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Hoofdstuk 7

Algemene beschouwing



80

80 81

In dit hoofdstuk zullen allereerst de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken worden samengevat (paragraaf 7.1). Vervolgens worden deze 
bevindingen aan een beschouwing onderworpen (paragraaf 7.2) waarna de sterke 
en zwakke kanten (beperkingen) van het onderzoek worden weergegeven (paragraaf 
7.3). Paragraaf 7.4 bevat een aantal aanbevelingen voor de klinische praktijk en 
suggesties voor verder onderzoek.

7.1 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de studie

7.1.1 Verslavingszorg en drop-out, achtergronden en perspectieven (hoofdstuk 2)
De doelstelling van dit hoofdstuk was om aan de hand van de beschikbare empirische 
gegevens een model voor drop-out en therapietrouw (treatment-retention-model) te 
ontwerpen en daarmee een theoretisch fundament te leggen voor de vraagstellingen 
in het vervolg van de studie. Er ontstond daarbij een compact beeld van de voor het 
behandelproces en de behandeluitkomst belangrijke variabelen. Deze variabelen 
werden onderverdeeld in cliëntvariabelen, instellings- en therapeutvariabelen en 
tenslotte interactievariabelen. In het model, waarin de werkalliantie en tevredenheid 
een intermediërende rol spelen, wordt duidelijk dat er voor een aantal verbanden 
voldoende empirische steun is te vinden terwijl dat voor andere niet geldt. In de 
discussie wordt ingegaan op het feit dat het model een tweetal belangrijke elementen 
mist: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vroege en late drop-out en er wordt 
in het model geen rekening gehouden met de gezonde, positieve kenmerken van 
cliënten die hen kunnen helpen hun problemen de baas te worden. Er wordt een 
tweede, nader uitgewerkt model gepresenteerd waarin deze elementen wel een 
plaats hebben. Daarbij wordt aannemelijk gemaakt dat het belangrijk kan zijn om 
in de behandeling (en dan m.n. in het latere gedeelte ervan) voldoende aandacht 
voor beschermende kenmerken te hebben en dat het mogelijk vruchtbaar is deze 
kenmerken tijdens de behandeling gericht te versterken.

7.1.2 Allochtonen en autochtonen in de klinische verslavingszorg (hoofdstuk 3)
De vraag naar de invloed van etniciteit op de kwaliteit van de behandeling is 
geoperationaliseerd in een aantal deelvragen. In de eerste plaats ging het daarbij om 
de vraag in hoeverre er bij allochtone cliënten sprake was van een hogere drempel 
voor intramurale verslavingszorg dan voor autochtonen. Vervolgens was het de 
vraag hoe het de allochtone cliënt in die klinische zorg vergaat als hij eenmaal is 
opgenomen: is er dan (net als in de ambulante zorg) sprake van een hogere drop-out 
onder allochtone cliënten dan onder autochtone? De derde deelvraag was: in welke 
opzichten verschillen allochtone en autochtone cliënten van elkaar en in welke 
mate voorspellen deze eventuele verschillen drop-out? Tenslotte werd de gehele 
populatie (allochtonen en autochtonen gezamenlijk) onderzocht aan de hand van 
de vraagstelling in hoeverre er specifieke voorspellers van drop-out geïdentificeerd 
konden worden.

Inderdaad bleken allochtone cliënten de klinische zorg minder makkelijk te 
bereiken dan allochtone cliënten. Drop-out vóór opname (in de periode tussen 
het moment van aanmelding voor opname en de feitelijke opname) kwam bij 
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allochtone cliënten significant vaker voor dan bij de autochtonen. Verrassend was 
echter dat eenmaal opgenomen allochtone cliënten het zeker niet minder deden dan 
autochtonen. De kans op uitval tijdens de behandeling was (in tegenstelling tot het 
heersende beeld) voor autochtonen namelijk groter dan voor allochtonen; het verschil 
was echter niet significant.  

Tussen de allochtonen en de autochtonen bestonden zowel significante verschillen 
als overeenkomsten. Allochtonen waren vaker van het mannelijke geslacht, zij 
hadden vaker ernstige problemen met drugs en juist minder vaak met alcohol. Zij 
rapporteerden vaker ernstige gokproblemen en minder psychische en emotionele 
klachten. Wat  persoonlijkheid betreft scoorden zij lager op leedvermijding 
(geremdheid, verlegenheid) en juist hoger op zelftranscendentie (creatief en 
spiritueel). Wat hun waardenoriëntatie betreft scoorden zij hoger op conformisme 
(gehoorzaam, gedisciplineerd, beleefd) en traditie (respect voor traditie, gematigd). 
De typische allochtone cliënt zoals deze in ons onderzoek verschijnt is dus van 
het mannelijke geslacht, drugsgebruiker, zegt weinig problemen te hebben op het 
psychische vlak, is creatief en spiritueel ingesteld, extravert en vindt beleefdheid 
en respect voor de familie belangrijk. Bovendien onderscheidt hij zich niet van zijn 
autochtone collega wat betreft leeftijd, opleiding, grootte van de woonplaats en heeft 
hij evenveel problemen als deze met justitie, werk, zijn familie en sociale relaties. 
Opvallend is ook dat hij over de behandeling even tevreden is als de allochtone cliënt 
en hij zijn relatie met de hulpverleners even goed vindt. Even verrassend als het feit 
dat de drop-out van allochtone cliënten eerder lager dan hoger ligt dan die van de 
autochtonen is het feit dat de tussen hen gevonden verschillen geen verklaring bieden 
voor het optreden van drop-out. Kennelijk zijn er andere redenen om de klinische 
behandeling voortijdig te beëindigen. De analyse van de laatste deelvraag naar de 
identificatie van eventuele voorspellers van drop-out voor de gehele populatie leverde 
twee zeer basale probleemgebieden op: problemen met de fysieke gezondheid en met 
de familie en sociale relaties. Er werd geconstateerd dat er in de toekomst in het begin 
van de behandeling meer aandacht aan deze somatische en sociale aspecten moet 
worden besteed.

7.1.3 Waardenoriëntatie en drop-out (hoofdstuk 4)
Uitgaande van de theorie van Schwartz betreffende de circumplexe structuur van 
waarden worden in de in dit hoofdstuk beschreven studie de volgende hypothesen 
onderzocht: (a) 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; (b) 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 en (c) 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.
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De resultaten van deze studie bevestigen in grote lijnen de oorspronkelijke hypotheses: 
de eerder genoemde waardenoriëntaties van cliënten en 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. 

7.1.4 Verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener en cliënt in de 
klinische verslavingszorg (hoofdstuk 5)
De vraagstelling in dit hoofdstuk was: 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, komt deze waardenincongruentie vaker 
voor bij allochtone dan autochtone cliënten en daalt de waardenincongruentie in het 
verloop van de behandeling ? 

De belangrijkste bevinding 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 deze incongruentie 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. Wat betreft het 
verloop van de waardenincongruentie in de tijd kon bij de gecombineerde groep 
voor geen van de waardedomeinen een statistisch significante verandering over de 
tijd worden vastgesteld. Voor vier domeinen was er sprake van een trend (p< 0.10): 
bij universalisme en veiligheid nam de incongruentie over te tijd toe, bij hedonisme 
en altruïsme nam deze af. Autochtonen en allochtonen verschilden echter niet in het 
beloop van waardeincongruentie over de tijd. In paragraaf  7.2.7 wordt ingegaan op 
het verschil in uitkomst ten opzichte van het deelonderzoek dat in hoofdstuk 4 is 
beschreven.

7.1.5 De invloed van signatuur van de behandelinstelling op drop-out: een onderzoek 
bij drie verslavingszorginstellingen (hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk ging het om de vraag welke invloed behandelvisie heeft op het 
beloop van de behandeling. Deze vraag werd onderverdeeld in twee deelvragen: a) 
verschillen de instellingen met een verschillende signatuur van elkaar in termen van 
patiëntenkenmerken als verslavingsernst, persoonlijkheid en socio-demografische 
kenmerken en b) verschillen deze instellingen qua drop-out van elkaar en kan dit 
verklaard worden door verschillen in patiëntenkenmerken? 

De belangrijkste bevinding was dat de drop-out cijfers in de verschillende 
instellingen in de eerste fase van behandeling niet significant van elkaar verschilden. 
Bovendien bleek dat er tussen de cliënten van de verschillende instellingen weliswaar 
een aantal verschillen bestonden (wat demografische en persoonlijkheidskenmerken 
betreft alsmede de mate van ernst van de verslavingsproblemen), maar dat deze 
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verschillen nauwelijks invloed hadden op de kans op drop-out in de eerste fase van 
de behandeling. Verrassend was echter dat de late uitval (uitval in de periode van 3-8 
weken) bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de antroposofische instelling 
Arta significant lager lag dan die van de reguliere instelling Centrum Maliebaan. 

7.2 Reflectie op de belangrijkste bevindingen van het onderzoek

7.2.1  Het treatment-retention-model 
Het in het tweede hoofdstuk gepresenteerde “treatment-retention-model”, dat 
gebaseerd is op de resultaten van empirisch onderzoek geeft een gestructureerd beeld 
van de theoretische overwegingen waarop het onderzoek is gebaseerd. Het brengt de 
belangrijkste factoren in kaart die met drop-out samenhangen en ordent deze in de 
zin van cliëntkenmerken, instellingskenmerken en interactiekenmerken zoals dat te 
doen gebruikelijk is. De in het model geconstateerde lacunes betreffen in de eerste 
plaats het feit dat er in het model geen plaats is voor het onderscheid tussen vroege en 
late drop-out (early and late dropout). Het is opvallend dat er zo weinig aandacht aan 
dit verschijnsel gegeven wordt. Er zijn maar weinig studies waarbij dit onderscheid 
gemaakt wordt. Dat lijkt een gemis aangezien de duur van de behandeling in de 
verslavingszorg een duidelijke relatie vertoont met de kans op terugval (Schwartz 
e.a. 1997; Stark 1992). Bovendien is het waarschijnlijk dat er een andere aanpak 
nodig is om vroege drop-out te voorkómen dan late drop-out. Roffman e.a. (1993) 
concluderen bijvoorbeeld dat bij ambulante behandeling van marihuanaverslaafden 
in het begin van de behandeling motivering centraal dient te staan en in een latere 
fase ingegaan zou moeten worden op de specifieke therapeutische behoeftes van de 
cliënten. Het uitgewerkte model incorporeert het onderscheid tussen vroege en late 
drop-out door een relatie te leggen met een andere geconstateerde lacune: het feit 
dat er in het eerste model geen plaats is voor gezonde, positieve kenmerken van 
cliënten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een meer pathogene (ziekte- en 
probleemgeoriënteerde) blik die vooral in de eerste fase van de behandeling op zijn 
plaats is en een salutogene (gericht op de gezonde, positieve kenmerken) blik die 
aan de orde is in de vervolgfase. Het lijkt terecht om aan deze laatste blikrichting 
in de verslavingszorg aandacht te geven. Ook Crits-Christoph e.a. (1999) komen 
tot deze conclusie. Een dergelijke blikrichting is gebruikelijk en effectief gebleken 
in m.n. de revalidatiegeneeskunde (Bengel e.a., 2001). Nu steeds duidelijker wordt 
dat verslaving niet alleen gezien moet worden als een gedragsstoornis met voor de 
samenleving allerlei hinderlijke gevolgen maar in feite een chronisch recidiverende 
ziekte is (met aanzienlijke somatische en psychiatrische co-morbiditeit van eveneens 
grotendeels chronische aard) met een goed registreerbaar fysiek (hersen)substraat 
is deze revalidatiegeneeskundige blikrichting zeker op zijn plaats (Ter Haar, 2003; 
Leshner, 1997; Mc Lellan, 2002).

7.2.2 Profiel van de allochtone verslaafde
De typische allochtone cliënt zoals deze in het onderzoek verschijnt is van het 
mannelijke geslacht, drugsgebruiker, zegt weinig problemen te hebben op het 
psychische vlak, is creatief en spiritueel ingesteld, extravert en vindt beleefdheid en 
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respect voor de familie belangrijk. Hij verschilt niet van zijn autochtone collega wat 
betreft leeftijd, opleiding, grootte van de woonplaats en heeft evenveel problemen met 
justitie, werk, zijn familie en sociale relaties. Dit beeld komt grotendeels overeen met 
het beeld uit andere onderzoeken (Braam e.a., 1998; Broers & Eland, 2000; Eland & 
Richter, 2002). Opvallend is echter het feit dat de allochtone cliënt in ons onderzoek 
niet verschilt van de autochtone wat betreft sociaal-economische problemen 
(opleiding, werk en woonsituatie). Dit is een enigszins onverwachte bevinding 
omdat in de algemene bevolking de sociaal-economische positie van allochtonen nog 
altijd beduidend minder is dan die van autochtonen (Braam e.a., 1998). Kennelijk 
geldt dit verschil in de door ons onderzochte populatie verslaafden niet. Mogelijk 
werkt verslaving en de in het algemeen ermee samenhangende sociaal-economische 
neergang van de verslaafde wat dit betreft nivellerend. Een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat verslaving zowel in de allochtone als autochtone bevolking vooral een 
probleem is van de sociaal-economisch minder bedeelden.

7.2.3 Drempelwerking en drop-out bij allochtone verslaafden
De bevinding dat er bij allochtone verslaafden een drempelwerking gevonden 
wordt voor de klinische zorg is geheel in overeenstemming met de algemene indruk 
die hierover bestaat. Eland & Richter (2002) trekken in hun achtergrondstudie 
“Allochtonen en verslavingszorg” op grond van gegevens van de PiGGZ-monitor de 
(voorlopige) conclusie dat er sprake is van ondervertegenwoordiging van allochtonen 
in de intramurale zorg. Hierbij dient men overigens rekening te houden met het feit dat 
de PiGGZ-registratie een nogal beperkte definitie van het begrip allochtoon hanteert, 
namelijk geboorteland van de persoon zelf. Als belangrijkste oorzaken van deze 
ondervertegenwoordiging noemen zij o.a. het feit dat de allochtone druggebruiker 
slecht geïnformeerd is over de zorg, er vaak sprake is van een taalbarrière, de 
allochtoon zich in het algemeen niet graag blootgeeft en (dit geldt voor Marokkanen 
en vooral voor Turken) allochtonen het verslavingsprobleem liever in de familie 
houden. In het door ons uitgevoerde onderzoek is onder allochtonen sprake van een 
groter percentage cliënten dat na de aanvankelijke aanmelding niet in behandeling 
komt. Daarbij dient men zich overigens wel rekenschap te geven van het feit dat 
deze drempelwerking mede bepaald wordt door de aard van de verslaving. Zoals 
eerder is besproken vertonen harddrugverslaafden veel meer uitval voor het feitelijke 
begin van de behandeling (no-show) dan alcoholverslaafden en harddruggebruik 
komt bij allochtonen veel meer voor. Daarnaast is opvallend dat de drop-out van 
allochtone cliënten in de intramurale zorg in onze studie niet hoger is dan die van de 
autochtonen. Eenmaal in zorg lijken allochtonen dus evenzeer te kunnen profiteren 
van de aangeboden zorg als de autochtonen. Een recente Amerikaanse publicatie 
bevestigt dit uitgangspunt. De effectiviteit van gedragstherapie bleek voor zwarte 
Amerikanen niet significant minder dan voor witte cocaïneverslaafden (Milligan 
e.a., 2004). De door Eland & Richter (2002) gesignaleerde, speciaal voor allochtonen 
geldende redenen om de zorg voortijdig te beëindigen (zoals bijvoorbeeld de te 
eenzijdige medische en materiële visie van allochtonen, het wantrouwen jegens de 
hulpverlening en een taalbarrière) lijken in onze populatie geen rol van betekenis te 
spelen. Pessimisme over de mogelijkheid van allochtonen een behandeling succesvol 
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af te kunnen ronden lijkt dus niet op zijn plaats. Er moet echter veel meer gebeuren om 
ervoor te zorgen dat allochtonen zich tot intramurale zorg laten verleiden. Daarvoor 
is een cultuursensitief outreach- en intakebeleid een eerste voorwaarde (Finn, 1994; 
Braam e.a. 1998).

7.2.4 Ernstige problemen met de fysieke gezondheid en met familie en sociale relaties 
als voorspellers van drop-out 
Twee zeer basale probleemgebieden bleken in de onderzochte populatie drop-out te 
voorspellen: ernstige problemen met de fysieke gezondheid en ernstige problemen 
met de familie en sociale relaties. Dit is niet verwonderlijk. Somatische co-morbiditeit 
speelt immers een grote rol bij verslaafden, o.a. vanwege het grote aantal met hepatitis 
C en HIV besmette verslaafden. Pas de laatste tijd is er in Nederland in toenemende 
mate aandacht voor deze problematiek (ter Haar, 2003).  In de klinische verslavingszorg 
is de medische zorg echter in het algemeen nog tamelijk summier. Mogelijk voelen 
verslaafden met ernstige medisch-somatische problemen zich tijdens hun opname 
onvoldoende medisch begeleid en leidt dit tot voortijdig afbreken van de behandeling. 
Het feit dat ernstige problemen met familie en sociale relaties drop-out voorspelden 
is geen verrassende bevinding. Deze problemen als zodanig kunnen uitval geven 
omdat de cliënt meent dat door zijn afwezigheid de problemen thuis (met de kinderen 
en/of de partner) of op het werk groter worden. Daarom wil hij naar huis terug en 
verlaat het programma. Een andere verklaring is mogelijk dat aan deze problemen 
een gebrek aan sociale vaardigheden ten grondslag ligt. Hierdoor zal de cliënt zich 
mogelijk moeilijker kunnen handhaven aangezien sociale vaardigheden in de veelal 
groepsmatig opgezette behandeling erg belangrijk zijn. Een voor de hand liggende 
conclusie is dat naast sociale vaardigheidstrainingen vormen van systeemtherapie 
een noodzakelijk onderdeel uit zouden moeten maken van de behandeling van 
verslaafden, zowel intramuraal als ambulant. Overigens is voor de wenselijkheid van 
systeemtherapie de laatste jaren veel empirische ondersteuning gekomen (O’Farrell 
& Fals-Stewart, 2003; Copello & Orford, 2002). Gedragstherapeutische vormen van 
relatie-en gezinstherapie verdienen daarbij de voorkeur (Miller e.a., 2002).

7.2.5 Waardenoriëntatie en drop-out 
De belangrijkste uitkomst bij de vraag welke invloed waarden en waardenverschillen 
tussen cliënten en behandelaars op drop-out hebben is dat waardenverschillen een 
duidelijker relatie hadden met drop-out dan de specifieke waarden van cliënten. Dat is 
een interessante bevinding omdat hierdoor de focus rond voorkeur voor waarden niet 
zozeer op het waardenpatroon van de cliënt komt te liggen als wel op de interactie 
tussen de cliënt en de behandelaar. Anders gezegd: communicatie over eventuele 
verschillen in voorkeur voor waarden is belangrijk. Daardoor kan er een interculturele 
dimensie in de communicatie komen. Training en opleiding van de behandelstaf in 
culturele sensitiviteit is hierbij een belangrijk instrument. Dat geldt ook voor het 
streven naar meer culturele diversiteit in de behandelstaf (Finn, 1994). Uit de 
resultaten van ons onderzoek blijkt dat deze communicatie mogelijk belangrijk is als 
het gaat om een verschil in waarden waarbij egocentrisme (gekenmerkt door waarden 
die verwijzen naar macht, prestatie en hedonisme) en openheid voor verandering 
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(zoals waarden die verwijzen naar stimulatie en zelfsturing) centraal staan. Op 
deze waarden scoren cliënten hoger dan hun behandelaars. Deze bevinding is in 
overeenstemming met de klinische ervaring van behandelaars dat in de behandeling 
van verslaafde cliënten vaak (machts)problemen ontstaan over de in de instelling 
gebruikelijke grenzen en regels.

7.2.6  De gevolgen van verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener 
en cliënt.
De belangrijkste bevinding uit hoofdstuk 5 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 waardenincongruentie niet tot grotere drop-out en worden de eventuele 
verschillen in de loop van de behandeling niet duidelijk minder. Waardenincongruentie 
heeft dus geen duidelijk effect op het resultaat van de behandeling; er is wat dit betreft 
geen sprake van hinderlijke disconfirmatie. Een plausibele verklaring hiervoor is 
in de eerste plaats dat de gevonden verschillen in de voorkeuren voor waarden en 
normen van de cliënten t.o.v. de behandelteams in het algemeen te klein zijn om tot 
hinderlijke disconfirmatie te leiden (zie ook Vervaeke e.a., 1997). In de tweede plaats 
zijn voorkeuren voor waarden en normen in de verslavingszorg vermoedelijk minder 
therapierelevant en hebben zij een minder emotionele lading 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. Waardenincongruentie heeft 
echter op een ander niveau wel enige invloed op de kwaliteit van de behandeling, 
namelijk op dat van het behandelproces. Dit geldt m.n. voor allochtone cliënten. 
Bij hen geeft waardenincongruentie in de domeinen veiligheid en conformisme 
een vermindering van de kwaliteit van de werkalliantie en leidt deze tot een minder 
grote tevredenheid. De genoemde waardedomeinen 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 kennelijk meer aan deze waarden dan de behandelteams. Het gevonden 
effect is echter niet groot. Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek verdient het voor 
allochtonen vooralsnog de voorkeur in de eerste plaats te streven naar het leveren 
van goede, op evidentie berustende zorg boven het opzetten van cultuurspecifieke 
behandelprogramma’s (hetgeen overigens niet wil zeggen dat het niet zinvol kan zijn 
in bijzondere gevallen aan bepaalde (sub)groepen bijzondere aandacht te geven). 
Als (autochtone) behandelaar van allochtone cliënten dient men zich daarbij echter 
wel van de eventuele verschillen in culturele waarden en normen 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. Het spreekt vanzelf dat de al eerder genoemde 
training en opleiding in interculturele aspecten van communicatie in dit verband 
belangrijk zijn.
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7.2.7 Verschil in uitkomsten van de onder 7.2.5 en 7.2.6 beschreven deelonderzoeken 
De uitkomsten van de deelonderzoeken die in hoofdstuk 4 en 5 zijn beschreven lijken 
elkaar te weerspreken. In hoofdstuk 4 wordt immers geconcludeerd dat er een relatie 
gevonden wordt tussen waardenincongruentie tussen cliënt en hulpverlener aan het 
begin van de behandeling en drop-out, terwijl in hoofdstuk 5 de conclusie luidt dat 
deze waardenincongruentie niet tot grotere drop-out leidt. Men dient zich daarbij 
echter te realiseren dat de conclusies in beide deelonderzoeken gebaseerd zijn op 
verschillende analysemethodes. In hoofdstuk 4 werden de analyses in een tweetal 
stappen uitgevoerd. Allereerst werden met behulp van Pearson correlatiecoëfficiënten 
en Guttman’s weak monocity coëfficiënten de relaties onderzocht tussen de scores 
op de verschillende waardenschalen en drop-out. Vervolgens werden dezelfde 
statistische technieken gebruikt voor het onderzoek naar de relatie tussen de 
waardenincongruenties en drop-out. De gevonden relaties waren klein en bijna 
allemaal niet significant. Dit is in overeenstemming met wat in hoofdstuk 5 werd 
gevonden. Hier werd onderscheid gemaakt in (vroege) uitvallers en blijvers en 
vervolgens werd de hoogte van de initiële waardenverschillen tussen deze groepen 
onderzocht. Ook hierbij werden nauwelijks significante verschillen gevonden. In 
hoofdstuk 4 werd vervolgens op de monotoniciteitscoëfficiënten nog een Smallest 
Space Analysis (SSA) uitgevoerd. Daardoor kon een beter inzicht verkregen worden 
in de wijze waarop de waarden en de waardenincongruenties in hun onderlinge 
(circumplexe) verband zich verhouden tot drop-out. Deze analyse is dus toegepast 
op correlaties die op zichzelf niet significant waren. Daarbij leek drop-out beter 
voorspeld te worden door waardenincongruenties dan door de waardenscores van de 
cliënten per se. 

Concluderend kan gesteld worden dat er door ons nauwelijks of geen statistisch 
significante samenhang gevonden is tussen zowel waarden van de cliënt als 
waardenverschillen tussen cliënt en behandelaar en drop-out. De bevindingen van 
de met de Smallest Space Analysis uitgevoerde bewerking, waarbij een verband 
tussen waardenincongruentie en drop-out zichtbaar gemaakt werd, maken het echter 
aannemelijk dat wat deze conclusie betreft enig voorbehoud op zijn plaats is. 
  
7.2.8  De invloed van behandelvisie op het beloop van de behandeling
Bij de vergelijking van drie wat signatuur en behandelvisie betreft verschillende 
instellingen voor klinische verslavingszorg was de belangrijkste bevinding dat de 
drop-out cijfers in de verschillende instellingen in de eerste fase van behandeling niet 
significant verschilden en de variatie van de puntschattingen vergelijkbaar is met de 
variatie die eerder daarover (nationaal en internationaal) gerapporteerd zijn (Bakeland 
& Lundwall, 1975; Stark 1992 en De Weert-van Oene e.a. , 1998). Bovendien bleek 
dat de tussen de cliënten van de verschillende instellingen gevonden verschillen (wat 
demografische en persoonlijkheidskenmerken betreft alsmede de mate van ernst 
van de verslavingsproblemen) nauwelijks invloed hadden op de kans op drop-out 
in de eerste fase van de behandeling. Verrassend was echter dat de late uitval (uitval 
in de periode van 3-8 weken) bij de afdelingen voor vervolgbehandeling van de 
antroposofische instelling Arta beduidend lager lag dan die van de reguliere instelling 
Centrum Maliebaan. De eerste en meest voor de hand liggende verklaring voor deze 
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verrassende bevinding is dat er in Arta in de eerste fase van de behandeling een sterke 
selectie plaatsvindt van voor vervolgbehandeling minder gemotiveerde cliënten. De 
drop-out in die eerste fase is namelijk relatief hoog. Een andere verklaring zou kunnen 
zijn dat het behandelklimaat van Arta een aantal elementen bevat die vooral bij langer 
durende vervolgbehandeling mogelijk drop-out voorkómen. Uit onderzoek is bekend 
dat factoren als cliëntgerichtheid, programmacohesie en -structuur en continuïteit van 
zorg therapietrouw bevorderen, hetgeen overigens iets anders is dan het voorspellen 
van drop-out (De Leon, 1991; Joe e.a.,1991; Bleyen, 2002). In de behandelvisie 
van Arta spelen deze factoren een prominente rol (Arta 2000, 2002). Een laatste 
verklaring is mogelijk dat een belangrijk uitgangspunt in de behandeling bij Arta 
het versterken van de gezonde en positieve kanten van cliënten is. In hoofdstuk 2 
wordt de mogelijke impact van deze kenmerken op de kwaliteit van de behandeling 
besproken. Dat dergelijke kenmerken belangrijk kunnen zijn in het verloop van 
chronische ziekten (zoals verslaving immers ook is) illustreert een recente studie 
van Surtees e.a. (2003). Zij vonden in hun prospectieve studie (n=20.579 in de 
leeftijd van 41-80 jaar) dat een persoonlijkheidsstructuur die zich kenmerkt door een 
sterke “sense of coherence” (coherentiegevoel) geassocieerd was met een significant 
lager mortaliteitsrisico als gevolg van alle doodsoorzaken (relatief risico= 0.69; 
p<0.0001). Dit coherentiegevoel is opgebouwd uit een drietal dimensies: gevoel 
van begrijpelijkheid (sense of comprehensibility), gevoel van stuurbaarheid (sense 
of manageability) en gevoel van zinvolheid (sense of meaningfulness) (Antonovsky, 
1987). Aangezien zingeving een belangrijk item is in de behandeling bij Arta speelt 
deze laatste dimensie mogelijk een rol bij de verklaring voor het gevonden verschil 
in late drop-out.

7.3 Sterke en zwakke kanten van de studie

Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie sterke en zwakke kanten. Het gaat daarbij 
om kenmerken zoals de onderbouwing van de doel- en vraagstelling, het design van 
het onderzoek, aspecten van de gehanteerde onderzoeksmethodes en de interpretatie 
van de resultaten. 

7.3.1 Sterke kanten van het onderzoek
Een belangrijke sterke kant van het onderzoek is het feit dat de gegevens verzameld 
zijn op basis van een zorgvuldige theoretische onderbouwing. In hoofdstuk 2 wordt 
een theoretisch fundament gelegd dat uitgaat van de tot nu toe beschikbare resultaten 
van empirisch onderzoek (en niet zozeer van ideeën en overwegingen waarvoor nog 
geen empirisch substraat voorhanden is). Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
sluiten hier goed bij aan waardoor beiden inspelen op actuele ontwikkelingen en een 
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van op empirische evidentie gegrondveste 
verslavingszorg.

Een tweede sterke kant van het onderzoek is het feit dat het een prospectieve, 
longitudinale cohortstudie is. Daardoor is het mogelijk om uitspraken te doen over 
voorspellende factoren die voor de kwaliteit van de behandeling (behandelproces 
en behandelresultaat) van belang zijn. Bovendien maakt dit longitudinale design 
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(anders dan bijvoorbeeld het geval is bij cross-sectioneel onderzoek) het mogelijk het 
verloop van de behandeling gedurende een langere periode te beoordelen. Met name 
bij onderzoek van allochtonen is dit van belang omdat juist over dat verloop weinig 
kwantitatieve gegevens bekend zijn (Eland & Richter, 2001). Bovendien geeft een 
dergelijk design de mogelijkheid onderscheid te maken tussen vroege en late drop-
out. Omdat time-in-program de belangrijkste voorspeller is in de verslavingszorg 
in termen van abstinentie, terugval, tewerkstelling en justitiële vervolging is een 
dergelijk onderscheid ook klinisch erg relevant (Bleyen, 2002; Hendriks, 1990). 

Een laatste sterktepunt van de studie hangt samen met de keuze van de 
meetinstrumenten. Voor alle gebruikte vragenlijsten geldt dat zij op grond van 
de resultaten van eerder psychometrisch onderzoek bekend staan als valide en 
betrouwbare instrumenten. Dit geldt ook voor de gebruikte vertaalde versies. De 
gebruikte instrumenten bleken ook in de onderzochte populatie een redelijke tot 
goede betrouwbaarheid te hebben. Dat laatste geldt zowel voor de allochtone als de 
autochtone subpopulatie van het onderzoek. 

7.3.2 Zwakke, beperkende kanten van het onderzoek
De studie vertoont natuurlijk ook een aantal zwakkere, beperkende kanten. 
Een eerste zwakte is het feit dat de in hoofdstuk 2 besproken mogelijk veelbelovende 
aanvullende perspectieven (waarbij de positieve, gezonde kenmerken van cliënten 
een plaats krijgen) niet verder geoperationaliseerd zijn. Daardoor levert het 
onderzoek geen empirische ondersteuning voor de premisse dat deze kenmerken 
voor de kwaliteit van de behandeling (in de zin van in behandeling blijven) belangrijk 
zijn. Hierop wordt in paragraaf 7.5 teruggekomen.

Een tweede beperking van de studie wordt gevormd door het feit dat we voor 
de beantwoording van de belangrijke vraag naar het verschil in drop-out tussen 
allochtonen en autochtonen aangewezen waren op de gegevens van slechts één 
instelling waarbij de aantallen betrekkelijk klein zijn. Bovendien was er binnen de 
groep allochtonen sprake van een oververtegenwoordiging van één groep: de Molukse 
Nederlanders. Dit is in de onderzochte instelling Centrum Maliebaan een bijzondere 
groep, aangezien zij doorstromen naar een eigen categorale instelling. Tenslotte is 
het waarschijnlijk dat de gevonden resultaten in dit deel van het onderzoek enigszins 
vertekend zijn doordat de onderzochte groep veel goed gemotiveerde allochtonen 
bevat gezien de grote uitval vóór de feitelijke opname.

Een derde beperking van het onderzoek betreft de hoge studie-dropout. Dit geldt 
m.n. het longitudinale aspect van de studie met metingen na elkaar in het verloop 
van de behandeling, zoals die zijn gedaan voor de beantwoording van de deelvragen 
naar de invloed van waardenverschillen en de behandelvisie op de kwaliteit van 
de behandeling (hoofdstuk 4 en 6). Daardoor hebben deze analyses betrekking op 
relatief kleine aantallen. Dit betreft met name de splitsing in allochtone en autochtone 
groepen en de splitsing in vroege en late drop-out groepen.  De toetsen hebben als 
gevolg daarvan een lage power. Dit betekent dat alleen grote verschillen en sterke 
verbanden kunnen worden aangetoond. De kans is dus aanzienlijk dat bestaande 
minder sterke verbanden en verschillen niet konden worden aangetoond.
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Een vierde beperking wordt gevormd door het feit dat waardenincongruentie in 
deze studie geoperationaliseerd is 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.

Een vijfde beperking betreft het gedeelte van het onderzoek waar de invloed van 
etniciteit is onderzocht. Bij de analyses is steeds uitgegaan van de groep allochtonen 
als geheel. Daardoor zijn eventuele onderlinge verschillen tussen de allochtone 
groeperingen verloren gegaan. Het had de voorkeur gehad de analyses per allochtone 
subgroepering apart uit te voeren, maar dat was gezien de toch al relatief kleine 
aantallen helaas onmogelijk. 

Een laatste beperking betreft het deelonderzoek naar de invloed van behandelvisie 
op het beloop van de behandeling. Doordat het onderzoek slechts in drie instellingen 
is gedaan is de zeggingskracht ervan beperkt. Het is een gemis dat er geen andere 
instellingen met een bijzondere signatuur (zoals de christelijke instellingen) aan het 
onderzoek hebben deelgenomen. Helaas werd de medewerking van deze instellingen 
niet verkregen. 

7.4 Aanbevelingen voor de klinische praktijk en suggesties voor verder 
onderzoek

Onderzoek vraagt vaak erg veel inspanning van een ieder die erbij betrokken is 
maar het levert ook vruchten op. Die vruchten kunnen enerzijds onderbouwde 
aanbevelingen voor de klinische praktijk zijn en anderzijds suggesties voor verder 
onderzoek.

7.4.1 Aanbevelingen voor de klinische praktijk
Op grond van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen 
voor de praktijk van de (klinische) verslavingszorg worden geformuleerd.
1. Het lijkt 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. Van belang  hierbij 
is dat de informatie over die zorg op een voor allochtonen aantrekkelijke en 
begrijpelijke manier gebracht wordt. In het onderhandelingstraject over de te 
volgen behandeling dienen hulpverleners zich bovendien goed bewust te zijn 
van hun eigen culturele perspectief en de verschillen hiervan ten opzichte van 
de allochtone cliënt. Door over deze verschillen te communiceren kunnen deze 
kleiner in plaats van groter worden en daardoor minder een barrière opleveren 
voor behandeling. Ook de verslavingszorg zelf dient voor allochtonen voldoende 
aantrekkelijk te zijn, niet te hoge drempels te bevatten en voldoende in te spelen 
op de werkelijke behoeftes van de cliënten. Waar nodig zal speciale aandacht aan 
bijzondere (sub)groepen gegeven moeten worden.

2. In de communicatie met allochtonen is het voor (autochtone) behandelaars 
belangrijk dat zij naast voldoende kennis over de culturele achtergrond van hun 
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cliënten over de geëigende communicatieve vaardigheden beschikken om op 
een doeltreffende manier over de verschillen in culturele waarden en normen te 
communiceren. Waar nodig dient men zich deze vaardigheden door middel van 
gerichte training en opleiding eigen te maken. Overigens ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat interculturele verslavingszorg duidelijker gestalte kan 
krijgen wanneer er in behandelteams sprake is van voldoende culturele diversiteit. 
Hierdoor krijgen behandelaars namelijk de mogelijkheid de verschillende 
aspecten van interculturaliteit niet alleen te verkennen in de altijd enigszins 
ongelijkwaardige relatie met hun cliënten maar ook in die met hun collega’s, waar 
deze ongelijkwaardigheid in principe geen rol speelt.  

3. Ernstige medisch-somatische problemen bleken in dit onderzoek drop-out te 
voorspellen. Het is daarom belangrijk dat hieraan in de behandeling op adequate 
wijze aandacht geschonken wordt.    

4. Omdat ernstige problemen met familie en sociale relaties een risicofactor voor 
het voortijdig beëindigen van de behandeling kunnen betekenen is het belangrijk 
aan deze problematiek gerichte aandacht te geven. Naast de veelal gebruikelijke 
groepstherapeutische benadering ligt het daarom voor de hand in de intramurale 
behandeling systeemtherapeutische elementen op te nemen wanneer dit nog niet 
het geval is. Gedragstherapeutische benaderingen verdienen daarbij de voorkeur.

5. Aangezien de therapietrouw van cliënten wordt bevorderd als het aangeboden 
programma cohesief, cliëntgericht en gestructureerd is, verdient het bij de 
vormgeving en ontwikkeling van behandelprogramma’s aanbeveling voldoende 
rekening met deze elementen te houden. Met name in de grootschalige instellingen, 
die in de laatste tijd door fusies zijn ontstaan, is het gevaar niet denkbeeldig dat 
deze elementen en daarmee de menselijke maat ondergesneeuwd raken. Hierdoor 
kan de kwaliteit van de behandeling afnemen. Het relatieve succes dat instellingen 
met een bijzondere signatuur mogelijk hebben (m.n. met langduriger vormen 
van klinische behandeling) heeft mogelijk ook met het feit te maken dat deze 
elementen in dergelijke instellingen veel aandacht krijgen.

6. Vooral bij meer langdurige vormen van behandeling verdient het aanbeveling 
voldoende oog te hebben voor de gezonde en positieve kenmerken van cliënten. 

7.4.2 Suggesties voor verder onderzoek
Ook dit onderzoek genereert een aantal nieuwe vraagstellingen. 
1. Om te beginnen een algemene opmerking: een studie als deze maakt duidelijk 

dat onderzoek naar de kwaliteit van behandeling (in de zin van de kwaliteit 
van het resultaat maar ook de kwaliteit van het behandelproces) vraagt om een 
onderzoeksdesign dat prospectief en longitudinaal van aard is en niet cross-
sectioneel. Een dergelijk design maakt het ook mogelijk de voor de praktijk 
relevante differentiatie tussen vroege en late drop-out te maken.

2. In het kader van een longitudinale interventiestudie zou een relevante vraagstelling, 
die voortborduurt op de resultaten van het deelonderzoek naar de invloed van 
etniciteit op de kwaliteit van de behandeling de volgende zijn: leidt gerichte 
aandacht voor cultuursensitieve communicatie (middels daartoe geëigende 
training) tot betere resultaten in de behandeling van allochtone verslaafden?
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3. Een andere hierbij aansluitende vraagstelling is: leidt een gericht programma van 
aanpak dat als doelstelling heeft de allochtone cliënt te motiveren voor klinische 
behandeling inderdaad tot een verlaging van de drempel tot deelname aan deze 
zorg?

4. De resultaten van dit onderzoek (zie hoofdstuk 6) maken het waarschijnlijk dat 
het in de verslavingszorg de moeite waard is in de behandeling meer rekening te 
houden met positieve, gezonde kenmerken van cliënten. Deze resultaten sluiten 
aan bij de uitkomsten die gerapporteerd worden over de behandeluitkomst 
van de DialectischeGedragsTherapie (DGT) bij mensen met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis, waarbij deze elementen eveneens een centrale rol 
spelen. Vraagstellingen die in dit verband onderzocht zouden kunnen worden 
zijn: voorspelt een zwak coherentiegevoel (zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 
6) uitval tijdens de behandeling en leidt een sterk coherentiegevoel juist tot een 
grotere therapietrouw? Een daarbij aansluitende vraagstelling zou kunnen zijn: 
is het mogelijk met gerichte interventies het coherentiegevoel te versterken en, 
indien dit mogelijk is, leidt dit tot grotere therapietrouw?

De beantwoording van deze aanvullende vragen kan de behandeling van allochtonen 
en autochtone verslaafden in de toekomst verbeteren. Tot die tijd kunnen wij slechts 
aanbevelen dat zowel allochtonen als autochtonen zoveel mogelijk bewezen efficiënte 
interventies krijgen aangeboden, waarbij er aandacht is voor cultuursensitieve 
communicatie zowel initieel over de inhoud van het behandelaanbod als later tijdens 
de behandeling zelf.


