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Hoofdstuk 1
Achtergrond van de studie
Drop-out (in het algemeen gedefinieerd als elke voortijdige beëindiging van de 
behandeling, los van de vraag bij wie het initiatief voor beëindiging ligt) komt in de 
verslavingszorg veelvuldig voor. Dat geldt zowel in Nederland als daarbuiten en voor 
zowel ambulante als klinische cliënten. De gerapporteerde cijfers liggen ongeveer 
tussen de 25 en 55 % voor alcoholcliënten en 25 en 75 % voor drugscliënten. Uitval 
tijdens de behandeling werkt voor zowel de cliënt als de behandelaar demotiverend 
en is in sociaal-economische zin ongunstig. Het is dus van groot belang om drop-
out tijdens de behandeling te voorkómen. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit 
van de behandeling toeneemt. Bij kwaliteit gaat het zowel om de kwaliteit van de 
uitkomsten (effectiviteit) als om de kwaliteit van het behandelproces (werkrelatie 
en tevredenheid). Omdat drop-out als uitkomstmaat zo’n centrale plaats inneemt is 
een belangrijke vraag welke factoren drop-out voorspellen. Deze factoren kunnen 
ingedeeld worden in cliëntvariabelen, instellingsvariabelen (inclusief therapeut- en 
behandelingskenmerken) en procesvariabelen, die samenhangen met de interactie 
tussen deze beide. Van een groot aantal van deze variabelen zijn voldoende 
empirische gegevens bekend. Van een aantal andere echter niet. Het gaat daarbij om 
een drietal aandachtsgebieden.

a. Etniciteit
Er zijn aanwijzingen dat allochtone cliënten (waarbij problematisch harddruggebruik 
overigens waarschijnlijk vaker voorkomt dan op grond van de bevolkingscijfers 
te verwachten zou zijn) minder in zorg komen, eenmaal in zorg hun behandeling 
sneller afbreken dan autochtone cliënten en moeilijk doorstromen naar de klinische 
vervolgbehandeling. Hoe het ze vergaat in die vervolgbehandeling is nauwelijks 
bekend. Vermoedelijk is etniciteit dus een belangrijke voorspellende factor voor 
drop-out. Dit vermoeden steunt echter niet op harde onderzoeksgegevens.

b. Verschillen in waarden en normen tussen behandelaars en cliënten
Hoewel hiervoor empirische gegevens ontbreken is het op theoretische gronden 
aannemelijk dat disconfirmatie in de zin van incongruentie van culturele waarden en 
normen tussen behandelaars en cliënten in de verslavingszorg relevant is. Culturele 
waarden en normen spelen in deze zorg van oudsher immers een belangrijke rol 
bij de vormgeving van de therapeutische programma’s (bijv. in therapeutische 
gemeenschappen en bij het 12-stappen programma van de AA-beweging). Ook 
het feit dat verondersteld wordt dat bij de behandeling van allochtone verslaafden 
verschillen in waardenoriëntatie ten opzichte van de witte zorg een negatieve rol 
kunnen spelen maakt het belang van deze vorm van disconfirmatie aannemelijk.

c. Behandelvisie
Aard, doelstelling en behandelklimaat bepalen mede het behandelresultaat. Deze 
variabelen zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde mens- en behandelvisie. Naast 
de in het algemeen door de verschillende instellingen gehanteerde reguliere visie 
(met een medisch en wetenschappelijk karakter) is er in Nederland ook een aantal 
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instellingen met een afwijkende behandel- en mensvisie. Voorbeelden hiervan 
zijn de cultuursensitief opererende instellingen zoals sommige motivatiecentra en 
instellingen met een bijzondere signatuur zoals de christelijke en de antroposofische 
instellingen. Goede empirische gegevens over de behandelresultaten van dit soort 
instellingen ontbreken. Dat lijkt een belangrijk gemis omdat deze instellingen zelf 
vaak goede resultaten rapporteren. Het is daarom de moeite waard de resultaten (in 
de zin van drop-out maar ook van therapietrouw) van instellingen met een bijzondere 
signatuur te vergelijken met die van regulier werkende instellingen. 

Doel en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van ons onderzoek is empirisch materiaal te verzamelen over de invloed 
van etniciteit, waardenincongruentie en behandelvisie op de klinische behandeling 
van verslaafden. De algemene vraagstelling van het onderzoek is: wat is de invloed 
van deze variabelen op het behandelproces (werkalliantie en tevredenheid) en de 
behandeluitkomst (drop-out)?

Opzet van het onderzoek
Het onderzoek is opgezet als een prospectieve cohortstudie. De gegevens zijn 
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 (onderdeel van de 
Arta-Lievegoedgroep te Bilthoven; 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. 

Hoofdstuk 2
Verslavingszorg en dropout
In dit hoofdstuk wordt een model voor drop-out en therapietrouw (‘treatment retention 
model’) in de verslavingszorg gepresenteerd. Dit model wordt in een tweetal stappen 
uitgewerkt. In het eerste model wordt een overzicht gegeven van de beschikbare 
empirische onderzoeksresultaten. Factoren die drop-out voorspellen komen aan 
bod waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen cliëntkenmerken, instellings-en 
therapeutkenmerken en interactiekenmerken. In de discussie wordt ingegaan op het 
feit dat het model een tweetal essentiële elementen mist. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen vroege en late drop-out (‘early and late drop-out’). Evenmin is er 
plaats voor factoren die het potentieel representeren dat cliënten hebben om hun 
problemen de baas te worden.  In een tweede, uitgewerkt model worden aanvullende 
perspectieven voorgesteld, die de gesignaleerde lacunes kunnen ondervangen. Daarbij 
wordt ingegaan op de mogelijkheden die het salutogeneseconcept van Antonovsky en 
het concept van zelf-effectiviteit van Bandura in dit verband kunnen hebben.
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Hoofdstuk 3
Allochtonen en Autochtonen in de klinische verslavingszorg. Acceptatie van het 
behandelaanbod en vroegtijdige beëindiging van de behandeling.
In dit hoofdstuk worden een viertal vragen onderzocht. 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? 

Voor de beantwoording van deze vragen werd naast gegevens uit de 
onderzoekspopulatie gebruikt gemaakt van de beschikbare cijfers over de geplande 
opnames. Inderdaad blijken allochtone cliënten de klinische zorg minder makkelijk 
te bereiken dan autochtone cliënten. Drop-out vóór opname (no-show) kwam bij 
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 uit de behandeling was (in tegenstelling tot het 
heersende beeld) voor autochtonen namelijk wat groter dan voor allochtonen; het 
verschil was echter niet significant. Tussen de allochtonen en de autochtonen bestonden 
zowel overeenkomsten als significante verschillen. De typische allochtone cliënt zoals 
deze in ons 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 respect voor de familie belangrijk. Hij onderscheidt 
zich niet van zijn autochtone collega wat betreft leeftijd, opleiding, grootte van de 
woonplaats en hij heeft 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 autochtone cliënt en hij zijn relatie met de hulpverleners even goed vindt. Evenzeer 
opmerkelijk is dat de gevonden verschillen tussen allochtonen en autochtonen niet 
verantwoordelijk bleken te zijn voor een voortijdige beëindiging van de klinische 
behandeling.  Bij de beantwoording van de vierde vraag bleken twee zeer basale 
probleemgebieden zowel bij allochtonen als autochtonen voorspellend te zijn voor het 
voortijdige afbreken van de behandeling: ernstige lichamelijke klachten en ernstige 
problemen in de relaties met familie of vrienden. 

Hoofdstuk 4
Waardenoriëntatie en drop-out 
In dit hoofdstuk wordt, uitgaande van de theorie van Schwartz betreffende 
de circumplexe structuur van waarden, onderzocht in hoeverre bepaalde 
waardenoriëntaties van cliënten en bepaalde waardenincongruenties tussen cliënten 
en behandelaars voortijdig vertrek uit een klinische verslavingsbehandeling 
voorspellen. Een tweede vraag was of incongruenties in de waardenoriëntatie 
tussen cliënten en behandelaars een sterkere voorspeller van drop-out zijn dan de 
waardenoriëntatie van de cliënten per se. Bij de analyses werd gebruik gemaakt van 
Pearson correlatiecoëfficiënten, Guttman’s weak monocity coëfficiënten en Smallest 
Space Analysis.
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Er werd nauwelijks of geen statistisch significante samenhang gevonden tussen 
zowel waarden van de cliënt als waardenincongruenties tussen cliënt en behandelaar 
en drop-out. Bij de Smallest Space Analysis op de monotoniciteitscoëfficienten leek 
drop-out geassocieerd met een waardenpatroon dat gekenmerkt wordt door een 
hoge mate van egocentrisme en een geringe mate van behoudendheid. Verder leken 
incongruenties in de waardenoriëntatie tussen cliënten en behandelaars drop-out 
sterker te voorspellen dan de waardenoriëntatie van de cliënten per se. 

Hoofdstuk 5
Verschillen in culturele waarden en normen tussen hulpverlener en cliënt in de 
klinische verslavingszorg
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 werkrelatie, tevredenheid en drop-out, komt deze waardenincongruentie vaker 
voor bij allochtone dan autochtone cliënten en daalt de waardenincongruentie in het 
verloop van de behandeling ? 

Allereerst werden de gevolgen van waardenincongruentie tussen cliënten en 
behandelteams aan het begin van de behandeling op tevredenheid, werkalliantie en 
drop-out voor de gehele populatie onderzocht. Vervolgens werd bekeken in hoeverre 
er wat dit betreft verschillen waren tussen allochtone en autochtone cliënten. De 
resultaten waren verrassend. De belangrijkste bevinding van dit deelonderzoek was 
dat waardenincongruentie aan het begin van de behandeling weinig invloed lijkt te 
hebben op drop-out. Er is wat dit betreft geen verschil tussen autochtone en allochtone 
cliënten. Bij deze laatste groep gaf waardenincongruentie echter een vermindering 
van de kwaliteit van de werkalliantie en leidde 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, waar de allochtone cliënten 
meer aan hechten. De waardenincongruëntie aan het begin van de behandeling 
veranderde voor beide groepen niet noemenswaard in de loop van de behandeling. 

Hoofdstuk 6
De invloed van signatuur van de instelling op drop-out: een onderzoek bij drie 
verslavingszorginstellingen.
In dit hoofdstuk gaat het om de vraag welke invloed behandelvisie heeft op het 
beloop van de behandeling. Deze vraag werd opgesplitst in twee deelvragen: 1) 
verschillen de instellingen met een verschillende signatuur van elkaar in termen van 
patiëntenkenmerken als verslavingsernst, persoonlijkheid en socio-demografische 
kenmerken en 2) 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. De 
eerste en meest voor de hand liggende verklaring van het geobserveerde verschil 
is dat er in Arta in de eerste fase van de behandeling een sterke selectie plaatsvindt 
van voor vervolgbehandeling minder gemotiveerde patiënten. Een andere verklaring 
zou kunnen zijn dat het behandelklimaat van Arta een aantal elementen bevat (zoals 
patiëntgerichtheid, programmacohesie en –structuur, continuïteit van zorg en het in 
de behandeling versterken van de gezonde en positieve kanten van patiënten) die 
vooral bij langer durende vervolgbehandeling mogelijk drop-out voorkómen.

Hoofdstuk 7
Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 
samengevat en aan een beschouwing onderworpen. Vervolgens worden de sterke en 
zwakke kanten (beperkingen) van het onderzoek besproken. 

Sterke kanten van het onderzoek zijn in de eerste plaats het feit dat de gegevens 
verzameld zijn op basis van een zorgvuldige theoretische onderbouwing en de 
longitudinale opzet van het onderzoek. Ook de keuze van de meetinstrumenten 
(valide en betrouwbare vragenlijsten) is een sterke kant van de studie. 

Zwakke kanten van het onderzoek zijn het feit dat de aanvullende perspectieven 
(waarbij de positieve, gezonde kenmerken van cliënten een plaats krijgen) die in 
hoofdstuk 2 zijn besproken in de studie niet verder geoperationaliseerd zijn en dat 
voor de beantwoording van de belangrijke vraag naar het verschil in drop-out tussen 
allochtonen en autochtonen slechts gebruik kon worden gemaakt van de gegevens 
van één instelling (met een oververtegenwoordiging van de Molukse Nederlanders) 
waarbij de aantallen bovendien betrekkelijk klein waren. Bovendien is het 
waarschijnlijk dat de resultaten van 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. Andere beperkingen van het onderzoek 
zijn de hoge studie-dropout (waardoor een aantal toetsen een lage power hebben) 
en het feit dat in de studie steeds is uitgegaan van de groep allochtonen als geheel 
waardoor eventuele onderlinge verschillen tussen de allochtone subgroeperingen 
verloren zijn gegaan. Een laatste zwakke kant van de studie is gelegen in het feit dat 
het deelonderzoek naar de invloed van behandelvisie op de behandeling slechts in 
drie instellingen is gedaan waardoor de zeggingskracht ervan beperkt is.

Tenslotte worden een aantal aanbevelingen voor de klinische praktijk en voor 
verder onderzoek geformuleerd. Een eerste aanbeveling voor de klinische praktijk is 
de inspanningen voor het verbeteren van de zorg voor allochtonen vooral te richten 
op motivatie voor behandeling en het voorkómen van uitval voordat de behandeling 
feitelijk begint. Een volgende aanbeveling is ervoor te zorgen dat behandelaars 
in de communicatie met allochtonen naast voldoende kennis over de culturele 
achtergrond van hun cliënten over de geëigende communicatieve vaardigheden 
beschikken om op een doeltreffende manier over de verschillen in culturele waarden 
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en normen te communiceren. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat 
er in de behandeling op adequate wijze aandacht geschonken moet worden aan de 
ernstige medisch-somatische problemen die de cliënten vaak hebben. Dat geldt ook 
voor problemen met familie en sociale relaties. Programma’s dienen voldoende 
systeemtheoretische elementen te bevatten, waarbij gedragstherapeutische 
benaderingen de voorkeur hebben. Een andere aanbeveling is behandelprogramma’s 
voldoende cohesief, cliëntgericht en gestructureerd in te richten. Vooral bij meer 
langdurige vormen van behandeling verdient het tenslotte aanbeveling voldoende 
oog te hebben voor de gezonde en positieve kenmerken van cliënten. 
Als aanbeveling voor verder onderzoek wordt in de eerste plaats in zijn algemeenheid 
bepleit onderzoek naar de kwaliteit van behandeling (in de zin van de kwaliteit 
van het resultaat maar ook de kwaliteit van het behandelproces) op te zetten met 
een onderzoeksdesign dat prospectief en longitudinaal van aard is. Als mogelijk 
interessante vervolgstudies worden interventiestudies naar het effect van gerichte 
aandacht voor cultuursensitieve communicatie met en motivering van allochtone 
cliënten genoemd. Datzelfde geldt voor studies naar de voorspellende waarde van 
een zwak coherentiegevoel en naar de mogelijkheden van gerichte interventies 
ter versterking hiervan. Afsluitend wordt opgemerkt dat de beantwoording van 
deze vragen de behandeling van allochtone en autochtone cliënten op termijn kan 
verbeteren, maar dat het tot die tijd belangrijk is beide groepen op een cultuursensitieve 
wijze interventies aan te bieden die zoveel mogelijk bewezen effectief zijn.   




