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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).
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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)




