Proactieve coping en Zelfcompassie
bij personen met een verslaving;

er is geen uitzicht zonder inzicht en geen inzicht zonder uitzicht

Proactieve coping
Proactieve coping staat voor vooruit kijken, gericht op uitzicht.
Het houdt in dat personen ongewenste situaties en achteruitgang herkennen, erkennen en er vervolgens op
anticiperen om toekomstige problemen te voorkomen. Het zijn een aantal vaardigheden die samen de pro¬actieve
coping competentie vormen.

Zelfcompassie
Zelfcompassie creëert een zelfmedelevend denkkader en gemoedstoestand en is gericht op inzicht.
Het ondersteunt een gezonde manier van kijken naar persoonlijke tekortkomingen, wat anders is dan medelijden.
Zelfcompassie bestaat uit drie dimensies, namelijk zelfvriendelijkheid tegenover zelfbeoordeling, gemeenschappelijke menselijkheid tegenover isolatie en mindfulnes tegenover overidentificatie. Hoge mate van zelfcompassie
vergroot de motivatie om persoonlijke zwakheden en eerdere mislukkingen aan te pakken en te vermijden dat dit
weer voorkomt.

Achtergrond
Ongeveer 10 jaar geleden was er vrijwel geen onderzoek bekend over hoe proactieve coping en zelfcompassie ingezet kunnen worden om het welzijn te vergroten, specifiek binnen een klinische setting.
Deze leegte werd snel gevuld. Echter is er nog nooit eerder studie gedaan naar hoe deze vaardigheden en denkkaders aanwezig zijn bij personen met een verslaving.

DOEL en METHODEN
Doel

Inzicht krijgen in hoeverre zelfcompassie en proactieve coping aanwezig zijn bij personen met een verslaving ten einde aanknopingspunten te vinden voor het optimaliseren van de persoonlijke
ontwikkeling van cliënten in emotionele veerkracht en welzijn binnen een verslavingsbehandelingstraject.

Methoden

De participanten betroffen 86 cliënten die een intake bij de Verslavingszorg Noord Nederland hebben gehad in de maanden oktober en november 2014 voor een ambulant verslavingsbehandelingstraject.
Zij hebben de Utrechtse Proactieve Coping Competentie Lijst (Bode, Ridder & Thoolen, 2008) en de Zelfcompassie Lijst (Neff, 2003) ingevuld. Deze lijsten meten de aanwezigheid van proactieve coping en
zelfcompassie. Ook zijn verschillende verslavingskenmerken gemeten en bekeken of deze invloed hadden op de aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie.
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76% van de personen met een verslaving is niet ’vaardig’ in proactieve
coping;
Personen met een hoge ernst van sociale desintegratie zijn significant
minder vaardig in proactieve coping.
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Personen met een hoge ernst van een verslaving bezitten een
significant lagere mate van zelfcompassie;
Personen met een hoge ernst van sociale desintegratie bezitten een
significant lagere mate van zelfcompassie.
De aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie hangen
positief samen bij personen met een verslaving.
Hoe hoger de ernst van de verslaving, hoe lager de mate van
zelfcompassie. En hoe lager de mate van zelfcompassie, hoe lager de
mate van proactieve coping;
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89,3% van personen met een verslaving beschikken over een ‘gemiddeld’ tot ‘laag’ niveau van zelfcompassie;
Er wordt ‘gemiddeld’ tot ‘hoog’ gescoord op de drie negatieve elementen waarin een lage mate van zelfcompassie wordt uitgedrukt. Er wordt
‘gemiddeld’ tot ‘laag’ gescoord op de drie positieve elementen waarin
het bezitten van zelfcompassie wordt uitgedrukt.

Er bestaat een significant negatieve samenhang tussen de mate van
misbruik van middelen en de aanwezigheid van proactieve coping en
zelfcompassie.

Conclusie
Er ligt specifiek op proactieve coping en zelfcompassie een leerbehoefte bij personen met
een verslaving. De ernst van de verslaving en sociale desintegratie vergroten de leerbehoefte.
Dit zijn aanknopingspunten voor het optimaliseren van de emotionele veerkracht en
welzijn van cliënten binnen een verslavingsbehandelingstraject. Proactieve coping en
zelfcompassie zijn voorspellers van geestelijke gezondheid en worden geassocieerd met een
hoge tevredenheid met het leven, persoonlijk initiatief en sociale verbondenheid.

Aanbeveling

Zelfcompassie kan o.a. worden vergroot door Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Proactieve coping kan worden aangeleerd middels vaardigheidstrainingen.
Deze studie geeft aanzet te onderzoeken hoe deze psychologische interventies op proactieve
coping en zelfcompassie op maat kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd, zodat deze
passend zijn bij de hulpvraag van verslaafden.

