gekomen voor de invloed van verschillen in 
waarden en normen tussen cliënten en behandelaars op de kwaliteit van de werkrelatie, 
de tevredenheid en drop-out (Tjaden e.a., 2003a). Dit is mogelijk vooral relevant voor 
de behandeling van allochtone cliënten daar men kan aannemen dat de verschillen 
in waarden en normen tussen (autochtone) behandelaars en cliënten groter zijn bij 
allochtone dan bij autochtone cliënten (Campbell & Pinas, 1997; Tjaden e.a., 2003a). 
Uit onderzoek is gebleken dat een dergelijke waardenincongruentie het verloop van 
de behandeling negatief kan beïnvloeden. Bovendien blijkt waardenincongruentie 
in de loop van de behandeling te kunnen afnemen doordat de cliënt waarden van de 
behandelaar overneemt. Een dergelijke convergentie van waarden is indicatief voor 
een positief behandelresultaat (Kelly, 1990; Beutler & Bergan 1991; Beutler e.a., 
1994).
Onze onderzoeksvragen zijn: 
1. Is er een verband tussen initiële waardenincongruentie (verschillen in waarden en 

normen bij het begin van de behandeling) tussen cliënt en behandelaar(s) en het 
behandelresultaat in termen van drop-out, werkrelatie en tevredenheid?

2. Komt deze waardenincongruentie vaker voor bij  allochtone dan autochtone 
cliënten?

3. Daalt de waardenincongruentie in het verloop van de behandeling?

Methode

Populatie
In deze prospectieve cohortstudie werden van april 1999 tot augustus 2000 gegevens 
verzameld in drie instellingen met een sterk uiteenlopende visie op verslaving en de 
behandeling ervan: de detoxafdeling en het Motivatiecentrum van de regionale instelling 
Centrum Maliebaan, het introductiecentrum Hamingen van de landelijke antroposofische 
instelling Arta en het Intercultureel Motivatie Centrum van de Jellinek. De opnameduur 
van de verschillende programma’s varieerde: drie weken voor de detox Maliebaan, zes 
weken voor introductiecentrum Hamingen en drie maanden voor het Motivatiecentrum 
Maliebaan (MC) en het Interculturele Motivatiecentrum (IMC). In totaal namen 214 
cliënten (waarvan 64 allochtoon) en 87 medewerkers (waarvan 21 allochtoon, bijna 
uitsluitend in het MC en IMC) deel aan het onderzoek. We gebruikten de door de 
Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR) voorgestelde en door Braam 
e.a. (1998) verruimde definitie van het begrip allochtoon: alle in Nederland woonachtige 
vreemdelingen; alle in Nederland woonachtige ex-vreemdelingen die tot Nederlander 
zijn genaturaliseerd; alle Nederlanders die afkomstig zijn uit de (voormalige) overzeese 
gebiedsdelen;  alle nakomelingen van de hiervoor genoemden voor zover zij zich met de 
cultuur van hun (groot)ouders wensen te identificeren. 
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Van 182 cliënten (85%) werd een volledige dataset verkregen ten tijde van de 
eerste meting. Tabel 5.1 laat de verdeling van de cliënten per instelling zien.

Meetmomenten
Er werden twee metingen verricht: een beginmeting T1 en een vervolgmeting T2. 
Het tijdstip van de metingen verschilde per instelling, al naar gelang de duur en 
opbouw van het programma (beginmeting T1 in week 1 tot week 4, vervolgmeting 
T2 in week 3 tot week 12 van de opname). Bovendien werd drop-out geregistreerd, 
evenals behandelingsduur en wijze van drop-out, waarbij met name vastgesteld werd 
bij wie het initiatief voor het beëindigen van de behandeling lag (De Weert-van Oene 
e.a.,1998).

Vragenlijsten
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview en 
een samengestelde vragenlijst voor het meten van de tevredenheid, werkalliantie en 
waarden en normen. De volgende interviews en vragenlijsten zijn gebruikt:

European Addiction Severity Index ((EuropASI; Kokkevi & Hartgers, 1995). 
Dit is een vertaling van de oorspronkelijk in de VS ontwikkelde Addiction Severity 
Index (ASI). Het is een semi-gestructureerd interview, dat is ontworpen om naast 
algemene demografische kenmerken informatie te verkrijgen over aard en omvang 
van het misbruik en over voor verslaving relevante aspecten van het leven van de 
cliënt (McLellan e.a. 1985). 

Satisfactiemonitor Cliëntensatisfactie Verslavingszorg (Aarsse & van den Brink, 
2002) 
De satisfactiemonitor is een in 1995 in Nederland ontwikkeld instrument. De 
tevredenheid van een cliënt over de onderwerpen bejegening, informatie, wachttijd, 
huisvesting, overleg over de behandeling en hulpverlening wordt gemeten met zowel 
algemene als met programmaspecifieke items. 

aantallen deelnemende cliënten

Instelling autochtonen allochtonen  Totaal

Detox Maliebaan 78 18 96

Arta 48 4 52

MC – 16 16

IMC – 18 18

Totaal 126 56 182

Tabel 5.1
Aantallen deelnemende cliënten met een complete dataset op TI per instelling



57

56 57

Werkalliantie-vragenlijst (Vervaeke & Vertommen, 1993, 1996) 
De Werk Alliantie Vragenlijst (WAV) is een Nederlandse vertaling van de Working 
Alliance Inventory (WAI, Horvath & Greenberg, 1989; Vervaeke & Vertommen,1996). 
De lijst bestaat uit 36 items, die volgens een vijf-punts-schaal worden gescoord op 
een band- en contractfactor. Alleen de cliëntversie (voor de cliënt t.o.v.het team-als-
geheel) is gebruikt.

Waardenvragenlijst (Schwartz, 1992) 
Voor het in kaart brengen van de voorkeuren voor waarden en normen (van zowel 
cliënten als medewerkers) werd gebruikt gemaakt van de Waardenvragenlijst (WVL) 
van Schwartz. In navolging van Schwartz en Bilsky (Schwartz & Bilsky, 1987, 1990) 
worden waarden hierbij gedefinieerd als duurzame leidraad in hetgeen de mens in het 
leven motiveert. Deze lijst bevat 58 items1 waarbij steeds gevraagd wordt aan te geven 
in hoeverre een bepaalde waarde belangrijk wordt gevonden. Gescoord kan worden 
van –1 ( tegengesteld aan  waarden die ik belangrijk vind) tot +7 (uiterst belangrijke 
waarde voor mij). Bij de Waardenvragenlijst wordt een tiental waardendomeinen 
onderscheiden (stimulatie, hedonisme, prestatie, macht, veiligheid, conformisme, 
traditie, altruïsme, universalisme en zelfsturing), die zich in een tweedimensionale 
ruimte in een waardencirkel laten ordenen (zie figuur 5.1). 

Binnen de op deze wijze gerangschikte waarden kunnen bovendien twee 
overkoepelende, principiële uitgangsdimensies onderscheiden worden, die bipolair 
van aard zijn. De eerste van deze uitgangsdimensies is openheid voor verandering 
versus behoudendheid. Deze dimensie plaatst waarden en normen gericht op stimulatie 
en zelfsturing (de regie in eigen hand houden) tegenover waarden en normen die 
verwijzen naar veiligheid, aanpassing en traditie. De tweede uitgangsdimensie is 
de dimensie ego-verhoging (engels: self-enhancement) versus ego-transcendentie.  
Deze stelt waarden en normen die gelieerd zijn aan macht, prestatie en hedonisme 
tegenover die verbonden met universalisme, spiritualiteit en welwillendheid.

Figuur 5.1
Structuur van waardendomeinen (naar Schwartz, 1992)
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Alle gebruikte instrumenten hadden een redelijke tot goede interne consistentie: de 
Cronbach’s α per (sub)schaal varieerde van .60 tot .85. Dit gold zowel voor de totale 
groep als voor allochtonen en autochtonen afzonderlijk  

Procedure
Door de behandelcoördinator van de betreffende afdeling werd bij alle cliënten 
bij opname beoordeeld of de cliënt fysiek en psychisch in staat was aan het 
onderzoek deel te nemen. Bij deelname kreeg de cliënt naast een mondelinge ook 
een schriftelijke toelichting over doelstelling en verloop van het onderzoek en werd 
een ‘informed consent’ brief getekend. Tot 1 december 1999 werden alle cliënten 
van de deelnemende instellingen benaderd. Daarna alleen de groep allochtonen, 
aangezien het beoogde aantal autochtonen toen was bereikt. Bij de beginmeting T1 
werd de EuropASI afgenomen en kregen de cliënten de samengestelde vragenlijst 
voorgelegd. Bij de vervolgmeting T2 werd de samengestelde vragenlijst opnieuw 
aangeboden. Alle bij de behandeling betrokken medewerkers werden ook gevraagd 
deel te nemen, de waardenvragenlijst in te vullen en aan te geven met welke cultuur 
zij zich identificeerden.

Statistische analyse
Bij de vaststelling van de waardenincongruenties is gekeken naar de verschillen tussen 
teams en cliënten. Daarbij is waardenincongruentie als volgt geoperationaliseerd. 
De score van alle hulpverleners per team is gemiddeld, dit leverde de teamscore 
op. Per item werd vervolgens het absolute verschil tussen cliënt en team berekend. 
Tenslotte is voor de tien subschalen (waardendomeinen) van de Waardenvragenlijst 
de absolute schaalverschilscore berekend als de som van de bij de schaal behorende 
absolute itemverschilscores. Drop-out betekent voor de Maliebaan en Arta drop-out 
in de detox/introductiefase. Omwille van de vergelijkbaarheid werd voor het MC en 
IMC alleen de drop-out die plaatsvond in de eerste twee weken van de behandeling 
in aanmerking genomen. Deze programma’s duren langer en de eerste twee weken 
hebben een introducerend karakter.

De richting en grootte van de relatie tussen de waardenverschillen en de 
werkalliantieschalen is bepaald d.m.v. een product-moment correlatiecoëfficiënt. 
Tevredenheid werd geoperationaliseerd door dichotome groepen tevreden en minder 
tevreden cliënten te creëren (Aarse & van den Brink, 2002). Voor de relatie tussen 
tevredenheid en waardeincongruenties is gebruik gemaakt van logistische regressie 
analyse. De analyses zijn zowel op de totale cliëntengroep als op allochtone en 
autochtone cliënten afzonderlijk uitgevoerd. 
De  derde onderzoeksvraag naar het verloop van de waardenverschillen werd onderzocht 
met hulp van de SPSS general linear model repeated measurement module. Deze 
analyse toetst de verandering in waardenverschillen in de eerste fase van de behandeling 
(van beginmeting T1 t.o.v. vervolgmeting T2). De analyses zijn zowel op de totale 
cliëntengroep als op allochtone en autochtone cliënten afzonderlijk uitgevoerd. Alle 
toetsen werden tweezijdig uitgevoerd en het significantieniveau werd gesteld op 5%. 
Resultaten met een p-waarde groter dan 5% maar kleiner dan 10% worden gepresenteerd 
als ‘trend’.
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Resultaten

Beschrijving populatie
De onderzochte populatie bleek voornamelijk uit mannen te bestaan (79.9%), de 
gemiddelde leeftijd bedroeg 36.0 jaar en het aandeel allochtonen was 30.8%. Het 
ging daarbij vooral om Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers. Wat 
betreft de aard van de verslaving had 76.1% primair een drugsprobleem en 23.9% 
primair een alcoholprobleem. 

Drop-out
Van de 182 deelnemers met een complete dataset bij de beginmeting T1 waren in 
totaal 53  uitvallers (29.1%). Van de 56 allochtonen vielen 7 (12,5%) uit. Van de 
126 autochtonen was dit bij 46 (36,6%) het geval. Dit verschil is statistisch niet 
significant.

Samenhang waardenincongruentie met werkalliantie, tevredenheid en drop-out 
(n=182)

Relatie waardenincongruentie en werkalliantie 
De correlaties tussen waardenverschillen (in de tien waardendomeinen) en de band-
en contractschaal van de werkalliantie waren in het algemeen laag en negatief. 
Slechts in één geval was sprake van een significant verband: prestatieincongruentie 
vs. band; (r = - .20; p = .010). 

Relatie waardenincongruentie en tevredenheid 
Met behulp van  logistische regressie analyse is onderzocht in hoeverre initiële 
waardeverschillen samenhangen met tevredenheid bij de cliënt. In totaal werden 
66 relaties onderzocht (tien waardendomeinen en de totale incongruentiescore; 
zes tevredenheidsdimensies). Slechts in drie gevallen werd een significante 
samenhang (Odds Ratio) tussen waardenincongruentie en tevredenheid gevonden: 
waardenverschil stimulatie en tevredenheid over overleg OR=1.10; waardenverschil 
zelfbepaling en tevredenheid over overleg OR=1.15 en waardenverschil macht 
en tevredenheid over informatie OR=1.10. Anders dan verwacht bleek in al deze 
gevallen een hogere waardenincongruentie dus gepaard te gaan met een grotere 
tevredenheid.

Relatie waardenincongruentie en drop-out 
Op één uitzondering na verschilt de hoogte van de initiële waardenverschillen 
niet tussen de groep (vroege) uitvallers en blijvers. Op het domein altruïsme 
was er bij vroege uitvallers sprake van statistisch significant hogere initiële 
waardenverschillen. 

Effect etniciteit (n=56 vs. n=126)
Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de bewerkingen apart 
uitgevoerd voor de groep allochtone en autochtone cliënten. 

Verschillen in waardenincongruentie 
De  verschillen in waardenincongruentie  tussen allochtonen en autochtonen bleken 
klein. Per item lag het verschil in het algemeen tussen 1 en 2 (theoretisch kan het 
verschil maximaal 8 bedragen). Op twee domeinen werden significante verschillen 
gevonden. Dit betrof waardenincongruentie t.a.v. traditie (bij allochtonen groter dan 
bij autochtonen) en t.a.v. altruïsme (bij autochtonen groter dan bij allochtonen).
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Relatie waardenincongruentie en werkalliantie 
Bij de allochtonen werd vaker een verband tussen waardeincongruentie en 
werkalliantie gevonden (3 van de 20 mogelijke verbanden) dan bij autochtonen (1 
van de 20 mogelijke verbanden). Bovendien was er bij de allochtonen in 5 van de 20 
gevallen sprake van een trend. Bij autochtonen kwam dit niet voor (zie tabel 5.2).

Relatie waardenincongruentie en tevredenheid
De relatie tussen waardenincongruëntie en tevredenheid is beperkt (tabel 5.3). 
Bij allochtonen werd voor 2 van de 66 mogelijke vergelijkingen een significante 
samenhang gevonden. Dit betrof in beide gevallen een negatief verband, dat wil 
zeggen: een grotere initiële waardeincongrueëntie t.a.v. veiligheid en conformisme 
gaat samen met een kleinere kans op tevredenheid over de behandeling. 
Bovendien was er voor de domeinen altruïsme en zelfbepaling alsmede de totale 
incongruentiescore sprake van een trend, waarbij een hogere initiële incongruentie 
op altruïsme en een hogere totale incongruentiescore samengaan met een lagere kans 
op tevredenheid over de hulpverlening en een hogere initiële incongruentiescore op 
zelfbepaling samenhangt met een grotere kans op tevredenheid over overleg over de 
behandeling. Bij de autochtonen was het verband tussen initiële waardenincongruentie 
en tevredenheid nog beperkter. Hier werd slechts voor 2 van de 66 mogelijke 
vergelijkingen een statistisch significante samenhang gevonden. Een hogere initiële 
waardenincongruentie op de domeinen macht en zelfbepaling gaat gepaard met een 
hogere kans op tevredenheid t.a.v. informatie. 

Tabel 5.2
Relatie waardenverschillen en werkrelatie voor allochtonen en autochtonen apart (alleen 
correlatie met p< .10 weergegeven)

 waardenverschil werkalliantieschaal etniciteit correlatiescore P

  allochtonen

macht band  –.28 .050

veiligheid band  –.29 .039

veiligheid contract  –.28 .044

conformisme band  –.26 .071
prestatie contract  –.23 .097

macht contract  –.27 .060

conformisme contract  –.24 .087

traditie contract  –.24 .090

  autochtonen

prestatie band  –.19 .043
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Relatie waardenincongruentie en drop-out 
Er waren zowel voor allochtonen als autochtonen geen verschillen in initiële 
waardenincongruentie tussen blijvers en uitvallers.

Verloop van de waardenverschillen in de tijd
Omdat van de 129 blijvers een aanzienlijk aantal om uiteenlopende (veelal logistieke) 
redenen de tweede vragenlijst niet (volledig) invulde waren slechts van 69 cliënten 
(53%) volledige gegevens op vervolgmeting T2 beschikbaar. Alleen bij deze cliënten 
kon de derde onderzoeksvraag naar het verloop van de waardenverschillen in de 
tijd (tussen beginmeting T1 en de vervolgmeting T2) onderzocht worden. Voor 
de gecombineerde groep kon voor geen van de waardedomeinen een statistisch 
significante verandering over de tijd worden vastgesteld.  Voor 4 domeinen was er 
sprake van een trend: voor de waardedomeinen universalisme en veiligheid nam de 
incongruentie over te tijd toe, voor de waardedomeinen  hedonisme en altruïsme nam 
deze af. Autochtonen (n=46) en allochtonen (n=23) verschilden niet t.a.v. het beloop 
van waardeincongruentie over de tijd.

Discussie

De belangrijkste bevinding van ons onderzoek is dat waardenincongruentie aan 
het begin van de behandeling weinig invloed lijkt te hebben op het resultaat van 
de behandeling. Er is alleen een beperkt effect van waardenincongruentie op de 
werkalliantie en tevredenheid als het effect bepaald wordt voor allochtone cliënten 
apart. Bovendien leidt initiële waardeincongruentie niet tot grotere drop-out. Dit 
is een opmerkelijke, maar niet geheel onverwachte uitkomst. Uit de litteratuur is 
immers bekend dat disconfirmatie van voorkeuren, waar incongruentie van waarden 

Tabel 5.3
Relatie waardenverschillen en tevredenheid voor allochtonen en 
autochtonen apart (alleen correlatie met p< .10 weergegeven)

waardenverschil tevredenheidschaal etniciteit OR P  

  allochtonen
      
veiligheid hulpverlening  0.80 .025

conformisme hulpverlening  0.81 .044

altruïsme hulpverlening  0.81 .066

versch. totaal hulpverlening  0.97 .070

zelfbepaling overleg  1.20 .084

  autochtonen

macht informatie  1.11 .033

zelfbepaling informatie  1.22 .049
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een onderdeel van uit kan maken, slechts in ongeveer de helft van de gevallen tot 
verstoring van de behandeling leidt (Bleyen, 2002). Vervaeke e.a.(1997) formuleren 
een aantal uitgangspunten, dat van belang is voor de beantwoording van de vraag 
of disconfirmatie een dergelijke storende invloed op de behandeling zal hebben. De 
disconfirmatie dient voldoende emotioneel geladen te zijn en te gaan over voor de 
therapie belangrijke onderwerpen. Bovendien is het belangrijk dat de disconfirmatie 
zich richt op meerdere en/of extreme verschillen. 

Hiervan uitgaande ligt een tweetal conclusies voor de hand. In de eerste plaats zijn de 
gevonden verschillen in de voorkeuren voor waarden en normen van de cliënten t.o.v. 
de behandelteams in het algemeen te klein om tot hinderlijke disconfirmatie te leiden. 
In de tweede plaats doet het feit dat er zo weinig invloed van waardenincongruentie 
op het behandelresultaat gevonden wordt, vermoeden dat voorkeuren voor waarden 
en normen in de verslavingszorg minder therapierelevant zijn en minder emotionele 
lading hebben dan we veronderstelden. Ook het gegeven dat de verschillen tussen 
cliënten en het behandelteam in de loop van de tijd niet duidelijk minder werden 
pleit hiervoor. Daarbij dient men zich te realiseren dat de beginmeting T1 1-4 
weken (variërend per instelling) na de start van de behandeling plaats vond. Het 
kan niet worden uitgesloten dat in de periode tussen de start van de behandeling en 
de beginmeting T1 reeds een belangrijke daling van de waardenincongruentie heeft 
plaatsgevonden. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat waardenincongruentie wel degelijk een rol speelt 
in de verslavingszorg. Bij allochtone cliënten geeft waardenincongruentie een 
vermindering van de kwaliteit van de werkalliantie en leidt het in voor een deel 
dezelfde domeinen (veiligheid en conformisme) tot een minder grote tevredenheid. 
Deze domeinen liggen in de door Schwartz uitgewerkte waardencirkel in 
aangrenzende gebieden in de dimensie behoudendheid. In dit gebied liggen waarden 
als veiligheid voor je familie, beleefdheid, respect voor familie en ouderen en respect 
voor traditie (Schwartz, 1992). Allochtone cliënten hechten meer aan deze waarden 
dan de behandelteams. Het gevonden effect is echter niet groot. De resultaten van 
dit onderzoek vormen een interessante bijdrage aan de discussie rond de vraag in 
hoeverre het zinvol is voor allochtone groepen aparte programma’s op te zetten. Deze 
discussie is in Nederland wederom actueel door de recente reactie van de Utrechtse 
hoogleraar psychiatrie Koerselman (Medisch Contact, 2003). Ten einde allochtone 
patiënten passende hulp te bieden roept Koerselman op tot ‘herverzuiling’ van de 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op grond van cultuur en achtergrond 
(analoog aan de in Nederland traditionele verzuiling van godsdienstige aard, zoals we 
die o.a. in de gezondheidszorg en het omroepbestel met instellingen met een katholieke 
en protestantse signatuur kennen). Deze oproep is niet in overeenstemming met de 
door ons gevonden resultaten. Dat wil overigens niet zeggen dat het in bijzondere 
gevallen niet vruchtbaar kan zijn aan (kleine) subgroepen bijzondere aandacht te 
geven. Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek kan dat ons inziens echter beter 
in het kader van goede, op evidentie berustende zorg dan in aparte cultuurspecifieke 
behandelprogramma’s. Als (autochtone) behandelaar van allochtone cliënten dient 
men zich daarbij van de eventuele verschillen in culturele waarden en normen 
terdege bewust te zijn en hierover ook op een adequate (cultuursensitieve) manier te 
communiceren. Dit geldt vooral voor de bij allochtonen in het algemeen belangrijke 
waarden en normen die samenhangen met traditie en respect. 
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Overigens is enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten 
op zijn plaats. De analyses hebben betrekking op betrekkelijk kleine aantallen. Dit 
geldt met name de splitsing in allochtone en autochtone groepen (waarbij overigens 
eventuele verschillen tussen de diverse allochtone groeperingen verloren zijn 
gegaan). De toetsen hebben als gevolg hiervan een lage power. Dit betekent dat 
slechts grote verschillen en sterke verbanden kunnen worden aangetoond. Bovendien 
is waardenincongruentie in onze studie geoperationaliseerd als verschillen tussen 
individuele cliënten en de gemiddelden van de behandelteams. Door de scores 
van de medewerkers per waarde-item voor de afzonderlijke teams te middelen 
kunnen mogelijk betekenisvolle verschillen in waardenoriëntatie tussen individuele 
behandelaars en cliënten verloren zijn gegaan.

1  Addendum: Items van de Waardenvragenlijst

Stimulatie: een opwindend leven (stimulerende ervaringen); een afwisselend leven 
(vol uitdaging, nieuwigheid en verandering); gedurfd (zoeken naar avontuur, 
risico)

Hedonisme: plezier (genot, voldoening van verlangens); seksualiteit (een bevredigend 
seksueel leven); intelligent (logisch, nadenkend); genietend van het leven (van 
eten, seks, ontspanning etc.); jezelf verwennen (aangename dingen doen)

Prestatie: ambitieus (hardwerkend, strevend); invloedrijk (invloed hebben op mensen 
en gebeurtenissen); bekwaam (competent, doeltreffend, efficiënt); succesvol 
(bereiken van doelen)

Macht: sociale macht (controle over andere mensen, dominantie); rijkdom (materiële 
bezittingen, geld); erkenning door anderen (respect, goedkeuring krijgen van 
anderen); gezag (het recht om te leiden of op te dragen); kiezen van eigen doelen 
(selecteren van eigen doelen); gezond (noch lichamelijk, noch geestelijk ziek 
zijn); mijn imago bij anderen in stand houden (gezichtsverlies voorkomen)

Veiligheid: het gevoel erbij te horen (gevoel dat anderen om me geven); orde in de 
samenleving (stabiliteit van de maatschappij); nationale veiligheid ( bescherming 
van mijn land tegen vijanden); gunsten beantwoorden (bij niemand in het krijt 
willen staan); veiligheid voor het gezin (veiligheid voor diegenen van wie je 
houdt); schoon (netjes, keurig)

Conformisme: beleefdheid (hoffelijkheid, goede manieren); zelfdiscipline 
(zelfbeperking, bestand tegen verleidingen); eerbied voor ouders en ouderen 
(respect tonen); gehoorzaam (plichtsgetrouw, plichten nakomen)

Traditie: respect voor de traditie (behoud van goede, oude gebruiken); gematigd 
(vermijden van extremen in gevoel en handelen); nederig (bescheiden, jezelf 
wegcijferend); mijn deel van het leven accepteren (zich schikken naar de  
levensomstandigheden); vroom (houden aan religieuze trouw en geloof)

Altruïsme: geestelijk leven (nadruk op het geestelijke en niet op materiële zaken); 
volwassen liefde (diepgaande emotionele en geestelijke intimiteit); ware 
vriendschap (hechte vrienden die me op kunnen vangen); loyaal (trouw aan mijn 
vrienden, groep); eerlijk (oprecht, waarheidsgetrouw); behulpzaam (werken voor 
het welzijn van anderen); verantwoordelijk (betrouwbaar); vergevingsgezind 
(bereid anderen te vergeven)

Universalisme: gelijkheid (gelijke kansen voor iedereen); innerlijke harmonie (vrede 
met jezelf); een vreedzame wereld (vrij van oorlog en conflict); eenheid met de 
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natuur (passen in de natuur); wijsheid (volwassen inzicht in het leven); een wereld 
vol schoonheid (schoonheid van de natuur en kunst); sociale rechtvaardigheid 
(herstel van onrecht, zorg voor zwakken); ruim van opvatting (tolerant ten 
opzichte van verschillende ideeën en opvattingen); bescherming van het milieu ( 
behoud van de natuur)

Zelfbepaling: vrijheid (vrijheid in denken en doen); een zinvol leven (een doel 
in het leven); zelfrespect (gevoel van eigenwaarde); creativiteit (iets unieks, 
verbeelding); privacy (het recht om je eigen persoonlijke levenssfeer te 
hebben); onafhankelijk (vertrouwend op jezelf, zelfstandig); kiezen van eigen 
doelen (selecteren van eigen doelen); nieuwsgierig (geïnteresseerd in alles, 
onderzoekend)
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Hoofdstuk 6

De invloed van signatuur van de behandelinstelling op 
drop-out : een onderzoek bij drie 

verslavingszorginstellingen

Auteurs: Bram Tjaden, Maarten Koeter, Wim van den Brink, Hans Vertommen
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Samenvatting

Goede empirische gegevens over de behandelresultaten van verslavingszorginstell
ingen met een bijzondere signatuur (zoals christelijke instellingen, antroposofische 
instellingen en instellingen met een cultuursensitief behandelaanbod) ontbreken. 
Dat lijkt een belangrijk gemis aangezien deze instellingen zelf veelal uitmuntende 
resultaten rapporteren. 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de 
effectiviteit van behandeling (drop-out) van deze instellingen in vergelijking tot 
reguliere instellingen. 

In deze prospectieve cohortstudie werden van 182 patiënten gegevens verzameld 
in drie verschillende instellingen voor klinische verslavingszorg (met een regulier, 
antroposofisch en cultuursensitief behandelaanbod). Met behulp van logistische 
regressie analyse is onderzocht in hoeverre de kans op drop-out per instelling 
significant verschilde. Vervolgens is een tweede analyse gedaan  waarbij is 
gecorrigeerd voor potentiële confounders (variabelen waarop de patiëntengroepen 
bij aanvang van de behandeling significant verschilden). 

De belangrijkste bevinding is dat de drop-out cijfers in de eerste fase van 
behandeling niet significant van elkaar verschilden. Verrassend was echter dat de late 
uitval bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de antroposofische instelling 
Arta beduidend lager was dan die van de reguliere instelling Centrum Maliebaan. 

Instellingen met een bijzondere signatuur (zoals Arta) zijn mogelijk beter in staat 
patiënten voor een langere tijd in behandeling te houden dan reguliere instellingen 
(zoals Centrum Maliebaan). Een deel van dat verschil wordt waarschijnlijk verklaard 
door selectie, waardoor bij Arta relatief veel patiënten met een duidelijk motivatie 
voor vervolgbehandeling worden opgenomen. Mogelijke andere verklaringen 
zijn verschillen in patiëntgerichtheid, programmacohesie en programmastructuur, 
continuïteit van zorg en het versterken van de gezonde en positieve kanten van 
patiënten.   
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Inleiding 

Nederland kent een uitgebreid netwerk aan instellingen voor verslavingszorg. In 
2000 telde Nederland 32 instellingen voor verslavingszorg van uiteenlopende aard. 
Zij hadden naar schatting 231 locaties: 144 voor ambulante, 22 voor semi-murale 
en 65 voor intramurale zorg, De verslavingszorg beschikte in 2000 over 1.552 
bedden voor intramurale zorg en over 270 plaatsen voor deeltijdbehandeling. De 
Rijks Instellingen Beschermd Wonen (RIBW) hadden 14 bedden voor mensen 
met verslaving (Brancherapport GGZ-MZ 1998-2001, 2002). Een korte rondgang 
langs de website’s  van een aantal van deze veelal regionale instellingen leert dat 
het aanbod divers en gedifferentieerd is en dat deze diversiteit zich weerspiegelt in 
de verscheidenheid aan mission-statements van de instellingen. Een aparte plaats 
nemen de meestal landelijk opererende instellingen met een bijzondere signatuur 
in. Voorbeelden hiervan zijn christelijke instellingen als ‘de Hoop’ in Dordrecht, de 
antroposofische instelling Arta (onderdeel van de Arta-Lievegoedgroep in Bilthoven) 
en een deel van de Intramurale Motivatie Centra voor met name allochtone verslaafden 
met een cultuursensitief behandelaanbod. Door instellingen met een bijzondere 
signatuur is wel gesuggereerd dat hun mens- en behandelvisie een gunstig effect 
heeft op het behandelresultaat. Datzelfde geldt voor de cultuursensitief opererende 
instellingen. Cultuursensitiviteit weerspiegelt zich evenals de gehanteerde mens– en 
behandelvisie in aard, doelstelling en behandelklimaat van het behandelprogramma. 
Onderzoek wijst uit dat het behandelresultaat mede door deze factoren bepaald 
kan worden (Baekeland & Lundwall, 1975; De Leon, 1991; Joe e.a. 1991). Goede 
empirische gegevens over de behandelresultaten van instellingen met een bijzondere 
signatuur en cultuursensitief opererende instellingen in Nederland ontbreken. Dat 
lijkt een belangrijk gemis aangezien deze instellingen zelf veelal goede resultaten 
rapporteren (zie bijv. jaarverslagen Arta en de Hoop). De waarde hiervan is echter 
onduidelijk zolang het niet om methodisch verantwoord onderzoek gaat en niet 
bekend is in hoeverre de populatie patiënten die in deze instellingen behandeld wordt 
verschilt van die in reguliere instellingen wat betreft kenmerken als verslavingsernst, 
demografische en persoonlijkheidskenmerken. Deze kenmerken zijn naast aard, 
doelstelling en behandelklimaat van het behandelprogramma bepalend voor het 
behandelresultaat en het al of niet optreden van dropout (Bleyen, 2002; Tjaden 
e.a., 2003a en b). Dit onderzoek is uitgevoerd in een instelling met een bijzondere 
signatuur (de antroposofische instelling Arta), twee instellingen met bijzondere 
aandacht voor culturele aspecten (IMC Jellinek en het Motivatiecentum van Centrum 
Maliebaan) en een instelling waar regulier gewerkt wordt (Centrum Maliebaan).
Onze onderzoeksvragen zijn:
1. Verschillen de instellingen met een verschillende signatuur van elkaar in 

termen van patiëntenkenmerken als verslavingsernst, persoonlijkheid en socio-
demografische kenmerken? 

2. Verschillen de instellingen met een verschillende signatuur qua drop-out van 
elkaar en kan dit verklaard worden door verschillen in patiëntenkenmerken?
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Methode

Steekproef
In deze prospectieve cohortstudie werden van april 1999 tot augustus 2000 gegevens 
verzameld in de verschillende deelnemende instellingen. 

De reguliere instelling die aan het onderzoek deelnam is Centrum Maliebaan, 
een instelling voor verslavingszorg in de regio Utrecht. Wat het intramurale aanbod 
betreft is er een detoxafdeling voor de eerste fase van de behandeling (fase I) en zijn 
er verschillende vervolgafdelingen (fase II). De visie op verslaving en de behandeling 
ervan heeft een medisch-wetenschappelijk karakter. Verslaving wordt gezien als een 
psychiatrische stoornis waarvoor stepped care en zorg op maat geboden wordt. Daarbij 
worden bij voorkeur zorgproducten geleverd waarvoor wetenschappelijke evidentie is 
(Centrum Maliebaan, 2003). Fase I van de intramurale behandeling vindt plaats in de 
Detox Maliebaan (negentien plaatsen), die een gestructureerde behandeling biedt van 
in het algemeen drie weken waarbij naast detoxificatie aandacht besteed wordt aan 
diagnostiek en planning van de vervolgbehandeling. Er worden naar verhouding veel 
mensen met primair een alcoholverslaving opgenomen. De vervolgbehandeling kan 
intramuraal geschieden, maar veel patiënten worden verwezen naar de extramurale 
zorg. De belangrijkste afdelingen voor vervolgbehandeling (Fase II) zijn het Blauwe 
Huis (vijftien plaatsen, opnameduur gemiddeld acht maanden) voornamelijk voor 
(jongere) drugsverslaafden en de Maliebaankliniek (tien plaatsen, opnameduur 
gemiddeld tien maanden) voornamelijk voor (oudere) alcoholverslaafden. 

Cultuursensitieve instellingen die aan het onderzoek deelnamen zijn het 
Motivatiecentrum Utrecht en het IMC Jellinek. 

Het Motivatiecentrum (MC) Utrecht maakt formeel deel uit van Centrum Maliebaan 
maar neemt hierbinnen een geheel eigen plaats in. Het is een laagdrempelige 
instelling die veel justitiële patiënten opneemt van voor het overgrote deel allochtone 
herkomst, vooral Marokkanen. In de werkwijze van het MC staat cultuursensitiviteit 
centraal. Zoals de naam al aanduidt is de doelstelling van het MC motivatie voor 
verdere behandeling. Deze kan intramuraal dan wel ambulant zijn. 

Het IMC (Intercultureel Motivatie Centrum), onderdeel van de Jellinek Amsterdam, 
biedt klinische hulpverlening voor allochtone drugsverslaafden. Doel is het starten 
en/of verder opbouwen van een drugsvrij leven. Er is plaats voor negentien patiënten, 
de opnameduur is drie maanden. Er is de mogelijkheid tot geheel of gedeeltelijk 
ontgiften, al of niet ondersteund met methadon. In de strikt gefaseerd verlopende 
behandeling ligt de nadruk op het werken in de groep. Er is ruimte voor het beleven 
van de eigen culturele achtergronden, o.a. bij het (zelf) bereiden van de maaltijd en 
door de aanwezigheid van een gebedsruimte. Nederlandse taalles maakt onderdeel 
uit van de behandeling. Vervolgbehandeling geschiedt in het algemeen ambulant 
(Folder IMC, 1999).

De instelling met een bijzondere signatuur die aan het onderzoek deelnam is Arta, 
een landelijk erkende antroposofische instelling voor verslavingszorg. Centrale 
uitgangspunten in de zorgvisie van Arta zijn aandacht voor de mens als geheel (naar 
lichaam, ziel en geest), voor de gezonde kanten in de mens en voor spiritualiteit en 
zingeving (Arta, 2000; 2002). Er worden patiënten uit heel Nederland opgenomen. 
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Het is een hoogdrempelige instelling: het doel is altijd totale abstinentie en 
methadongebruik is niet toegestaan. Intramuraal kent Arta (2000) voor de beginfase 
van de behandeling (fase I) het introductiecentrum Hamingen (twaalf plaatsen) 
met een beperkte detoxfunctie als voorbereiding op de vervolgbehandeling. Deze 
fase duurt in het algemeen zes weken. Intramurale vervolgbehandeling (fase II, 
bedoeld voor het overgrote deel van de patiënten) is mogelijk in de therapeutische 
gemeenschap de Witte Hull (veertien plaatsen, opnameduur gemiddeld een jaar) 
en de meer op resocialisatie gerichte afdeling Aanzet (elf plaatsen, opnameduur 
gemiddeld tien maanden). 

De medewerking van andere instellingen met een bijzondere (bijv. christelijke) 
signatuur werd helaas niet verkregen.

In totaal namen 214 patiënten aan het onderzoek deel. Bij 182 patiënten (85%) was 
een volledige beginmeting beschikbaar. 

Dataverzameling
De dataverzameling van dit longitudinale onderzoek is uitgevoerd van april 1999 tot 
augustus 2000. Er werd een beginmeting uitgevoerd waarvan het tijdstip varieerde 
per instelling. Deze meting vond naar gelang de logistieke mogelijkheden alsmede 
duur en opbouw van het programma in week 1 tot week 4 van de opname plaats.

Vragenlijsten
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview 
(EuropASI) en een persoonlijkheidsvragenlijst. 

Tabel 6.1 
Overzicht deelnemende instellingen, signatuur, fase behandeling en aantallen patiënten met een complete 
dataset.

Instelling Signatuur Fase Aantallen patiënten met een 
complete dataset 

Centrum Maliebaan regulier I+II 96

ARTA antroposofisch I+II 52

IMC cultuursensitief I 16

MC cultuursensitief I 18

Totaal 182
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European Addiction Severity Index (Kokkevi & Hartgers, 1995). 
Dit is een vertaling en bewerking van de oorspronkelijk in de VS ontwikkelde 
Addiction Severity Index (ASI). Het is een semi-gestructureerd interview, 
ontworpen om naast algemene demografische kenmerken informatie te verkrijgen 
over problematiek op de volgende acht potentiële probleemgebieden: lichamelijke 
gezondheid, arbeid en opleiding, alcohol, drugs, justitie, familie en sociale relaties,  
psychisch en emotioneel functioneren en gokken. Studies naar de betrouwbaarheid 
en validiteit van de ASI bleken bevredigend (McLellan e.a. 1985, Hendriks e.a. 
1989). Op elk probleemgebied wordt door de interviewer een ernstscore gegeven 
tussen 0 en 9. Voor dit onderzoek werden deze ernstscores gedichotomiseerd, waarbij 
een onderscheid werd gemaakt tussen patiënten die lager of hoger dan 5 scoorden. 
De ernstscore ≥ 5 staat voor ‘redelijk ernstig probleem, waarbij enige behandeling 
nodig is’.

Nederlandse Verkorte Temperament en Karakterschaal (VTCI; Duijsens e.a. 
1999; 2001). De VTCI is de Nederlandse vertaling van een verkorte versie van de 
Temperament en Character Inventory TCI (Cloninger e.a. 1994). De 240 vragen van 
de oorspronkelijke lijst zijn teruggebracht tot 105. Aangetoond is dat de VTCI een 
betrouwbaar en valide instrument is (Duijssens e.a. 1999, 2001). Voor deze lijst is 
gekozen vanwege het feit dat het instrument een brede oriëntatie heeft: het kan zowel 
normale als abnormale gedragspatronen (o.a. op grond van het bestaan van persoonli
jkheidsstoornissen) meten. De lijst omvat vier temperamentschalen (prikkelzoekend, 
leed vermijdend, sociaal gericht en volhardend) en drie karakterschalen (zelfsturend, 
coöperatief en zelftranscendent). Aan de patiënt wordt een aantal uitspraken 
voorgelegd ‘die mensen gebruiken om hun houdingen, meningen, interesses en 
andere persoonlijke gevoelens te beschrijven’. De patiënt wordt uitgenodigd om aan 
te geven welk antwoord het best bij hem /haar past (juist / onjuist).

De betrouwbaarheid van het instrument in de onderzochte populatie bleek redelijk 
tot goed: Cronbach’s α per (sub)schaal varieerde van .65 tot .85. 

Registratie drop-out
De drop-out is geregistreerd bij de 182 patiënten met een volledige dataset. Ook 
werd vastgesteld bij wie het initiatief voor het beëindigen van de behandeling lag (De 
Weert-van Oene e.a.,1998). 

Voor de verschillende fases van de behandeling is uitgegaan van vroege en 
late drop-out. Omdat aard en duur van het aangeboden programma per instelling 
verschilden en vanwege praktische beperkingen waren we helaas gedwongen 
hiervoor per instelling verschillende definities te hanteren: 
1. vroeg fase I: week 1 in Detox Maliebaan en Arta; week 1 en 2 in MC en IMC
2. laat fase I: vanaf week 2 Detox Maliebaan en Arta; vanaf week 3 MC en IMC
3. vroeg fase II: week 1 en 2 vervolgbehandeling
4. laat fase II: week 3 en later (tot week 10) vervolgbehandeling

Procedure
Door de behandelcoördinator van de betreffende afdeling werd bij alle patiënten 
bij opname beoordeeld of de patiënt fysiek en psychisch in staat was aan het 
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onderzoek deel te nemen. Bij deelname kreeg de patiënt naast een mondelinge ook 
een schriftelijke toelichting over doelstelling en verloop van het onderzoek en werd 
een ‘informed consent’ brief getekend. 

Statistische analyse
Voor de uitwerking van de eerste onderzoeksvraag naar de verschillen van de patiënten 
in de instellingen zijn ANOVA en t-toetsen gebruikt als er sprake was van continue 
variabelen zoals bij leeftijd en persoonlijkheidskenmerken. Voor categorale variabelen 
als geslacht en de gedichotomiseerde ernstscores zijn χ²-toetsen gebruikt. De toetsen 
zijn tweezijdig uitgevoerd en het significantieniveau is op 5% gesteld. 

Voor de analyse van de tweede onderzoeksvraag is een logistische regressie analyse 
uitgevoerd met drop-out als afhankelijke variabele. In eerste instantie is het effect van 
instelling op vroege en late drop-out in fase I (n=182, alle deelnemende patiënten) 
onderzocht. 

Hierbij werden de volgende vergelijkingen getoetst: 1) Centrum Maliebaan vs. Arta 
(regulier vs. antroposofisch); 2) Centrum Maliebaan en Arta vs. IMC en MC (niet 
cultuursensitief vs. cultuursensitief) en 3) IMC vs. MC (ter controle, beide instellingen 
zijn cultuursensitief en de verwachting is dan ook dat er weinig verschillen gevonden 
zullen worden). Deze analyses zijn herhaald waarbij gecorrigeerd is voor variabelen 
waarop de patiënten van de verschillende instellingen verschilden (gecoorigeerde 
Odds Ratio’s=ORgecorrigeerd). Dezelfde procedure is ook gebruikt om het effect van 
instelling op dropout in fase II vast te stellen. Deze analyse kon alleen worden 
uitgevoerd op de 53 patiënten die een vervolgbehandeling bij Centrum Maliebaan of 
Arta zijn gestart . 

Resultaten

Verschillen tussen de patiënten van de onderzochte instellingen (n=182)
Patiënten van de onderzochte instellingen verschilden op een aantal kenmerken 
significant van elkaar (tabel 6.2). 
Patiënten van de Detox Maliebaan hadden veel alcohol- en weinig drugsproblemen, 
weinig problemen met arbeid en opleiding en waren weinig zelftranscendent.  Arta-
patiënten waren relatief jong, hadden zowel alcohol- als drugsproblemen, hadden 
ernstiger problemen met familie en sociale relaties en waren sterk prikkelzoekend 
en coöperatief. MC-patiënten hadden veel drugs- en weinig alcoholproblemen, 
hadden veel psychosociale problemen, waren weinig prikkelzoekend en sterk 
zelftranscendent. IMC-patiënten hadden (net als de MC-patiënten) veel drugs- en 
nauwelijks alcoholproblemen, waren weinig prikkelzoekend en sterk volhardend.

Drop-out
Algemeen
Tabel 6.3 geeft een algemene indruk van het verloop van de drop-out in de verschillende 
instellingen. Het maakt duidelijk dat deze per instelling sterk varieert: in de eerste fase 
van de behandeling van 18,8% (MC) tot 44,5% (IMC) en in de vervolgfase (voor 
zover van toepassing) van 12,0% (Arta) tot 60,0% (Centrum Maliebaan). 
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Tabel 6.2
Kenmerken van de patiënten bij opname en verschillen in patiëntkenmerken tussen de verschillende 
behandelinstellingen (n=182).

VARIABELE                 INSTELLING                                                     SIGNIFICANTIE1

1. CM2 2. Arta 3. MC2 4. IMC2 p1/2/3/4 p1/2 p3/4 p1+2/3+4

Leeftijd: gem (SD2) 38,2 (10,2) 30,4 
7,6) 37,6 (5,4) 38,9 (9,3) 0,000 0,000 0,630 0,125

Verslavingsernst

Probl. arbeid/opleiding

% ernstscore  ≥5 9,4 34,6 31,3 31,3 0,001 0,000 1,000 0,099

Probl. drugs

% ernstscore ≥5 53,1 78,4 100,0 93,8 0,000 0,003 0,310 0,000

Probl. fam./soc.relaties

% ernstscore ≥5 39,6 68,6 43,8 43,8 0,009 0,001 1,000 0,544
Probl. psych./
emotioneel 
% ernstscore ≥5 66,7 62,7 20,0 56,3 0,007 0,634 0,038 0,008

Probl. alcohol

% ernstscore ≥5 53,1 39,2 12,5 12,5 0,001 0,108 1,000 0,000

Persoonlijkheid  
(VTCI)

Prikkelzoekend: gem 
(SD) 8,5 (3,3) 9,2 (2,9) 6,7 (2,2) 6,8 (2,8) 0,007 0,215 0,977 0,001

Zelftranscendent: gem 
(SD) 6,3  (4,7) 7,4 (4,0) 9,9 (2,8) 9,2 (4,1) 0,004 0,156 0,558 0,001

Coöperatief: gem (SD) 10.9 (3,5) 12,2 
2,4) 12,0 (2,1) 11,9 (2,3) 0,082 0,022 0,942 0,339

Volhardend: gem (SD) 8.7  (3,1) 8,6 (3,3) 8,4 (2,9) 10,3 (2,2) 0,208 0,847 0,470 0,231

Leedvermijdend: gem 
(SD) 8.7 (4,1) 8,4 (3,7) 6,8 (3,7) 6,4 (3,7) 0,076 0,226 0,881 0,010

1
  p 1/2/3/4: vergelijking van alle instellingen; p 1/2 : vergelijking CM. vs. Arta; p 3/4: vergelijking MC vs. IMC; p 

1+2/3+4: vergelijking CM./Arta vs. IMC/MC; p<0,05 vetgedrukt
2 SD=Standaarddeviatie; CM=Centrum Maliebaan, MC=Motivatie Centrum; IMC=Intercultureel Motivatie 
Centrum
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Relatie instelling en kans op vroege en late drop-out
Met behulp van logistische regressie analyse is onderzocht in hoeverre de kans op drop-out 
per instelling varieerde. Daarbij is uitgegaan van vroege en late drop-out voor de verschillende 
fases van de behandeling (fase I en II). Vergeleken zijn Centrum Maliebaan en Arta, IMC 
en MC en tenslotte Centrum Maliebaan/Arta en IMC/MC. In eerste instantie is de analyse 
gedaan zonder correctie voor variabelen waarop de instellingen van elkaar verschillen. Voor 
fase I (n=182) waren de effecten niet groot en de uitkomsten niet significant (tabel 6.4). 
Het grootste verschil werd gevonden tussen de beide cultuursensitieve instellingen IMC en 
MC. Voor fase II (n=53) bleek bij de vergelijking tussen Centrum Maliebaan en Arta een 
significante OR van 24,0 (p= 0,003; 95% B.I. 2,8-202,6; tabel 6.5). Men dient zich daarbij 
wel te realiseren dat het hier een significant effect betreft, waarvan de omvang door het grote 
betrouwbaarheidsinterval echter moeilijk met zekerheid is vast te stellen.

Vervolgens is een tweede logistische regressie analyse gedaan  waarbij is gecorrigeerd 
voor potentiële confounders (variabelen waarop de patiëntengroepen significant 
verschilden, tabel 6.2). Omdat niet kan worden uitgesloten dat de groep patiënten die aan 
de vervolgbehandeling deelnam (alleen Centrum Maliebaan en Arta) andere kenmerken 
heeft dan de groep uit de beginfase I van de behandeling zijn de verschillen voor de fase 
II-groepen opnieuw onderzocht. Hierbij werden deels dezelfde potentiële confounders 
gevonden (leeftijd, coöperatief, ernst problemen arbeid en opleiding en ernst problemen 
familie en sociale relaties). Nieuw waren de verschillen tussen instellingen in de persoonlijk
heidsvariabele sociaalgericht en de gemiddelde somscore van de ernstscores, terwijl de fase 
II-groepen niet meer verschilden in ernst drugsproblemen (tabel 6.6).

In de gecorrigeerde logistische regressie analyse (tabel 6.5) werd de eerder gevonden 
OR van Arta vs. Centrum Maliebaan voor de late drop-out in fase II weliswaar wat kleiner 
maar bleef significant (ORgecorrigeerd 17,8; p=0,031; 95% B.I. 1,3-245,6). Opnieuw moet hier 
gewaarschuwd worden voor een overinterpretatie van de omvang van het geobserveerde 
effect.

Tabel 6.3
Uitval gestratificeerd naar instelling en fase behandeling (n=182)

Centrum 
M. Arta MC IMC

Fase I (n=96) (n=52) (n=16) (n=18)

         vroege uitval 8,3% 11,5% 0,0% 16,7%

         late uitval 19,8% 32,7% 18,8% 27,8%

         totaal 28,1% 44,2% 18,8% 44,5%

Fase II (n=28) (n=25) nvt nvt

         vroege uitval 10,7% 8,0% nvt Nvt

         late uitval 50,0% 4,0% nvt Nvt

         totaal 60,7% 12,0% nvt nvt
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Tabel 6.5
Relatie instelling en kans op vroege en late uitval fase II (n= 53; ORongecorr.= ongecorrigeerd. en OR adjusted 

=gecorrigeerd)

ORongecorr. 95% B.I. p ORadjusted
2 95% B.I. p

Arta vs Centrum M.1

vroege uitval 1,4 0,2-9,0 0,737 12,6 0,6-270,0 0,106

late uitval 24,0 2,8-202,6 0,003 17,8 1,3-245,6 0,031

1 Eerste is referentiecategorie; 2  gecorrigeerd voor leeftijd,ernst probl., arbeid/opl., ernst probl. familie en 
sociale relaties, somscore ernst, coöperatief, sociaalgericht.

Tabel 6.4
Relatie instelling en kans op vroege en late uitval fase I (n=182; ORongecorrigeerd en ORgecorrigeerd)

ORongecorr. 95% B.I. p ORgecorrigeerd
2 95% b.i. p

Arta vs CM.1

vroege uitval 0,7 0,2 – 2,1 0,526 1,1 0,3 –4,9 0,867

late uitval 0,5 0,2-1,1 0,083 0,6 0,2-1,7 0,380

IMC vs MC1

vroege uitval Lege cel

late uitval 0,6 0,1-3,0 0,538 0,3 0,0-2,1 0,210

Arta/CM vs IMC/MC1

vroege uitval 1,1 0,3-4,0 0,909 1,8 0,3-9,7 0,493

late uitval 1,0 0,4-2,5 0,922 1,0 0,4-3,0 0,892

1Eerste is referentiecategorie; 2
 gecorrigeerd voor leeftijd, ernst probl. arbeid/opl., ernst probl familie 

en sociale rel., ernst drugsprobl., coöperatief (vgl Arta vs.Centrum M); volhardend (vgl IMC vs. MC); 
prikkelzoekend, zelftranscendent, ernst alc.probl., ernst drugsprobl., ernst psych. en emotionele klachten 
(vgl. Arta/Centrum M. vs. IMC/MC) 
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Tabel 6.6
Significante groepsverschillen fase II Centrum Maliebaan en Arta (n=53; p<.20)

Variabele Instelling P

Centrum 
Maliebaan Arta

Leeftijd: gem (SD) 35,7  (10,8) 30,3(7,0) 0,038

Verslavingsernst (ASI)

Probl. arbeid/opleiding: % ernstscore ≥5 10,7 32,0 0,058

Probl. fam/sociale relaties: % ernstscore ≥5 39,3 80,0 0,003

Somscores (alle gebieden): % ernstscore ≥5 2,5 3,4 0,018

Persoonlijkheid (VTCI)

Coöperatief: gem (SD) 9,6 (4,2) 12,7 (1,9) 0,001

Sociaalgericht: gem (SD) 7,7 (3.0) 9,7 (2,5) 0,014

1 SD=Standaarddeviatie

Discussie

De belangrijkste bevinding van ons onderzoek is dat de verschillen in drop-out in de 
verschillende instellingen in de eerste fase van de behandeling niet significant waren en 
de variatie van de puntschattingen vergelijkbaar is met de variatie die door De Weert-
van Oene werd gevonden in een litteratuuroverzicht, waarin vrijwel uitsluitend reguliere 
behandelinstellingen waren opgenomen. De in ons onderzoek gevonden cijfers zijn 
vergelijkbaar met de cijfers, die daarover eerder in de litteratuur gerapporteerd zijn. 
Voor klinische patiënten in Nederland is door De Weert-van Oene e.a. (1998) in hun 
overzichtstudie 24-41 % drop-out gevonden. Voor drugspatiënten liggen deze cijfers nog 
hoger: 53-54 %. Deze getallen zijn vergelijkbaar met de internationale cijfers (Bakeland 
& Lundwall, 1975; Stark 1992 en De Weert-van Oene et al., 1998). Bovendien bleek dat 
er tussen de patiënten van de verschillende instellingen weliswaar een aantal verschillen 
bestonden wat demografische en persoonlijkheidskenmerken betreft alsmede de mate 
van ernst van de verslavingsproblemen, maar dat deze verschillen nauwelijks invloed 
hadden op de kans op drop-out in de eerste fase van de behandeling. Verrassend was 
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echter dat de late uitval (uitval in de periode van 3-8 weken) bij de afdelingen voor 
vervolgbehandeling van Arta beduidend lager lag dan die van Centrum Maliebaan. 
Dit weerspiegelt zich in een groot absoluut verschil (50% vs. 4%) en in een 
significante OR, die ook significant blijft na correctie voor potentiële confouders. Het 
is de vraag waar deze verrassende bevinding mee samenhangt. De eerste en meest 
voor de hand liggende verklaring is dat er in Arta in de eerste fase van de behandeling 
een sterke selectie plaatsvindt van voor vervolgbehandeling minder gemotiveerde 
patiënten. De drop-out in die eerste fase is namelijk relatief hoog (44,2% t.o.v. 28,1% 
voor Centrum Maliebaan: niet significant). Een dergelijke selectie, waardoor de 
patiëntenpopulatie in Arta relatief veel goed gemotiveerde patiënten zal bevatten, is 
ongetwijfeld verantwoordelijk voor een belangrijk gedeelte van het  geobserveerde 
verschil. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het behandelklimaat van Arta een 
aantal elementen bevat die vooral bij langer durende vervolgbehandeling mogelijk 
drop-out voorkómen. Uit onderzoek is bekend dat factoren als patiëntgerichtheid, 
programmacohesie en -structuur en continuïteit van zorg therapietrouw bevorderen, 
hetgeen overigens iets anders is dan het voorspellen van drop-out (de Leon, 1991; 
Joe e.a.,1991; Bleyen, 2002). In de behandelvisie van Arta spelen deze factoren een 
prominente rol. De daarin van bijzonder belang geachte aandacht voor de mens als 
geheel impliceert een hoge mate van patiëntgerichtheid. Ook continuïteit van zorg 
en programmacohesie met goed omschreven behandelfases over de grenzen van 
de verschillende behandelunits heen zijn bij een kleinschalige instelling als Arta 
goed mogelijk. De continuïteit van zorg wordt ook bevorderd door een uitgebreid 
nazorgnetwerk met de mogelijkheid van begeleide kamerbewoning na afloop van 
de intramurale behandeling (Arta 2000, 2002). Een laatste verklaring is mogelijk 
dat een belangrijk uitgangspunt in de behandeling bij Arta het versterken van de 
gezonde en positieve kanten van patiënten is. Er zijn aanwijzingen dat therapietrouw 
op de langere termijn positief beïnvloed wordt wanneer in de behandeling de nadruk 
niet zozeer ligt op de problemen van de patiënt (op socio-economisch, justitieel 
of medisch-psychiatrisch gebied) maar op de gezonde, positieve kenmerken van 
patiënten (Tjaden, 2003a). Dat dergelijke kenmerken belangrijk kunnen zijn in 
het verloop van chronische ziekten (zoals verslaving immers ook is) illustreert 
een recente studie van Surtees e.a. (2003). Zij vonden in hun prospectieve studie 
(n=20.579 in de leeftijd van 41-80 jaar) dat een persoonlijkheidsstructuur die zich 
kenmerkt door een sterke “sense of coherence” (coherentiegevoel) geassocieerd 
was met een significant lager mortaliteitsrisico als gevolg van alle doodsoorzaken 
(relatief risico= 0,69; p<0,0001). Dit coherentiegevoel is opgebouwd uit een 
drietal dimensies: gevoel van begrijpelijkheid (sense of comprehensibility), gevoel 
van stuurbaarheid (sense of manageability) en gevoel van zinvolheid (sense of 
meaningfulness) (Antonovsky, 1987). Aangezien zingeving een belangrijk item is 
in de behandeling bij Arta speelt mogelijk vooral deze laatste dimensie een rol als 
verklaring voor het gevonden verschil. Enige voorzichtigheid is overigens bij het 
interpreteren van de door ons gevonden resultaten op zijn plaats. De studie is beperkt 
doordat het om betrekkelijk kleine aantallen patiënten gaat. Dat geldt zeker voor de 
fase II-groep door de opgetreden studie-dropout. De gevonden OR’s hebben dan ook 
een erg breed betrouwbaarheidsinterval. Tenslotte is duidelijk dat het onderzoek erg 
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aan zeggingskracht had gewonnen als nog andere instellingen met een bijzondere 
(bijv. christelijke) signatuur aan het onderzoek hadden deelgenomen. Helaas werd de 
medewerking van deze instellingen niet verkregen.
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Hoofdstuk 7

Algemene beschouwing
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In dit hoofdstuk zullen allereerst de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken worden samengevat (paragraaf 7.1). Vervolgens worden deze 
bevindingen aan een beschouwing onderworpen (paragraaf 7.2) waarna de sterke 
en zwakke kanten (beperkingen) van het onderzoek worden weergegeven (paragraaf 
7.3). Paragraaf 7.4 bevat een aantal aanbevelingen voor de klinische praktijk en 
suggesties voor verder onderzoek.

7.1 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de studie

7.1.1 Verslavingszorg en drop-out, achtergronden en perspectieven (hoofdstuk 2)
De doelstelling van dit hoofdstuk was om aan de hand van de beschikbare empirische 
gegevens een model voor drop-out en therapietrouw (treatment-retention-model) te 
ontwerpen en daarmee een theoretisch fundament te leggen voor de vraagstellingen 
in het vervolg van de studie. Er ontstond daarbij een compact beeld van de voor het 
behandelproces en de behandeluitkomst belangrijke variabelen. Deze variabelen 
werden onderverdeeld in cliëntvariabelen, instellings- en therapeutvariabelen en 
tenslotte interactievariabelen. In het model, waarin de werkalliantie en tevredenheid 
een intermediërende rol spelen, wordt duidelijk dat er voor een aantal verbanden 
voldoende empirische steun is te vinden terwijl dat voor andere niet geldt. In de 
discussie wordt ingegaan op het feit dat het model een tweetal belangrijke elementen 
mist: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vroege en late drop-out en er wordt 
in het model geen rekening gehouden met de gezonde, positieve kenmerken van 
cliënten die hen kunnen helpen hun problemen de baas te worden. Er wordt een 
tweede, nader uitgewerkt model gepresenteerd waarin deze elementen wel een 
plaats hebben. Daarbij wordt aannemelijk gemaakt dat het belangrijk kan zijn om 
in de behandeling (en dan m.n. in het latere gedeelte ervan) voldoende aandacht 
voor beschermende kenmerken te hebben en dat het mogelijk vruchtbaar is deze 
kenmerken tijdens de behandeling gericht te versterken.

7.1.2 Allochtonen en autochtonen in de klinische verslavingszorg (hoofdstuk 3)
De vraag naar de invloed van etniciteit op de kwaliteit van de behandeling is 
geoperationaliseerd in een aantal deelvragen. In de eerste plaats ging het daarbij om 
de vraag in hoeverre er bij allochtone cliënten sprake was van een hogere drempel 
voor intramurale verslavingszorg dan voor autochtonen. Vervolgens was het de 
vraag hoe het de allochtone cliënt in die klinische zorg vergaat als hij eenmaal is 
opgenomen: is er dan (net als in de ambulante zorg) sprake van een hogere drop-out 
onder allochtone cliënten dan onder autochtone? De derde deelvraag was: in welke 
opzichten verschillen allochtone en autochtone cliënten van elkaar en in welke 
mate voorspellen deze eventuele verschillen drop-out? Tenslotte werd de gehele 
populatie (allochtonen en autochtonen gezamenlijk) onderzocht aan de hand van 
de vraagstelling in hoeverre er specifieke voorspellers van drop-out geïdentificeerd 
konden worden.

Inderdaad bleken allochtone cliënten de klinische zorg minder makkelijk te 
bereiken dan allochtone cliënten. Drop-out vóór opname (in de periode tussen 
het moment van aanmelding voor opname en de feitelijke opname) kwam bij 
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allochtone cliënten significant vaker voor dan bij de autochtonen. Verrassend was 
echter dat eenmaal opgenomen allochtone cliënten het zeker niet minder deden dan 
autochtonen. De kans op uitval tijdens de behandeling was (in tegenstelling tot het 
heersende beeld) voor autochtonen namelijk groter dan voor allochtonen; het verschil 
was echter niet significant.  

Tussen de allochtonen en de autochtonen bestonden zowel significante verschillen 
als overeenkomsten. Allochtonen waren vaker van het mannelijke geslacht, zij 
hadden vaker ernstige problemen met drugs en juist minder vaak met alcohol. Zij 
rapporteerden vaker ernstige gokproblemen en minder psychische en emotionele 
klachten. Wat  persoonlijkheid betreft scoorden zij lager op leedvermijding 
(geremdheid, verlegenheid) en juist hoger op zelftranscendentie (creatief en 
spiritueel). Wat hun waardenoriëntatie betreft scoorden zij hoger op conformisme 
(gehoorzaam, gedisciplineerd, beleefd) en traditie (respect voor traditie, gematigd). 
De typische allochtone cliënt zoals deze in ons onderzoek verschijnt is dus van 
het mannelijke geslacht, drugsgebruiker, zegt weinig problemen te hebben op het 
psychische vlak, is creatief en spiritueel ingesteld, extravert en vindt beleefdheid 
en respect voor de familie belangrijk. Bovendien onderscheidt hij zich niet van zijn 
autochtone collega wat betreft leeftijd, opleiding, grootte van de woonplaats en heeft 
hij evenveel problemen als deze met justitie, werk, zijn familie en sociale relaties. 
Opvallend is ook dat hij over de behandeling even tevreden is als de allochtone cliënt 
en hij zijn relatie met de hulpverleners even goed vindt. Even verrassend als het feit 
dat de drop-out van allochtone cliënten eerder lager dan hoger ligt dan die van de 
autochtonen is het feit dat de tussen hen gevonden verschillen geen verklaring bieden 
voor het optreden van drop-out. Kennelijk zijn er andere redenen om de klinische 
behandeling voortijdig te beëindigen. De analyse van de laatste deelvraag naar de 
identificatie van eventuele voorspellers van drop-out voor de gehele populatie leverde 
twee zeer basale probleemgebieden op: problemen met de fysieke gezondheid en met 
de familie en sociale relaties. Er werd geconstateerd dat er in de toekomst in het begin 
van de behandeling meer aandacht aan deze somatische en sociale aspecten moet 
worden besteed.

7.1.3 Waardenoriëntatie en drop-out (hoofdstuk 4)
Uitgaande van de theorie van Schwartz betreffende de circumplexe structuur van 
waarden worden in de in dit hoofdstuk beschreven studie de volgende hypothesen 
onderzocht: (a) bij de klinische behandeling van verslaving vertonen cliënten met een 
waardenoriëntatie gekenmerkt door een hoge score op de dimensie egocentrisme en 
een lage score op de dimensie behoudendheid meer drop-out dan cliënten gekenmerkt 
door een lage score op de dimensie egocentrisme of een hoge score op de dimensie 
behoudendheid; (b) bij de klinische behandeling van verslaving vertonen cliënten 
die sterk van hun behandelaars verschillen in egocentrisme en behoudendheid 
een hogere drop-out dan cliënten die op deze kenmerken minder verschillen van 
hun behandelaars en (c) het effect van de eigen waardeoriëntatie van de cliënt op 
drop-out is kleiner dan het effect van de discrepantie in waarden tussen de cliënt en 
behandelaar.
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De resultaten van deze studie bevestigen in grote lijnen de oorspronkelijke hypotheses: 
de eerder genoemde waardenoriëntaties van cliënten en waardenincongruenties 
tussen cliënten en behandelaars voorspellen voortijdig vertrek uit een klinische 
verslavingsbehandeling. Incongruenties in de waardenoriëntatie tussen patiënten en 
behandelaars blijken bovendien een wat sterkere voorspeller van drop-out dan de 
waardenoriëntatie van de cliënten per se. 

7.1.4 Verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener en cliënt in de 
klinische verslavingszorg (hoofdstuk 5)
De vraagstelling in dit hoofdstuk was: is er een verband tussen initiële 
waardenincongruentie (verschillen in waarden en normen bij het begin van de 
behandeling) tussen cliënt en behandelaar(s) en het behandelresultaat in termen 
van drop-out, werkrelatie en tevredenheid, komt deze waardenincongruentie vaker 
voor bij allochtone dan autochtone cliënten en daalt de waardenincongruentie in het 
verloop van de behandeling ? 

De belangrijkste bevinding is dat waardenincongruentie aan het begin van de 
behandeling weinig invloed lijkt te hebben op het resultaat van de behandeling. 
Er is in dit opzicht geen verschil tussen autochtone en allochtone cliënten. Bij 
deze laatste groep geeft waardenincongruentie echter een vermindering van de 
kwaliteit van de werkalliantie en leidt deze incongruentie tot minder tevredenheid. 
Het gaat daarbij om incongruentie van waarden als veiligheid voor je familie, 
beleefdheid, respect voor familie en ouderen en respect voor traditie. Allochtone 
cliënten hechten meer aan deze waarden dan hun behandelaars. Wat betreft het 
verloop van de waardenincongruentie in de tijd kon bij de gecombineerde groep 
voor geen van de waardedomeinen een statistisch significante verandering over de 
tijd worden vastgesteld. Voor vier domeinen was er sprake van een trend (p< 0.10): 
bij universalisme en veiligheid nam de incongruentie over te tijd toe, bij hedonisme 
en altruïsme nam deze af. Autochtonen en allochtonen verschilden echter niet in het 
beloop van waardeincongruentie over de tijd. In paragraaf  7.2.7 wordt ingegaan op 
het verschil in uitkomst ten opzichte van het deelonderzoek dat in hoofdstuk 4 is 
beschreven.

7.1.5 De invloed van signatuur van de behandelinstelling op drop-out: een onderzoek 
bij drie verslavingszorginstellingen (hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk ging het om de vraag welke invloed behandelvisie heeft op het 
beloop van de behandeling. Deze vraag werd onderverdeeld in twee deelvragen: a) 
verschillen de instellingen met een verschillende signatuur van elkaar in termen van 
patiëntenkenmerken als verslavingsernst, persoonlijkheid en socio-demografische 
kenmerken en b) verschillen deze instellingen qua drop-out van elkaar en kan dit 
verklaard worden door verschillen in patiëntenkenmerken? 

De belangrijkste bevinding was dat de drop-out cijfers in de verschillende 
instellingen in de eerste fase van behandeling niet significant van elkaar verschilden. 
Bovendien bleek dat er tussen de cliënten van de verschillende instellingen weliswaar 
een aantal verschillen bestonden (wat demografische en persoonlijkheidskenmerken 
betreft alsmede de mate van ernst van de verslavingsproblemen), maar dat deze 
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verschillen nauwelijks invloed hadden op de kans op drop-out in de eerste fase van 
de behandeling. Verrassend was echter dat de late uitval (uitval in de periode van 3-8 
weken) bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de antroposofische instelling 
Arta significant lager lag dan die van de reguliere instelling Centrum Maliebaan. 

7.2 Reflectie op de belangrijkste bevindingen van het onderzoek

7.2.1  Het treatment-retention-model 
Het in het tweede hoofdstuk gepresenteerde “treatment-retention-model”, dat 
gebaseerd is op de resultaten van empirisch onderzoek geeft een gestructureerd beeld 
van de theoretische overwegingen waarop het onderzoek is gebaseerd. Het brengt de 
belangrijkste factoren in kaart die met drop-out samenhangen en ordent deze in de 
zin van cliëntkenmerken, instellingskenmerken en interactiekenmerken zoals dat te 
doen gebruikelijk is. De in het model geconstateerde lacunes betreffen in de eerste 
plaats het feit dat er in het model geen plaats is voor het onderscheid tussen vroege en 
late drop-out (early and late dropout). Het is opvallend dat er zo weinig aandacht aan 
dit verschijnsel gegeven wordt. Er zijn maar weinig studies waarbij dit onderscheid 
gemaakt wordt. Dat lijkt een gemis aangezien de duur van de behandeling in de 
verslavingszorg een duidelijke relatie vertoont met de kans op terugval (Schwartz 
e.a. 1997; Stark 1992). Bovendien is het waarschijnlijk dat er een andere aanpak 
nodig is om vroege drop-out te voorkómen dan late drop-out. Roffman e.a. (1993) 
concluderen bijvoorbeeld dat bij ambulante behandeling van marihuanaverslaafden 
in het begin van de behandeling motivering centraal dient te staan en in een latere 
fase ingegaan zou moeten worden op de specifieke therapeutische behoeftes van de 
cliënten. Het uitgewerkte model incorporeert het onderscheid tussen vroege en late 
drop-out door een relatie te leggen met een andere geconstateerde lacune: het feit 
dat er in het eerste model geen plaats is voor gezonde, positieve kenmerken van 
cliënten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een meer pathogene (ziekte- en 
probleemgeoriënteerde) blik die vooral in de eerste fase van de behandeling op zijn 
plaats is en een salutogene (gericht op de gezonde, positieve kenmerken) blik die 
aan de orde is in de vervolgfase. Het lijkt terecht om aan deze laatste blikrichting 
in de verslavingszorg aandacht te geven. Ook Crits-Christoph e.a. (1999) komen 
tot deze conclusie. Een dergelijke blikrichting is gebruikelijk en effectief gebleken 
in m.n. de revalidatiegeneeskunde (Bengel e.a., 2001). Nu steeds duidelijker wordt 
dat verslaving niet alleen gezien moet worden als een gedragsstoornis met voor de 
samenleving allerlei hinderlijke gevolgen maar in feite een chronisch recidiverende 
ziekte is (met aanzienlijke somatische en psychiatrische co-morbiditeit van eveneens 
grotendeels chronische aard) met een goed registreerbaar fysiek (hersen)substraat 
is deze revalidatiegeneeskundige blikrichting zeker op zijn plaats (Ter Haar, 2003; 
Leshner, 1997; Mc Lellan, 2002).

7.2.2 Profiel van de allochtone verslaafde
De typische allochtone cliënt zoals deze in het onderzoek verschijnt is van het 
mannelijke geslacht, drugsgebruiker, zegt weinig problemen te hebben op het 
psychische vlak, is creatief en spiritueel ingesteld, extravert en vindt beleefdheid en 
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respect voor de familie belangrijk. Hij verschilt niet van zijn autochtone collega wat 
betreft leeftijd, opleiding, grootte van de woonplaats en heeft evenveel problemen met 
justitie, werk, zijn familie en sociale relaties. Dit beeld komt grotendeels overeen met 
het beeld uit andere onderzoeken (Braam e.a., 1998; Broers & Eland, 2000; Eland & 
Richter, 2002). Opvallend is echter het feit dat de allochtone cliënt in ons onderzoek 
niet verschilt van de autochtone wat betreft sociaal-economische problemen 
(opleiding, werk en woonsituatie). Dit is een enigszins onverwachte bevinding 
omdat in de algemene bevolking de sociaal-economische positie van allochtonen nog 
altijd beduidend minder is dan die van autochtonen (Braam e.a., 1998). Kennelijk 
geldt dit verschil in de door ons onderzochte populatie verslaafden niet. Mogelijk 
werkt verslaving en de in het algemeen ermee samenhangende sociaal-economische 
neergang van de verslaafde wat dit betreft nivellerend. Een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat verslaving zowel in de allochtone als autochtone bevolking vooral een 
probleem is van de sociaal-economisch minder bedeelden.

7.2.3 Drempelwerking en drop-out bij allochtone verslaafden
De bevinding dat er bij allochtone verslaafden een drempelwerking gevonden 
wordt voor de klinische zorg is geheel in overeenstemming met de algemene indruk 
die hierover bestaat. Eland & Richter (2002) trekken in hun achtergrondstudie 
“Allochtonen en verslavingszorg” op grond van gegevens van de PiGGZ-monitor de 
(voorlopige) conclusie dat er sprake is van ondervertegenwoordiging van allochtonen 
in de intramurale zorg. Hierbij dient men overigens rekening te houden met het feit dat 
de PiGGZ-registratie een nogal beperkte definitie van het begrip allochtoon hanteert, 
namelijk geboorteland van de persoon zelf. Als belangrijkste oorzaken van deze 
ondervertegenwoordiging noemen zij o.a. het feit dat de allochtone druggebruiker 
slecht geïnformeerd is over de zorg, er vaak sprake is van een taalbarrière, de 
allochtoon zich in het algemeen niet graag blootgeeft en (dit geldt voor Marokkanen 
en vooral voor Turken) allochtonen het verslavingsprobleem liever in de familie 
houden. In het door ons uitgevoerde onderzoek is onder allochtonen sprake van een 
groter percentage cliënten dat na de aanvankelijke aanmelding niet in behandeling 
komt. Daarbij dient men zich overigens wel rekenschap te geven van het feit dat 
deze drempelwerking mede bepaald wordt door de aard van de verslaving. Zoals 
eerder is besproken vertonen harddrugverslaafden veel meer uitval voor het feitelijke 
begin van de behandeling (no-show) dan alcoholverslaafden en harddruggebruik 
komt bij allochtonen veel meer voor. Daarnaast is opvallend dat de drop-out van 
allochtone cliënten in de intramurale zorg in onze studie niet hoger is dan die van de 
autochtonen. Eenmaal in zorg lijken allochtonen dus evenzeer te kunnen profiteren 
van de aangeboden zorg als de autochtonen. Een recente Amerikaanse publicatie 
bevestigt dit uitgangspunt. De effectiviteit van gedragstherapie bleek voor zwarte 
Amerikanen niet significant minder dan voor witte cocaïneverslaafden (Milligan 
e.a., 2004). De door Eland & Richter (2002) gesignaleerde, speciaal voor allochtonen 
geldende redenen om de zorg voortijdig te beëindigen (zoals bijvoorbeeld de te 
eenzijdige medische en materiële visie van allochtonen, het wantrouwen jegens de 
hulpverlening en een taalbarrière) lijken in onze populatie geen rol van betekenis te 
spelen. Pessimisme over de mogelijkheid van allochtonen een behandeling succesvol 
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af te kunnen ronden lijkt dus niet op zijn plaats. Er moet echter veel meer gebeuren om 
ervoor te zorgen dat allochtonen zich tot intramurale zorg laten verleiden. Daarvoor 
is een cultuursensitief outreach- en intakebeleid een eerste voorwaarde (Finn, 1994; 
Braam e.a. 1998).

7.2.4 Ernstige problemen met de fysieke gezondheid en met familie en sociale relaties 
als voorspellers van drop-out 
Twee zeer basale probleemgebieden bleken in de onderzochte populatie drop-out te 
voorspellen: ernstige problemen met de fysieke gezondheid en ernstige problemen 
met de familie en sociale relaties. Dit is niet verwonderlijk. Somatische co-morbiditeit 
speelt immers een grote rol bij verslaafden, o.a. vanwege het grote aantal met hepatitis 
C en HIV besmette verslaafden. Pas de laatste tijd is er in Nederland in toenemende 
mate aandacht voor deze problematiek (ter Haar, 2003).  In de klinische verslavingszorg 
is de medische zorg echter in het algemeen nog tamelijk summier. Mogelijk voelen 
verslaafden met ernstige medisch-somatische problemen zich tijdens hun opname 
onvoldoende medisch begeleid en leidt dit tot voortijdig afbreken van de behandeling. 
Het feit dat ernstige problemen met familie en sociale relaties drop-out voorspelden 
is geen verrassende bevinding. Deze problemen als zodanig kunnen uitval geven 
omdat de cliënt meent dat door zijn afwezigheid de problemen thuis (met de kinderen 
en/of de partner) of op het werk groter worden. Daarom wil hij naar huis terug en 
verlaat het programma. Een andere verklaring is mogelijk dat aan deze problemen 
een gebrek aan sociale vaardigheden ten grondslag ligt. Hierdoor zal de cliënt zich 
mogelijk moeilijker kunnen handhaven aangezien sociale vaardigheden in de veelal 
groepsmatig opgezette behandeling erg belangrijk zijn. Een voor de hand liggende 
conclusie is dat naast sociale vaardigheidstrainingen vormen van systeemtherapie 
een noodzakelijk onderdeel uit zouden moeten maken van de behandeling van 
verslaafden, zowel intramuraal als ambulant. Overigens is voor de wenselijkheid van 
systeemtherapie de laatste jaren veel empirische ondersteuning gekomen (O’Farrell 
& Fals-Stewart, 2003; Copello & Orford, 2002). Gedragstherapeutische vormen van 
relatie-en gezinstherapie verdienen daarbij de voorkeur (Miller e.a., 2002).

7.2.5 Waardenoriëntatie en drop-out 
De belangrijkste uitkomst bij de vraag welke invloed waarden en waardenverschillen 
tussen cliënten en behandelaars op drop-out hebben is dat waardenverschillen een 
duidelijker relatie hadden met drop-out dan de specifieke waarden van cliënten. Dat is 
een interessante bevinding omdat hierdoor de focus rond voorkeur voor waarden niet 
zozeer op het waardenpatroon van de cliënt komt te liggen als wel op de interactie 
tussen de cliënt en de behandelaar. Anders gezegd: communicatie over eventuele 
verschillen in voorkeur voor waarden is belangrijk. Daardoor kan er een interculturele 
dimensie in de communicatie komen. Training en opleiding van de behandelstaf in 
culturele sensitiviteit is hierbij een belangrijk instrument. Dat geldt ook voor het 
streven naar meer culturele diversiteit in de behandelstaf (Finn, 1994). Uit de 
resultaten van ons onderzoek blijkt dat deze communicatie mogelijk belangrijk is als 
het gaat om een verschil in waarden waarbij egocentrisme (gekenmerkt door waarden 
die verwijzen naar macht, prestatie en hedonisme) en openheid voor verandering 
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(zoals waarden die verwijzen naar stimulatie en zelfsturing) centraal staan. Op 
deze waarden scoren cliënten hoger dan hun behandelaars. Deze bevinding is in 
overeenstemming met de klinische ervaring van behandelaars dat in de behandeling 
van verslaafde cliënten vaak (machts)problemen ontstaan over de in de instelling 
gebruikelijke grenzen en regels.

7.2.6  De gevolgen van verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener 
en cliënt.
De belangrijkste bevinding uit hoofdstuk 5 is dat waardenincongruentie aan het begin 
van de behandeling weinig invloed lijkt te hebben op het resultaat van de behandeling. 
Er is alleen een beperkt effect van waardenincongruentie op de werkalliantie en 
tevredenheid als het effect bepaald wordt voor allochtone cliënten apart. Bovendien 
leidt initiële waardenincongruentie niet tot grotere drop-out en worden de eventuele 
verschillen in de loop van de behandeling niet duidelijk minder. Waardenincongruentie 
heeft dus geen duidelijk effect op het resultaat van de behandeling; er is wat dit betreft 
geen sprake van hinderlijke disconfirmatie. Een plausibele verklaring hiervoor is 
in de eerste plaats dat de gevonden verschillen in de voorkeuren voor waarden en 
normen van de cliënten t.o.v. de behandelteams in het algemeen te klein zijn om tot 
hinderlijke disconfirmatie te leiden (zie ook Vervaeke e.a., 1997). In de tweede plaats 
zijn voorkeuren voor waarden en normen in de verslavingszorg vermoedelijk minder 
therapierelevant en hebben zij een minder emotionele lading dan we veronderstelden. 
Ook het gegeven dat de verschillen tussen cliënten en het behandelteam in de loop 
van de tijd niet duidelijk minder werden pleit hiervoor. Waardenincongruentie heeft 
echter op een ander niveau wel enige invloed op de kwaliteit van de behandeling, 
namelijk op dat van het behandelproces. Dit geldt m.n. voor allochtone cliënten. 
Bij hen geeft waardenincongruentie in de domeinen veiligheid en conformisme 
een vermindering van de kwaliteit van de werkalliantie en leidt deze tot een minder 
grote tevredenheid. De genoemde waardedomeinen liggen in de door Schwartz 
uitgewerkte waardencirkel in aangrenzende gebieden in de dimensie behoudendheid. 
In dit gebied liggen waarden als veiligheid voor je familie, beleefdheid, respect voor 
familie en ouderen en respect voor traditie (Schwartz, 1992).  Allochtone cliënten 
hechten kennelijk meer aan deze waarden dan de behandelteams. Het gevonden 
effect is echter niet groot. Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek verdient het voor 
allochtonen vooralsnog de voorkeur in de eerste plaats te streven naar het leveren 
van goede, op evidentie berustende zorg boven het opzetten van cultuurspecifieke 
behandelprogramma’s (hetgeen overigens niet wil zeggen dat het niet zinvol kan zijn 
in bijzondere gevallen aan bepaalde (sub)groepen bijzondere aandacht te geven). 
Als (autochtone) behandelaar van allochtone cliënten dient men zich daarbij echter 
wel van de eventuele verschillen in culturele waarden en normen bewust te zijn en 
hierover ook op een adequate (cultuursensitieve) manier te communiceren. Dit geldt 
vooral voor de bij allochtonen in het algemeen belangrijke waarden en normen die 
samenhangen met traditie en respect. Het spreekt vanzelf dat de al eerder genoemde 
training en opleiding in interculturele aspecten van communicatie in dit verband 
belangrijk zijn.
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7.2.7 Verschil in uitkomsten van de onder 7.2.5 en 7.2.6 beschreven deelonderzoeken 
De uitkomsten van de deelonderzoeken die in hoofdstuk 4 en 5 zijn beschreven lijken 
elkaar te weerspreken. In hoofdstuk 4 wordt immers geconcludeerd dat er een relatie 
gevonden wordt tussen waardenincongruentie tussen cliënt en hulpverlener aan het 
begin van de behandeling en drop-out, terwijl in hoofdstuk 5 de conclusie luidt dat 
deze waardenincongruentie niet tot grotere drop-out leidt. Men dient zich daarbij 
echter te realiseren dat de conclusies in beide deelonderzoeken gebaseerd zijn op 
verschillende analysemethodes. In hoofdstuk 4 werden de analyses in een tweetal 
stappen uitgevoerd. Allereerst werden met behulp van Pearson correlatiecoëfficiënten 
en Guttman’s weak monocity coëfficiënten de relaties onderzocht tussen de scores 
op de verschillende waardenschalen en drop-out. Vervolgens werden dezelfde 
statistische technieken gebruikt voor het onderzoek naar de relatie tussen de 
waardenincongruenties en drop-out. De gevonden relaties waren klein en bijna 
allemaal niet significant. Dit is in overeenstemming met wat in hoofdstuk 5 werd 
gevonden. Hier werd onderscheid gemaakt in (vroege) uitvallers en blijvers en 
vervolgens werd de hoogte van de initiële waardenverschillen tussen deze groepen 
onderzocht. Ook hierbij werden nauwelijks significante verschillen gevonden. In 
hoofdstuk 4 werd vervolgens op de monotoniciteitscoëfficiënten nog een Smallest 
Space Analysis (SSA) uitgevoerd. Daardoor kon een beter inzicht verkregen worden 
in de wijze waarop de waarden en de waardenincongruenties in hun onderlinge 
(circumplexe) verband zich verhouden tot drop-out. Deze analyse is dus toegepast 
op correlaties die op zichzelf niet significant waren. Daarbij leek drop-out beter 
voorspeld te worden door waardenincongruenties dan door de waardenscores van de 
cliënten per se. 

Concluderend kan gesteld worden dat er door ons nauwelijks of geen statistisch 
significante samenhang gevonden is tussen zowel waarden van de cliënt als 
waardenverschillen tussen cliënt en behandelaar en drop-out. De bevindingen van 
de met de Smallest Space Analysis uitgevoerde bewerking, waarbij een verband 
tussen waardenincongruentie en drop-out zichtbaar gemaakt werd, maken het echter 
aannemelijk dat wat deze conclusie betreft enig voorbehoud op zijn plaats is. 
  
7.2.8  De invloed van behandelvisie op het beloop van de behandeling
Bij de vergelijking van drie wat signatuur en behandelvisie betreft verschillende 
instellingen voor klinische verslavingszorg was de belangrijkste bevinding dat de 
drop-out cijfers in de verschillende instellingen in de eerste fase van behandeling niet 
significant verschilden en de variatie van de puntschattingen vergelijkbaar is met de 
variatie die eerder daarover (nationaal en internationaal) gerapporteerd zijn (Bakeland 
& Lundwall, 1975; Stark 1992 en De Weert-van Oene e.a. , 1998). Bovendien bleek 
dat de tussen de cliënten van de verschillende instellingen gevonden verschillen (wat 
demografische en persoonlijkheidskenmerken betreft alsmede de mate van ernst 
van de verslavingsproblemen) nauwelijks invloed hadden op de kans op drop-out 
in de eerste fase van de behandeling. Verrassend was echter dat de late uitval (uitval 
in de periode van 3-8 weken) bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de 
antroposofische instelling Arta beduidend lager lag dan die van de reguliere instelling 
Centrum Maliebaan. De eerste en meest voor de hand liggende verklaring voor deze 
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verrassende bevinding is dat er in Arta in de eerste fase van de behandeling een sterke 
selectie plaatsvindt van voor vervolgbehandeling minder gemotiveerde cliënten. De 
drop-out in die eerste fase is namelijk relatief hoog. Een andere verklaring zou kunnen 
zijn dat het behandelklimaat van Arta een aantal elementen bevat die vooral bij langer 
durende vervolgbehandeling mogelijk drop-out voorkómen. Uit onderzoek is bekend 
dat factoren als cliëntgerichtheid, programmacohesie en -structuur en continuïteit van 
zorg therapietrouw bevorderen, hetgeen overigens iets anders is dan het voorspellen 
van drop-out (De Leon, 1991; Joe e.a.,1991; Bleyen, 2002). In de behandelvisie 
van Arta spelen deze factoren een prominente rol (Arta 2000, 2002). Een laatste 
verklaring is mogelijk dat een belangrijk uitgangspunt in de behandeling bij Arta 
het versterken van de gezonde en positieve kanten van cliënten is. In hoofdstuk 2 
wordt de mogelijke impact van deze kenmerken op de kwaliteit van de behandeling 
besproken. Dat dergelijke kenmerken belangrijk kunnen zijn in het verloop van 
chronische ziekten (zoals verslaving immers ook is) illustreert een recente studie 
van Surtees e.a. (2003). Zij vonden in hun prospectieve studie (n=20.579 in de 
leeftijd van 41-80 jaar) dat een persoonlijkheidsstructuur die zich kenmerkt door een 
sterke “sense of coherence” (coherentiegevoel) geassocieerd was met een significant 
lager mortaliteitsrisico als gevolg van alle doodsoorzaken (relatief risico= 0.69; 
p<0.0001). Dit coherentiegevoel is opgebouwd uit een drietal dimensies: gevoel 
van begrijpelijkheid (sense of comprehensibility), gevoel van stuurbaarheid (sense 
of manageability) en gevoel van zinvolheid (sense of meaningfulness) (Antonovsky, 
1987). Aangezien zingeving een belangrijk item is in de behandeling bij Arta speelt 
deze laatste dimensie mogelijk een rol bij de verklaring voor het gevonden verschil 
in late drop-out.

7.3 Sterke en zwakke kanten van de studie

Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie sterke en zwakke kanten. Het gaat daarbij 
om kenmerken zoals de onderbouwing van de doel- en vraagstelling, het design van 
het onderzoek, aspecten van de gehanteerde onderzoeksmethodes en de interpretatie 
van de resultaten. 

7.3.1 Sterke kanten van het onderzoek
Een belangrijke sterke kant van het onderzoek is het feit dat de gegevens verzameld 
zijn op basis van een zorgvuldige theoretische onderbouwing. In hoofdstuk 2 wordt 
een theoretisch fundament gelegd dat uitgaat van de tot nu toe beschikbare resultaten 
van empirisch onderzoek (en niet zozeer van ideeën en overwegingen waarvoor nog 
geen empirisch substraat voorhanden is). Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
sluiten hier goed bij aan waardoor beiden inspelen op actuele ontwikkelingen en een 
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van op empirische evidentie gegrondveste 
verslavingszorg.

Een tweede sterke kant van het onderzoek is het feit dat het een prospectieve, 
longitudinale cohortstudie is. Daardoor is het mogelijk om uitspraken te doen over 
voorspellende factoren die voor de kwaliteit van de behandeling (behandelproces 
en behandelresultaat) van belang zijn. Bovendien maakt dit longitudinale design 
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(anders dan bijvoorbeeld het geval is bij cross-sectioneel onderzoek) het mogelijk het 
verloop van de behandeling gedurende een langere periode te beoordelen. Met name 
bij onderzoek van allochtonen is dit van belang omdat juist over dat verloop weinig 
kwantitatieve gegevens bekend zijn (Eland & Richter, 2001). Bovendien geeft een 
dergelijk design de mogelijkheid onderscheid te maken tussen vroege en late drop-
out. Omdat time-in-program de belangrijkste voorspeller is in de verslavingszorg 
in termen van abstinentie, terugval, tewerkstelling en justitiële vervolging is een 
dergelijk onderscheid ook klinisch erg relevant (Bleyen, 2002; Hendriks, 1990). 

Een laatste sterktepunt van de studie hangt samen met de keuze van de 
meetinstrumenten. Voor alle gebruikte vragenlijsten geldt dat zij op grond van 
de resultaten van eerder psychometrisch onderzoek bekend staan als valide en 
betrouwbare instrumenten. Dit geldt ook voor de gebruikte vertaalde versies. De 
gebruikte instrumenten bleken ook in de onderzochte populatie een redelijke tot 
goede betrouwbaarheid te hebben. Dat laatste geldt zowel voor de allochtone als de 
autochtone subpopulatie van het onderzoek. 

7.3.2 Zwakke, beperkende kanten van het onderzoek
De studie vertoont natuurlijk ook een aantal zwakkere, beperkende kanten. 
Een eerste zwakte is het feit dat de in hoofdstuk 2 besproken mogelijk veelbelovende 
aanvullende perspectieven (waarbij de positieve, gezonde kenmerken van cliënten 
een plaats krijgen) niet verder geoperationaliseerd zijn. Daardoor levert het 
onderzoek geen empirische ondersteuning voor de premisse dat deze kenmerken 
voor de kwaliteit van de behandeling (in de zin van in behandeling blijven) belangrijk 
zijn. Hierop wordt in paragraaf 7.5 teruggekomen.

Een tweede beperking van de studie wordt gevormd door het feit dat we voor 
de beantwoording van de belangrijke vraag naar het verschil in drop-out tussen 
allochtonen en autochtonen aangewezen waren op de gegevens van slechts één 
instelling waarbij de aantallen betrekkelijk klein zijn. Bovendien was er binnen de 
groep allochtonen sprake van een oververtegenwoordiging van één groep: de Molukse 
Nederlanders. Dit is in de onderzochte instelling Centrum Maliebaan een bijzondere 
groep, aangezien zij doorstromen naar een eigen categorale instelling. Tenslotte is 
het waarschijnlijk dat de gevonden resultaten in dit deel van het onderzoek enigszins 
vertekend zijn doordat de onderzochte groep veel goed gemotiveerde allochtonen 
bevat gezien de grote uitval vóór de feitelijke opname.

Een derde beperking van het onderzoek betreft de hoge studie-dropout. Dit geldt 
m.n. het longitudinale aspect van de studie met metingen na elkaar in het verloop 
van de behandeling, zoals die zijn gedaan voor de beantwoording van de deelvragen 
naar de invloed van waardenverschillen en de behandelvisie op de kwaliteit van 
de behandeling (hoofdstuk 4 en 6). Daardoor hebben deze analyses betrekking op 
relatief kleine aantallen. Dit betreft met name de splitsing in allochtone en autochtone 
groepen en de splitsing in vroege en late drop-out groepen.  De toetsen hebben als 
gevolg daarvan een lage power. Dit betekent dat alleen grote verschillen en sterke 
verbanden kunnen worden aangetoond. De kans is dus aanzienlijk dat bestaande 
minder sterke verbanden en verschillen niet konden worden aangetoond.
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Een vierde beperking wordt gevormd door het feit dat waardenincongruentie in 
deze studie geoperationaliseerd is als verschillen tussen individuele cliënten en de 
gemiddelden van de behandelteams. Door de scores van de medewerkers per waarde-
item voor de afzonderlijke teams te middelen kunnen mogelijk betekenisvolle 
verschillen in waardenoriëntatie tussen individuele behandelaars en cliënten verloren 
zijn gegaan.

Een vijfde beperking betreft het gedeelte van het onderzoek waar de invloed van 
etniciteit is onderzocht. Bij de analyses is steeds uitgegaan van de groep allochtonen 
als geheel. Daardoor zijn eventuele onderlinge verschillen tussen de allochtone 
groeperingen verloren gegaan. Het had de voorkeur gehad de analyses per allochtone 
subgroepering apart uit te voeren, maar dat was gezien de toch al relatief kleine 
aantallen helaas onmogelijk. 

Een laatste beperking betreft het deelonderzoek naar de invloed van behandelvisie 
op het beloop van de behandeling. Doordat het onderzoek slechts in drie instellingen 
is gedaan is de zeggingskracht ervan beperkt. Het is een gemis dat er geen andere 
instellingen met een bijzondere signatuur (zoals de christelijke instellingen) aan het 
onderzoek hebben deelgenomen. Helaas werd de medewerking van deze instellingen 
niet verkregen. 

7.4 Aanbevelingen voor de klinische praktijk en suggesties voor verder 
onderzoek

Onderzoek vraagt vaak erg veel inspanning van een ieder die erbij betrokken is 
maar het levert ook vruchten op. Die vruchten kunnen enerzijds onderbouwde 
aanbevelingen voor de klinische praktijk zijn en anderzijds suggesties voor verder 
onderzoek.

7.4.1 Aanbevelingen voor de klinische praktijk
Op grond van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen 
voor de praktijk van de (klinische) verslavingszorg worden geformuleerd.
1. Het lijkt gerechtvaardigd de inspanningen gericht op het verbeteren van de 

zorg voor allochtonen vooral te richten op motivatie voor behandeling en het 
voorkómen van uitval voordat de behandeling feitelijk begint. Van belang  hierbij 
is dat de informatie over die zorg op een voor allochtonen aantrekkelijke en 
begrijpelijke manier gebracht wordt. In het onderhandelingstraject over de te 
volgen behandeling dienen hulpverleners zich bovendien goed bewust te zijn 
van hun eigen culturele perspectief en de verschillen hiervan ten opzichte van 
de allochtone cliënt. Door over deze verschillen te communiceren kunnen deze 
kleiner in plaats van groter worden en daardoor minder een barrière opleveren 
voor behandeling. Ook de verslavingszorg zelf dient voor allochtonen voldoende 
aantrekkelijk te zijn, niet te hoge drempels te bevatten en voldoende in te spelen 
op de werkelijke behoeftes van de cliënten. Waar nodig zal speciale aandacht aan 
bijzondere (sub)groepen gegeven moeten worden.

2. In de communicatie met allochtonen is het voor (autochtone) behandelaars 
belangrijk dat zij naast voldoende kennis over de culturele achtergrond van hun 
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cliënten over de geëigende communicatieve vaardigheden beschikken om op 
een doeltreffende manier over de verschillen in culturele waarden en normen te 
communiceren. Waar nodig dient men zich deze vaardigheden door middel van 
gerichte training en opleiding eigen te maken. Overigens ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat interculturele verslavingszorg duidelijker gestalte kan 
krijgen wanneer er in behandelteams sprake is van voldoende culturele diversiteit. 
Hierdoor krijgen behandelaars namelijk de mogelijkheid de verschillende 
aspecten van interculturaliteit niet alleen te verkennen in de altijd enigszins 
ongelijkwaardige relatie met hun cliënten maar ook in die met hun collega’s, waar 
deze ongelijkwaardigheid in principe geen rol speelt.  

3. Ernstige medisch-somatische problemen bleken in dit onderzoek drop-out te 
voorspellen. Het is daarom belangrijk dat hieraan in de behandeling op adequate 
wijze aandacht geschonken wordt.    

4. Omdat ernstige problemen met familie en sociale relaties een risicofactor voor 
het voortijdig beëindigen van de behandeling kunnen betekenen is het belangrijk 
aan deze problematiek gerichte aandacht te geven. Naast de veelal gebruikelijke 
groepstherapeutische benadering ligt het daarom voor de hand in de intramurale 
behandeling systeemtherapeutische elementen op te nemen wanneer dit nog niet 
het geval is. Gedragstherapeutische benaderingen verdienen daarbij de voorkeur.

5. Aangezien de therapietrouw van cliënten wordt bevorderd als het aangeboden 
programma cohesief, cliëntgericht en gestructureerd is, verdient het bij de 
vormgeving en ontwikkeling van behandelprogramma’s aanbeveling voldoende 
rekening met deze elementen te houden. Met name in de grootschalige instellingen, 
die in de laatste tijd door fusies zijn ontstaan, is het gevaar niet denkbeeldig dat 
deze elementen en daarmee de menselijke maat ondergesneeuwd raken. Hierdoor 
kan de kwaliteit van de behandeling afnemen. Het relatieve succes dat instellingen 
met een bijzondere signatuur mogelijk hebben (m.n. met langduriger vormen 
van klinische behandeling) heeft mogelijk ook met het feit te maken dat deze 
elementen in dergelijke instellingen veel aandacht krijgen.

6. Vooral bij meer langdurige vormen van behandeling verdient het aanbeveling 
voldoende oog te hebben voor de gezonde en positieve kenmerken van cliënten. 

7.4.2 Suggesties voor verder onderzoek
Ook dit onderzoek genereert een aantal nieuwe vraagstellingen. 
1. Om te beginnen een algemene opmerking: een studie als deze maakt duidelijk 

dat onderzoek naar de kwaliteit van behandeling (in de zin van de kwaliteit 
van het resultaat maar ook de kwaliteit van het behandelproces) vraagt om een 
onderzoeksdesign dat prospectief en longitudinaal van aard is en niet cross-
sectioneel. Een dergelijk design maakt het ook mogelijk de voor de praktijk 
relevante differentiatie tussen vroege en late drop-out te maken.

2. In het kader van een longitudinale interventiestudie zou een relevante vraagstelling, 
die voortborduurt op de resultaten van het deelonderzoek naar de invloed van 
etniciteit op de kwaliteit van de behandeling de volgende zijn: leidt gerichte 
aandacht voor cultuursensitieve communicatie (middels daartoe geëigende 
training) tot betere resultaten in de behandeling van allochtone verslaafden?
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3. Een andere hierbij aansluitende vraagstelling is: leidt een gericht programma van 
aanpak dat als doelstelling heeft de allochtone cliënt te motiveren voor klinische 
behandeling inderdaad tot een verlaging van de drempel tot deelname aan deze 
zorg?

4. De resultaten van dit onderzoek (zie hoofdstuk 6) maken het waarschijnlijk dat 
het in de verslavingszorg de moeite waard is in de behandeling meer rekening te 
houden met positieve, gezonde kenmerken van cliënten. Deze resultaten sluiten 
aan bij de uitkomsten die gerapporteerd worden over de behandeluitkomst 
van de DialectischeGedragsTherapie (DGT) bij mensen met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis, waarbij deze elementen eveneens een centrale rol 
spelen. Vraagstellingen die in dit verband onderzocht zouden kunnen worden 
zijn: voorspelt een zwak coherentiegevoel (zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 
6) uitval tijdens de behandeling en leidt een sterk coherentiegevoel juist tot een 
grotere therapietrouw? Een daarbij aansluitende vraagstelling zou kunnen zijn: 
is het mogelijk met gerichte interventies het coherentiegevoel te versterken en, 
indien dit mogelijk is, leidt dit tot grotere therapietrouw?

De beantwoording van deze aanvullende vragen kan de behandeling van allochtonen 
en autochtone verslaafden in de toekomst verbeteren. Tot die tijd kunnen wij slechts 
aanbevelen dat zowel allochtonen als autochtonen zoveel mogelijk bewezen efficiënte 
interventies krijgen aangeboden, waarbij er aandacht is voor cultuursensitieve 
communicatie zowel initieel over de inhoud van het behandelaanbod als later tijdens 
de behandeling zelf.
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Hoofdstuk 1
Achtergrond van de studie
Drop-out (in het algemeen gedefinieerd als elke voortijdige beëindiging van de 
behandeling, los van de vraag bij wie het initiatief voor beëindiging ligt) komt in de 
verslavingszorg veelvuldig voor. Dat geldt zowel in Nederland als daarbuiten en voor 
zowel ambulante als klinische cliënten. De gerapporteerde cijfers liggen ongeveer 
tussen de 25 en 55 % voor alcoholcliënten en 25 en 75 % voor drugscliënten. Uitval 
tijdens de behandeling werkt voor zowel de cliënt als de behandelaar demotiverend 
en is in sociaal-economische zin ongunstig. Het is dus van groot belang om drop-
out tijdens de behandeling te voorkómen. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit 
van de behandeling toeneemt. Bij kwaliteit gaat het zowel om de kwaliteit van de 
uitkomsten (effectiviteit) als om de kwaliteit van het behandelproces (werkrelatie 
en tevredenheid). Omdat drop-out als uitkomstmaat zo’n centrale plaats inneemt is 
een belangrijke vraag welke factoren drop-out voorspellen. Deze factoren kunnen 
ingedeeld worden in cliëntvariabelen, instellingsvariabelen (inclusief therapeut- en 
behandelingskenmerken) en procesvariabelen, die samenhangen met de interactie 
tussen deze beide. Van een groot aantal van deze variabelen zijn voldoende 
empirische gegevens bekend. Van een aantal andere echter niet. Het gaat daarbij om 
een drietal aandachtsgebieden.

a. Etniciteit
Er zijn aanwijzingen dat allochtone cliënten (waarbij problematisch harddruggebruik 
overigens waarschijnlijk vaker voorkomt dan op grond van de bevolkingscijfers 
te verwachten zou zijn) minder in zorg komen, eenmaal in zorg hun behandeling 
sneller afbreken dan autochtone cliënten en moeilijk doorstromen naar de klinische 
vervolgbehandeling. Hoe het ze vergaat in die vervolgbehandeling is nauwelijks 
bekend. Vermoedelijk is etniciteit dus een belangrijke voorspellende factor voor 
drop-out. Dit vermoeden steunt echter niet op harde onderzoeksgegevens.

b. Verschillen in waarden en normen tussen behandelaars en cliënten
Hoewel hiervoor empirische gegevens ontbreken is het op theoretische gronden 
aannemelijk dat disconfirmatie in de zin van incongruentie van culturele waarden en 
normen tussen behandelaars en cliënten in de verslavingszorg relevant is. Culturele 
waarden en normen spelen in deze zorg van oudsher immers een belangrijke rol 
bij de vormgeving van de therapeutische programma’s (bijv. in therapeutische 
gemeenschappen en bij het 12-stappen programma van de AA-beweging). Ook 
het feit dat verondersteld wordt dat bij de behandeling van allochtone verslaafden 
verschillen in waardenoriëntatie ten opzichte van de witte zorg een negatieve rol 
kunnen spelen maakt het belang van deze vorm van disconfirmatie aannemelijk.

c. Behandelvisie
Aard, doelstelling en behandelklimaat bepalen mede het behandelresultaat. Deze 
variabelen zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde mens- en behandelvisie. Naast 
de in het algemeen door de verschillende instellingen gehanteerde reguliere visie 
(met een medisch en wetenschappelijk karakter) is er in Nederland ook een aantal 
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instellingen met een afwijkende behandel- en mensvisie. Voorbeelden hiervan 
zijn de cultuursensitief opererende instellingen zoals sommige motivatiecentra en 
instellingen met een bijzondere signatuur zoals de christelijke en de antroposofische 
instellingen. Goede empirische gegevens over de behandelresultaten van dit soort 
instellingen ontbreken. Dat lijkt een belangrijk gemis omdat deze instellingen zelf 
vaak goede resultaten rapporteren. Het is daarom de moeite waard de resultaten (in 
de zin van drop-out maar ook van therapietrouw) van instellingen met een bijzondere 
signatuur te vergelijken met die van regulier werkende instellingen. 

Doel en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van ons onderzoek is empirisch materiaal te verzamelen over de invloed 
van etniciteit, waardenincongruentie en behandelvisie op de klinische behandeling 
van verslaafden. De algemene vraagstelling van het onderzoek is: wat is de invloed 
van deze variabelen op het behandelproces (werkalliantie en tevredenheid) en de 
behandeluitkomst (drop-out)?

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is opgezet als een prospectieve cohortstudie. De gegevens zijn 
verzameld in drie instellingen met een sterk uiteenlopende visie op verslaving en de 
behandeling ervan: de regionale instelling Centrum Maliebaan (intake bij de Detox 
Maliebaan en het Motivatiecentrum; vervolgbehandeling bij het Blauwe Huis en de 
Maliebaankliniek), de landelijke, antroposofische instelling Arta (onderdeel van de 
Arta-Lievegoedgroep te Bilthoven; intake bij het introductiecentrum Hamingen; 
vervolgbehandeling de Witte Hull en Aanzet) en het Intercultureel Motivatie Centrum 
van de Jellinek. In totaal namen 214 cliënten (64 allochtonen en 150 autochtonen) en 
87 medewerkers (21 allochtonen en 66 autochtonen) aan het onderzoek deel. 

Hoofdstuk 2
Verslavingszorg en dropout
In dit hoofdstuk wordt een model voor drop-out en therapietrouw (‘treatment retention 
model’) in de verslavingszorg gepresenteerd. Dit model wordt in een tweetal stappen 
uitgewerkt. In het eerste model wordt een overzicht gegeven van de beschikbare 
empirische onderzoeksresultaten. Factoren die drop-out voorspellen komen aan 
bod waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen cliëntkenmerken, instellings-en 
therapeutkenmerken en interactiekenmerken. In de discussie wordt ingegaan op het 
feit dat het model een tweetal essentiële elementen mist. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen vroege en late drop-out (‘early and late drop-out’). Evenmin is er 
plaats voor factoren die het potentieel representeren dat cliënten hebben om hun 
problemen de baas te worden.  In een tweede, uitgewerkt model worden aanvullende 
perspectieven voorgesteld, die de gesignaleerde lacunes kunnen ondervangen. Daarbij 
wordt ingegaan op de mogelijkheden die het salutogeneseconcept van Antonovsky en 
het concept van zelf-effectiviteit van Bandura in dit verband kunnen hebben.
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Hoofdstuk 3
Allochtonen en Autochtonen in de klinische verslavingszorg. Acceptatie van het 
behandelaanbod en vroegtijdige beëindiging van de behandeling.
In dit hoofdstuk worden een viertal vragen onderzocht. 1.) Is de drempel voor 
klinische verslavingszorg hoger voor allochtone dan voor autochtone cliënten? 2.) 
Is in de intramurale (net als in de ambulante) verslavingszorg de drop-out groter 
onder allochtone dan onder autochtone cliënten? 3.) In welke opzichten verschillen 
allochtone en autochtone cliënten van elkaar en in welke mate voorspellen deze 
eventuele verschillen drop-out? 4.) Zijn er onder allochtone en autochtone cliënten 
specifieke voorspellers voor drop-out aanwijsbaar? 

Voor de beantwoording van deze vragen werd naast gegevens uit de 
onderzoekspopulatie gebruikt gemaakt van de beschikbare cijfers over de geplande 
opnames. Inderdaad blijken allochtone cliënten de klinische zorg minder makkelijk 
te bereiken dan autochtone cliënten. Drop-out vóór opname (no-show) kwam bij 
allochtone cliënten significant vaker voor dan bij de autochtonen. Verrassend was 
echter dat eenmaal opgenomen allochtone cliënten het zeker niet minder deden 
dan autochtonen. De kans op uitval uit de behandeling was (in tegenstelling tot het 
heersende beeld) voor autochtonen namelijk wat groter dan voor allochtonen; het 
verschil was echter niet significant. Tussen de allochtonen en de autochtonen bestonden 
zowel overeenkomsten als significante verschillen. De typische allochtone cliënt zoals 
deze in ons onderzoek verschijnt is van het mannelijke geslacht, drugsgebruiker, zegt 
weinig problemen te hebben op het psychische vlak, is creatief en spiritueel ingesteld, 
extravert en vindt beleefdheid en respect voor de familie belangrijk. Hij onderscheidt 
zich niet van zijn autochtone collega wat betreft leeftijd, opleiding, grootte van de 
woonplaats en hij heeft evenveel problemen als deze met justitie, werk, zijn familie 
en sociale relaties. Opvallend is ook dat hij over de behandeling even tevreden is als 
de autochtone cliënt en hij zijn relatie met de hulpverleners even goed vindt. Evenzeer 
opmerkelijk is dat de gevonden verschillen tussen allochtonen en autochtonen niet 
verantwoordelijk bleken te zijn voor een voortijdige beëindiging van de klinische 
behandeling.  Bij de beantwoording van de vierde vraag bleken twee zeer basale 
probleemgebieden zowel bij allochtonen als autochtonen voorspellend te zijn voor het 
voortijdige afbreken van de behandeling: ernstige lichamelijke klachten en ernstige 
problemen in de relaties met familie of vrienden. 

Hoofdstuk 4
Waardenoriëntatie en drop-out 
In dit hoofdstuk wordt, uitgaande van de theorie van Schwartz betreffende 
de circumplexe structuur van waarden, onderzocht in hoeverre bepaalde 
waardenoriëntaties van cliënten en bepaalde waardenincongruenties tussen cliënten 
en behandelaars voortijdig vertrek uit een klinische verslavingsbehandeling 
voorspellen. Een tweede vraag was of incongruenties in de waardenoriëntatie 
tussen cliënten en behandelaars een sterkere voorspeller van drop-out zijn dan de 
waardenoriëntatie van de cliënten per se. Bij de analyses werd gebruik gemaakt van 
Pearson correlatiecoëfficiënten, Guttman’s weak monocity coëfficiënten en Smallest 
Space Analysis.
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Er werd nauwelijks of geen statistisch significante samenhang gevonden tussen 
zowel waarden van de cliënt als waardenincongruenties tussen cliënt en behandelaar 
en drop-out. Bij de Smallest Space Analysis op de monotoniciteitscoëfficienten leek 
drop-out geassocieerd met een waardenpatroon dat gekenmerkt wordt door een 
hoge mate van egocentrisme en een geringe mate van behoudendheid. Verder leken 
incongruenties in de waardenoriëntatie tussen cliënten en behandelaars drop-out 
sterker te voorspellen dan de waardenoriëntatie van de cliënten per se. 

Hoofdstuk 5
Verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener en cliënt in de 
klinische verslavingszorg
De vraagstelling in dit hoofdstuk was: is er een verband tussen initiële 
waardenincongruentie (verschillen in waarden en normen bij het begin van de 
behandeling) tussen cliënt en behandelaar(s) en het behandelresultaat in termen 
van werkrelatie, tevredenheid en drop-out, komt deze waardenincongruentie vaker 
voor bij allochtone dan autochtone cliënten en daalt de waardenincongruentie in het 
verloop van de behandeling ? 

Allereerst werden de gevolgen van waardenincongruentie tussen cliënten en 
behandelteams aan het begin van de behandeling op tevredenheid, werkalliantie en 
drop-out voor de gehele populatie onderzocht. Vervolgens werd bekeken in hoeverre 
er wat dit betreft verschillen waren tussen allochtone en autochtone cliënten. De 
resultaten waren verrassend. De belangrijkste bevinding van dit deelonderzoek was 
dat waardenincongruentie aan het begin van de behandeling weinig invloed lijkt te 
hebben op drop-out. Er is wat dit betreft geen verschil tussen autochtone en allochtone 
cliënten. Bij deze laatste groep gaf waardenincongruentie echter een vermindering 
van de kwaliteit van de werkalliantie en leidde het tot minder tevredenheid. Het gaat 
daarbij om incongruentie van waarden als veiligheid voor je familie, beleefdheid, 
respect voor familie en ouderen en respect voor traditie, waar de allochtone cliënten 
meer aan hechten. De waardenincongruëntie aan het begin van de behandeling 
veranderde voor beide groepen niet noemenswaard in de loop van de behandeling. 

Hoofdstuk 6
De invloed van signatuur van de instelling op drop-out: een onderzoek bij drie 
verslavingszorginstellingen.
In dit hoofdstuk gaat het om de vraag welke invloed behandelvisie heeft op het 
beloop van de behandeling. Deze vraag werd opgesplitst in twee deelvragen: 1) 
verschillen de instellingen met een verschillende signatuur van elkaar in termen van 
patiëntenkenmerken als verslavingsernst, persoonlijkheid en socio-demografische 
kenmerken en 2) verschillen deze instellingen qua drop-out van elkaar en kan dit 
verklaard worden door verschillen in patiëntenkenmerken? 

De belangrijkste bevinding was dat de drop-out cijfers in de verschillende 
instellingen in de eerste fase van behandeling niet significant van elkaar verschilden. 
Bovendien bleek dat er tussen de cliënten van de verschillende instellingen weliswaar 
een aantal verschillen bestonden (wat demografische en persoonlijkheidskenmerken 
betreft alsmede de mate van ernst van de verslavingsproblemen), maar dat deze 
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verschillen nauwelijks invloed hadden op de kans op drop-out in de eerste fase van 
de behandeling. Verrassend was echter dat de late uitval (uitval in de periode van 3-8 
weken) bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de antroposofische instelling 
Arta significant lager lag dan die van de reguliere instelling Centrum Maliebaan. De 
eerste en meest voor de hand liggende verklaring van het geobserveerde verschil 
is dat er in Arta in de eerste fase van de behandeling een sterke selectie plaatsvindt 
van voor vervolgbehandeling minder gemotiveerde patiënten. Een andere verklaring 
zou kunnen zijn dat het behandelklimaat van Arta een aantal elementen bevat (zoals 
patiëntgerichtheid, programmacohesie en –structuur, continuïteit van zorg en het in 
de behandeling versterken van de gezonde en positieve kanten van patiënten) die 
vooral bij langer durende vervolgbehandeling mogelijk drop-out voorkómen.

Hoofdstuk 7
Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 
samengevat en aan een beschouwing onderworpen. Vervolgens worden de sterke en 
zwakke kanten (beperkingen) van het onderzoek besproken. 

Sterke kanten van het onderzoek zijn in de eerste plaats het feit dat de gegevens 
verzameld zijn op basis van een zorgvuldige theoretische onderbouwing en de 
longitudinale opzet van het onderzoek. Ook de keuze van de meetinstrumenten 
(valide en betrouwbare vragenlijsten) is een sterke kant van de studie. 

Zwakke kanten van het onderzoek zijn het feit dat de aanvullende perspectieven 
(waarbij de positieve, gezonde kenmerken van cliënten een plaats krijgen) die in 
hoofdstuk 2 zijn besproken in de studie niet verder geoperationaliseerd zijn en dat 
voor de beantwoording van de belangrijke vraag naar het verschil in drop-out tussen 
allochtonen en autochtonen slechts gebruik kon worden gemaakt van de gegevens 
van één instelling (met een oververtegenwoordiging van de Molukse Nederlanders) 
waarbij de aantallen bovendien betrekkelijk klein waren. Bovendien is het 
waarschijnlijk dat de resultaten van dit deel van het onderzoek enigszins vertekend 
zijn doordat de onderzochte groep veel goed gemotiveerde allochtonen bevat gezien 
de grote uitval vóór de feitelijke opname. Andere beperkingen van het onderzoek 
zijn de hoge studie-dropout (waardoor een aantal toetsen een lage power hebben) 
en het feit dat in de studie steeds is uitgegaan van de groep allochtonen als geheel 
waardoor eventuele onderlinge verschillen tussen de allochtone subgroeperingen 
verloren zijn gegaan. Een laatste zwakke kant van de studie is gelegen in het feit dat 
het deelonderzoek naar de invloed van behandelvisie op de behandeling slechts in 
drie instellingen is gedaan waardoor de zeggingskracht ervan beperkt is.

Tenslotte worden een aantal aanbevelingen voor de klinische praktijk en voor 
verder onderzoek geformuleerd. Een eerste aanbeveling voor de klinische praktijk is 
de inspanningen voor het verbeteren van de zorg voor allochtonen vooral te richten 
op motivatie voor behandeling en het voorkómen van uitval voordat de behandeling 
feitelijk begint. Een volgende aanbeveling is ervoor te zorgen dat behandelaars 
in de communicatie met allochtonen naast voldoende kennis over de culturele 
achtergrond van hun cliënten over de geëigende communicatieve vaardigheden 
beschikken om op een doeltreffende manier over de verschillen in culturele waarden 
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en normen te communiceren. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat 
er in de behandeling op adequate wijze aandacht geschonken moet worden aan de 
ernstige medisch-somatische problemen die de cliënten vaak hebben. Dat geldt ook 
voor problemen met familie en sociale relaties. Programma’s dienen voldoende 
systeemtheoretische elementen te bevatten, waarbij gedragstherapeutische 
benaderingen de voorkeur hebben. Een andere aanbeveling is behandelprogramma’s 
voldoende cohesief, cliëntgericht en gestructureerd in te richten. Vooral bij meer 
langdurige vormen van behandeling verdient het tenslotte aanbeveling voldoende 
oog te hebben voor de gezonde en positieve kenmerken van cliënten. 
Als aanbeveling voor verder onderzoek wordt in de eerste plaats in zijn algemeenheid 
bepleit onderzoek naar de kwaliteit van behandeling (in de zin van de kwaliteit 
van het resultaat maar ook de kwaliteit van het behandelproces) op te zetten met 
een onderzoeksdesign dat prospectief en longitudinaal van aard is. Als mogelijk 
interessante vervolgstudies worden interventiestudies naar het effect van gerichte 
aandacht voor cultuursensitieve communicatie met en motivering van allochtone 
cliënten genoemd. Datzelfde geldt voor studies naar de voorspellende waarde van 
een zwak coherentiegevoel en naar de mogelijkheden van gerichte interventies 
ter versterking hiervan. Afsluitend wordt opgemerkt dat de beantwoording van 
deze vragen de behandeling van allochtone en autochtone cliënten op termijn kan 
verbeteren, maar dat het tot die tijd belangrijk is beide groepen op een cultuursensitieve 
wijze interventies aan te bieden die zoveel mogelijk bewezen effectief zijn.   
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Summary*

The influence of ethnicity, norms and values and 
treatment philosophy on the clinical treatment of 

addicts

* Met dank aan Jelle Tjaden, drs. in de Engelse taal- en letterkunde 
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Chapter 1
Background 
Drop-out frequently occurs in addiction treatment. Drop-out is generally defined as 
premature termination of the treatment not considering the question who took the 
initiative. This is valid not only in the Netherlands but also abroad and for out-patients 
as well as for clinical patients. The figures mentioned vary between 25 and 55 % for 
alcohol addicts and between 25 and 75 % for drug addict. Drop-out during treatment 
works for client as well as for staff member demotivating and is unfavourable in 
social-economic respect. It is therefore of paramount importance to prevent drop-out 
during treatment. It is as a consequence necessary to raise the quality of treatment. 
Quality concerns both the outcome (effectivity) and the process of treatment (work 
relation and satisfaction). As drop-out is such a vital issue in addiction treatment it 
is important to know which factors will predict drop-out. Factors predicting drop-
out may be classified as client-variables, institution-variables (including therapeutic 
characteristics and treatment characteristics) and variables connected with the  
interaction between the two. Sufficient empirical data are known of a large number 
of these variables. This is, however, not the case for some of the others. It concerns 
about three areas of attention.

a. Ethnicity
There are indications that clients from ethnic minorities (in which problematic use of 
hard drugs is more prevalent than can be expected according to population figures) 
will less apply for care, will more readily terminate the treatment and will have more 
difficulties to move on to subsequent clinical treatment than native clients. It is hardly 
known how they are reacting to the latter treatment. Ethnicity therefore seems an 
important factor in predicting drop-out. However, this presumption does not rest on 
hardcore research data. 

b. Differences in norms and values between clients and therapists
It is on theoretical grounds credible that disconfirmation in the sense of incongruence 
of cultural norms and values between clients and therapists is relevant in addiction 
care. However, empirical data supporting the above are not available. After all, 
cultural norms and values traditionally play an important role in this care (for 
example within the therapeutical communities and in the 12-step programma of the 
AA-movement). When treating addicts of ethnic minorities it is also presumed that 
differences in value orientation from the “white” care may play a negative part. This 
will make the significance of this form of disconfirmation plausible. 

c. Treatment philosophy
Nature, objective and climate of treatment also ascertain the treatment results. These 
variables are to a large extent dependent on the vision on man and treatment that 
is applied. In the Netherlands there are a number of institutions with a different 
philosophy in this respect. They are in addition to the various institutions with a 
more regular vision on man and treatment with medical and scientific characteristics. 
Institutions based on cultural sensitivity like some motivation centrums and 
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institutions of a particular nature like Christian and anthroposophical institutions are 
examples of the former. Proper empirical data regarding treatment results of this kind 
of institutions are not available. That would seem an important deficiency because 
these institutions themselves often report good results. It is therefore worthwhile 
comparing the results (in terms of drop-out as well as therapy compliance) of 
institutions of a particular nature with those of regularly working institutions. 

Objective and general question of the research
The objective of our investigation is collecting material concerning the influence of 
ethnicity, incongruence of values and treatment philosophy on the clinical treatment 
of addicts. The 
general presentation of the question is: what is the influence of these variables on 
the treatment process (working alliance and satisfaction) and the treatment outcome 
(drop-out) ?

Design of the research
The research is designed as a prospective cohort study. The data have been collected 
in three institutions, each with an entirely different vision on addiction and the 
treatment thereof: the regional institution Centrum Maliebaan (intake at the Detox 
Maliebaan and the Motivatiecentrum; continuation of treatment at the Blauwe Huis 
and the Maliebaankliniek), the nationwide operating anthroposofical institution 
Arta (part of the Arta-Lievegoedgroep in Bilthoven; intake at the introduction 
centre Hamingen, continuation of treatment at the Witte Hull and Aanzet) and the 
Intercultureel Motivatie Centrum of the Jellinek. In total 214 clients (64 of ethnic 
minorities and 150 natives) and 87 co-workers (21 of ethnic minorities and 66 
natives) took part in the research.

Chapter 2
Addiction care and drop-out
In this chapter a treatment retention model in the addiction care is presented. This 
model is elaborated in two steps. In the first model an overview is presented of 
available empirical research results. Factors predicting drop-out are presented 
whereby distinction is made between characteristics of clients, of institutions and 
therapists and of interaction between these two. In the discussion attention is paid to 
the fact that the model lacks a couple of essential elements. No difference is made 
between early and late drop-out. Also there is no place in the model for factors 
representing the potential that clients have to master their problems. Additional 
perspectives are presented in a second detailed model obviating the deficiencies 
mentioned above. Mention is made of the possibilities that may be presented in this 
respect by the salutogenesis concept of Antonovsky and the concept of self efficacy 
of Bandura. 
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Chapter 3
Ethnic minorities and natives in the clinical addiction care. 
Acceptance of the offer for treatment and premature termination of treatment
In this chapter about four questions will be investigated. 1.) Is the threshold for 
clinical addiction care higher for clients of ethic minorities than for native clients? 
2.) Is in the intramural addiction care (like in the ambulant care) the drop-out more 
frequent for clients of ethnic minorities than for native clients? 3.) In what respect 
do clients of ethnic minorities and native clients differ from each other and to what 
extent do these drop-out differences if any predict drop-out? 4.) Are there among 
clients of ethnic minorities and native clients specific predicting factors for drop-out 
apparent? In order to be able to answer these questions use was made not only of 
data from the research population but also from figures regarding planned admission. 
Results showed that admittance to the clinical care is indeed harder for clients of 
ethnic minorities than it is for native clients to achieve. Drop-out before admission 
occurred significantly more often with clients of ethnic minorities than with natives. 
It was surprising to note, however, that, once they had been admitted, clients of 
ethnic minorities certainly did not perform less well than natives. Chances that drop-
out would occur to native clients were, contrary to the predominantly prevailing 
picture, somewhat bigger than to clients of ethnic minorities; the difference was, 
however, not significant. Considerable differences as well as well as similarities both 
occurred between clients of ethnic minorities and natives. The typical client of ethnic 
minorities turning up in our research is a male drugtaker, maintaining to have few 
problems in the psychic sphere, is creative and of spiritual tendency,. He is extravert 
and he considers courtesy to and respect for his family and relatives important. He 
does not distinguish himself from his native colleagues regarding age, education 
and size of residence. He has as many problems with the law, his workplace, his 
relatives and family and other social relationships. It is striking that he is equally 
satisfied with the treatment as the native client and that he considers his relationship 
with his therapists as equally good. It is also noteworthy that the differences found 
between clients of ethnic minorities and natives did not appear to be responsible for a 
premature termination of the clinical care. In the response to the fourth question two 
very basic problem areas turned out to be predictive for clients of ethnic minorities 
as well as for natives for the treatment to be broken off, to note severe somatic 
complaints and sever problems in the relationship with family or friends. 

Chapter 4
Value orientation and drop-out 
In this chapter it is investigated whether value orientations and incongruence of values 
between clients and therapists of a certain kind predict premature termination of the 
treatment in a clinical setting for addiction care. The starting-point for this question is the 
theory of Schwartz regarding the circumplex structure of values. A second question was 
whether incongruence of values between clients and therapists predict drop-out stronger 
than the value orientation of the client as such. The analysis was performed with the help 
of Pearson correlation coefficients, Guttman’s weak monocity coefficients and Smallest 
Space Analysis. 
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Barely or no statistically significant connection was found between dropout and 
values of the client as well as incongruence of values between clients and therapists. 
Performing the Smallest Space Analysis on the monocity coefficients dropout seemed to 
be associated with a value pattern characterized by a high level of egocentrism en a low 
level of conservatism. Furthermore incongruence of value orientation between clients 
and therapists seemed to predict dropout more strongly than the value orientation of the 
client as such.  

Chapter 5
Differences in cultural norms and values between therapist and client in the 
clinical addiction care
The question in this chapter is: is there a connection between initial value 
incongruence (differences in norms and values at the beginning of treatment) among 
client and therapist and the treatment results in terms of relationship, satisfaction and 
drop-out? Furthermore does the value incongruence happen more often with clients 
of ethnic minorities than with native clients and does the value incongruence go 
down in the course of the treatment? 

To start with the consequences of value incongruence between clients and treatment 
team were tested at the outset of the treatment on satisfaction, working alliance and 
drop-out for the entire population. Then it was considered as to what extent there 
were differences between clients of ethnic minorities and native clients in this 
respect. The results were surprising. The most important conclusion of this part of 
the research was that value incongruence had little influence on drop-out at the start 
of the treatment. There was no difference between native clients and clients of ethnic 
minorities as far as this concerned. However, value incongruence showed decline 
in quality of the working alliance and resulted in a reduction of satisfaction in the 
latter group. It concerns here an incongruence of values such as safety for the family, 
politeness and respect towards relatives and the elderly and concern for tradition, to 
which the clients of ethnic minorities client attaches particularly. The incongruence 
of values at the beginning of the treatment did not change worth mentioning during 
the course of the treatment.

Chapter 6
The influence of treatment philosophy on the course of treatment: a research at 
three addiction care institutions 
This chapter deals with the question what influence there is of the treatment 
philosophy on the course of the treatment. This question is split up into two parts: 1.) 
do the institutions with different signatures vary from each other in terms of patient 
characteristics such as severity of addiction, personality and socio-demographic 
characteristics and 2.) do these institutions differ from each other qua drop-out and 
may this be explained by differences in patient characteristics? 

The most important conclusion was that drop-out figures in the different 
institutions in the first phase of treatment did not differ significantly. Moreover 
it turned out that there were a number of differences as regards demographic and 
personality characteristics as well as the severity of the addiction problems. But 
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these differences were hardly of any influence on the chance of drop-out in the 
first phase of the treatment. It was, however, surprising that the later drop-out (i.e. 
within a period of 3-8 weeks) in the departments for continued treatment of Arta was 
significantly lower than in those of the regular institution Centrum Maliebaan. The 
first and most obvious explanation of the observed difference is that, in the first phase 
of the treatment, a strong selection takes place in Arta of clients more motivated for 
continued treatment. Another explanation might be that the treatment climate in Arta 
contains a number of elements (such as client centeredness, programme cohesion and 
structure, continuity of care and the strengthening of healthy and positive sides of the 
client during the treatment) possibly preventing drop-out, particularly in the longer 
lasting forms of treatment.

Chapter 7
Discussion  and recommendations
In this chapter the most important findings from the previous chapters are summarised 
and contemplated. The strong and weak sides (limitations) are subsequently 
discussed. The strong sides of the research are first the fact that the data have been 
collected on the basis of a careful theoretical foundation and the longitudinal set up 
of the research. The selection of instruments (valid and trustworthy questionnaires) 
represent another strong side of the study. 

The fact that the additional perspectives mentioned in chapter 2 (regarding the 
value of  positive and healthy characteristics of the client in treatment) have not been 
operationalised in the investigation itself is a weak side of the research. Also, for 
replying to the important question as to the difference in drop-out between clients of 
ethnic minorities and natives use could only be made of data of one institution (with 
an overrepresentation of clients of Molukan descent). The numbers were moreover 
small. It is also plausible that the results of this part of the research have been slightly 
distorted as the group investigated contained many well motivated clients of ethnic 
minorities, given the large-scale drop-out before the actual intake. The high study 
drop-out (a number of tests having a low power as a result) is another shortcoming. 
The same goes for the condition that in the study the group of clients of ethnic 
minorities have been treated as an entity. This has resulted in mutual differences 
between subgroups of clients of ethnic minorities having gone lost. The part research 
into the influence of treatment philosophy on the treatment has only been carried out 
in three institutions resulting in a restricted validity of the results, which is a last weak 
side of the study. 

A number of recommendations are finally formulated for the clinical practice and 
for further research. A first recommendation for the clinical practice is that exertions 
aimed at improving the care for clients of ethnic minorities should be primarily 
targeted at the motivation for treatment and the prevention of drop-out before 
treatment actually begins. An additional recommendation is to see to it that therapists 
that treat clients of ethnic minorities will have proper communicative competence as 
well as sufficient knowledge of the cultural background  of their clients. This serves 
to be able to communicate effectively about the differences in cultural norms and 
values. Results of the research elucidate the necessity of properly paying attention 
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during the treatment to severe medical-somatic problems that clients frequently 
possess. The same thing applies to problems with the family and social relationships. 
It is necessary for programmes to have a sufficient number of system theoretical 
elements (preferably of a behavioural therapeutically nature). It is also recommended 
that treatment programmes are sufficiently cohesive, client centred and structured.  
Ample attention should be paid to positive and healthy elements of clients. As to 
recommendations for further investigation research it is stressed that research designs 
in this area should be of a positive and longitudinal nature. Intervention studies of 
the effect of targeted attention for culture sensitive communication as well as for 
motivation of clients of ethnic minorities have been mentioned as possibly interesting 
for continued research. The same applies to outcome studies of the predictive value 
of a weak sense for coherence and the effect of targeted interventions to strengthen 
the sense of coherence.

As a final remark may serve that the answers to the above questions may eventually 
improve the treatment of both clients of ethnic minorities and native clients, but it is 
important that meanwhile both groups are offered interventions in a culture sensitive 
way, which have proved, as much as possible, to be effective.    
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