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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. 



56

56 57

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)


