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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

▼

CLIENT

INSTELLING

� Ernst verslaving

• Psychopathology

• Demografische kenmerken
  (o.a. etniciteit)

• Waarden en normen

• Waarden en normen behandelaar

• Waarden en normen behandelteam

• Doelstelling behandeling

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



36

36 37

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.


