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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

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

+

+

+

+

0

+/-

?

+

+

? ?
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+

+?

▲

▲

Satisfactie

▼

▼ ▼▼

▲

▼▼

▲

▼
► ►
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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. 
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?  niet of onvoldoende onderzocht

Satisfactie
Instelling:

- voorkeur/verwachting 
  behandelaar behandelteam

- Behandelklimaat
- Doelstelling behandeling

Drop-out 
(laat)

(Dis)confirmatie Werkrelatie Drop-out (vroeg)

Blijven

Figuur 2.2
Model voor drop-out (vroeg of laat) en therapietrouw
(Treatment-retention-model

▲▲

Client:

- Sense of coherence
- Self-efficacy

- Ernst/soort verslaving

- Psychopathologie

- Demografische 
  kenmerken
  (o.a. etnische status)
      
- voorkeur/verwachting

▼

▲
►

▼
►

▼

▲

►

▼ ▼ ▼ ▼

▲ ▲

▲

▲

▼

►

+

+

+/-

+

+
+/-

+

+

+

+

?
?

??

?

?

?

+

0+



29

28 29

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.   




