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Hoofdstuk 1

Algemene inleiding
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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. 
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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 
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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.




