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Samenvatting
Achtergrond: Het uitgangspunt bij een verslaving is controle krijgen op het middel en eventueel
streven naar definitief stoppen met een middel om het welzijn van mensen te kunnen verhogen
(VNN, 2015). In deze studie is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van proactieve coping en
zelfcompassie bij personen met een verslaving. Proactieve coping en zelfcompassie zijn concepten
die geassocieerd zijn met hoge niveaus van tevredenheid met het leven, emotionele veerkracht en
sociale verbondenheid. Proactieve coping 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 proactieve coping competentie vormen.
Zelfcompassie ondersteunt een gezonde manier van kijken naar persoonlijke tekortkomingen. Het
creëert een zelfmedelevend denkkader en gemoedstoestand, wat anders is dan medelijden.
Zelfcompassie vergroot tevens de motivatie om persoonlijke zwakheden en eerdere mislukkingen
aan te pakken en te vermijden dat dit weer voorkomt. Nooit eerder is er onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van deze componenten bij personen met een verslaving. Nieuwe kennis over het
gebruik van concepten als deze kunnen aangrijpingspunten zijn die mogelijk bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van cliënten binnen een verslavingsbehandelingstraject, en dus aan het
welzijn van de zorgvrager.
Methoden: In totaal hebben 86 cliënten van de Verslavingszorg Noord Nederland de Utrechtse
Proactieve Coping Competentie Lijst (Bode, Ridder & Thoolen, 2008) en de Zelfcompassie Lijst (Neff,
2003c) ingevuld. Deze lijsten meten de aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie. Naast
deze lijsten werden tijdens de intake van de deelnemers hun verslavingskenmerken geïndiceerd. Een
aantal verslavingskenmerken zijn geselecteerd in het onderzoek om te kijken of dezen een verband
hebben met de aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie, maar ook of er verschillen
bestaan tussen verslavingskenmerken. Verder is er gekeken naar het verband met leeftijd- en of
geslacht een rol speelt op de aanwezigheid van beide componenten.
Resultaten: Van personen met een verslaving blijkt de meerderheid niet vaardig te zijn in proactieve
coping en heeft een gemiddeld niveau van zelfcompassie, maar een hooggemiddeld niveau van de
drie negatieve elementen binnen zelfcompassie. De aanwezigheid van proactieve coping en
zelfcompassie hangen positief met elkaar samen bij personen met een verslaving. Verschillende
verslavingskenmerken blijken een rol te spelen in de aanwezigheid van proactieve coping en
zelfcompassie. Personen met een hoge ernst van verslaving blijken een lagere mate van
zelfcompassie bezitten. Ook blijken personen waar een hoge ernst van sociale desintegratie bij is
vastgesteld minder vaardig te zijn in proactieve coping en hebben zij een lagere mate van
zelfcompassie. Tevens blijkt dat leeftijd positief samenhangt met zelfcompassie en dat mannen een
hoger niveau van zelfcompassie hebben.
Conclusies: Deze studie laat zien dat personen met een verslaving niet vaardig zijn in proactieve
coping en gemiddeld gezien geen hoge mate van zelfcompassie hanteren. Verschillende
verslavingskenmerken spelen een rol bij de aanwezigheid van deze componenten. Er kan voorzichtig
geconcludeerd worden dat er specifiek op deze gebieden een leerbehoefte ligt, en dat wanneer zij
hier in worden voorzien, dit zou kunnen bijdragen aan het vergroten van emotionele veerkracht en
(geestelijk) welzijn. Omdat nog niet eerder onderzoek is gedaan naar proactieve coping en
zelfcompassie bij personen met een verslaving, geeft deze studie aanzet en aanbevelingen voor
vervolgonderzoek. Dit om te kijken of de resultaten gereproduceerd kunnen worden. Een beperking
van dit onderzoek is dat de steekproefgrootte van verschillende verslavingskenmerken dusdanig
klein was dat hierover geen betrouwbare uitspraken gedaan konden worden.
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Abstract
Background: One of the core objectives of addiction care organizations is to help patients in
controlling their addition and increasing their overall well being. This study focuses on the level of
proactive coping and self-compassion of people with an addiction. The concepts of proactive coping
and self-compassion are associated with high levels of overall life satisfaction, mental resilience and
social connection. Proactive coping means that people will recognize a decrease in their level of well
being on which they anticipate to prevent potential problems to arise. Self-compassion is that people
have a neutral perspective at their personal imperfections and secondly a higher level of selfcompassion improves psychological health. Besides this, self-compassion also increases the
motivation to do something about personal imperfections and at the same time it ensures people to
take action to prevent these negative notions from happening again. This is the first study that
focuses specifically at people with an addiction in relation with the level of pro active coping and self
compassion. New knowledge will help in developing new treatments and will help to improve the
well being of clients in the addition care.
Method: A total of 86 clients of the ‘Verslavingszorg Noord Nederland’ participated in this study.
These participants completed the ‘Utrechtse Proactieve Coping Lijst’ , to measure the level of
proactive coping and were tested on the self-compassion scale, to measure the level of selfcompassion. Besides these questionnaires a couple of addiction traits were selected to determine
whether there is a correlation with the level of proactive coping and self-compassion. Furthermore,
age and gender were confirmed to investigate if these components have an effect at the level of
proactive coping and self-compassion.
Results: The majority of the participants showed not to be skillful in proactive coping and turned out
to have an average level of self-compassion, in addition proactive coping and self-compassion are
positively correlated with each other. Secondly the study showed that several addiction traits
influence the level of proactive coping and self-compassion. People with a severe addiction have less
self-compassion. Also, people with a high level of social disintegration are less skillful in proactive
coping and have lower levels of self-compassion. Lastly, age is positive correlated with selfcompassion and men showed to have higher levels of self-compassion than women.
Conclusion: This study shows that people with an addiction have a low score on the level of proactive
coping and score average on the level of self-compassion. Several addiction traits influence the level
of these concepts. This study cautiously concludes that it is important to focus on these concepts
while designing treatment methods for people with an addiction because it increases emotional
balance and (psychological) well being. Since this is the first study that measures the level of
proactive coping and self-compassion of people with an addiction, further research is recommended.
It is advised that in future research larger sample sizes of addiction traits are selected because the
scope of this study is too small to give reliable results in this regard. Other research should use the
results given in this article to further strengthening the knowledge in the field of addiction and the
concepts of pro-active coping and self-compassion.
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Voorwoord
Voor u ligt onze afstudeerscriptie, het resultaat van een onderzoek naar de aanwezigheid van
proactieve coping en zelfcompassie bij personen met een verslaving. Deze scriptie is geschreven als
afstudeeronderzoek voor de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen.
Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de Verslavingszorg Noord Nederland.
De keuze voor het onderwerp komt voort uit een pilot onderzoek naar de aanwezigheid van
proactieve coping en zelfcompassie bij personen met een verslaving. Hieruit kwamen interessante
bevindingen wat ons aanzette tot vervolgonderzoek aangezien er verder geen onderzoek gedaan is
op dit gebied. Personen met een verslaving hebben onze interesse aangezien wij beiden personen
kennen die vele nadelen ondervinden aan hun verslaving. Tijdens het schrijven van deze scriptie
hebben wij veel steun gehad aan mensen om ons heen. Deze mensen willen wij graag bedanken.
Als eerste willen wij onze opdrachtgever van de VNN en afstudeerbegeleider van de
Hanzehogeschool Groningen bedanken: dr. Eric Blaauw en dr. Arne van den Bos. Zij hebben ons
voorzien van veel feedback en steun tijdens deze onstuimige periode, wat heeft geholpen om tot dit
resultaat te komen. Dit onderzoek is voor ons een grote uitdaging geweest waarin wij veel van hen
hebben mogen leren. Ook willen wij Durk Noordmans bedanken voor het vormgeven van het
voorblad. De vele kopjes koffie en thee mogen in dit dankwoord niet ontbreken aangezien zij het
waren die ons wakker hielden op momenten dat onze ogen dicht begonnen te vallen.
Als laatste willen wij onze vrienden en familie bedanken die naar ons luisterden en aanmoedigden.

Groningen, maart 2015
Dorien Annen & Rens Kooyman
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Woord vooraf
“De mens is het enige schepsel dat in staat is tot zelfvernietiging en alleen de mens besluit bij volledig bewustzijn
om iets te doen wat slecht of zelfs fataal voor hem is”(Sigmund Freud). Freuds doodsverlangen mag dan een
abstracte constructie zijn dat uit het niets tevoorschijn is getoverd, maar niemand met enige kennis over de mens
zal zeggen dat mensen altijd door middel van rationele overweging kiezen wat het meest hun eigen belang
strookt. Tot het grootste pad van verlokkingen hoort het gebruiken van drugs en dat pad van plezier dat naar de
ondergang leidt, blijft voor een gros nog altijd aantrekkelijk (Dalrymple, 2006).

Middelengebruik kent een lange geschiedenis dat ver in de tijd terug te vinden is. Waar er ook
gezocht wordt in de literatuur, alcohol neemt een dominante plek in wat betreft middelengebruik.
Het werd 8000 jaar geleden al gedronken en is waarschijnlijk toevallig ontstaan. De stoffen die we
tegenwoordig als drugs beschouwen, hebben in de loop van de geschiedenis verschillende functies
gehad. De consumptie van alcohol werd tot de komst van schoon drinkwater in de 18e eeuw
aangeraden, omdat het veiliger was (Jellinek, 2015). Verder was gebruik van verschillende middelen
bij religie te zien vanwege de waarnemingveranderde effecten, maar ook drugs als medicijn bij
bijvoorbeeld pijn, als voedsel of om de prestaties te verhogen. Tenslotte kennen we het gebruik als
genotsmiddel. Er is dan sprake van recreatief gebruik.
Er zijn redenen om met gebruik te beginnen en om er mee door te gaan. Er kan sprake zijn van
nieuwsgierigheid door bijvoorbeeld bij een bepaalde groep te willen horen of het aannemen van een
positieve houding tegenover drugsgebruik. Vaak blijft het bij een experiment. Mensen die doorgaan
met het gebruiken van drugs doen dat om uiteenlopende redenen, die positief of negatief kunnen
zijn (Kerssemakers, 2008). Hoe dan ook oefenen drugs vele, vaak diepgaande, werkingen uit op
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied. De effecten kunnen net als de gebruiksmotieven
zowel van positieve, als ook van negatieve aard zijn. Bovendien zijn alcohol en ook drugs een bewust
en onbewust symbool voor velerlei positieve waarden: verzoening, levenskracht, ontsnapping aan
het alledaagse, de roes als ‘goddelijke bevlogenheid’, onstuimige jeugd, bezonken wijsheid en
contact met hogere machten. Tegelijkertijd zijn zij ook drager van een groot aantal negatieve
connotaties: dreigend, vernietigend, weerzinwekkend, onmenselijk, hels en duivels. Dit brengt ons bij
de negatieve of schadelijke effecten. Te bezien bij misbruik van het middel of disfunctioneel gebruik
(van Dijk, 1979).
Een uitspraak van een van de onderzoekers hierover is dan ook:
“Alcohol of drugs worden niet meer gebruikt als ‘middel’ tot de positieve waarden, maar het middel
wordt een ‘doel’ op zich”.
De onderzoekers vinden middelengebruik een intrigerend onderwerp. Met dit onderzoek hopen de
onderzoekers mogelijkheden te verkennen om het fascinerende werkveld van de verslavingszorg te
voorzien van een overtuigend argument voor verder onderzoek naar het gebruik van zelfcompassie
en proactieve coping bij het grip krijgen op een verslaving. Deze zouden als concreet middel kunnen
dienen om mensen te helpen ontwikkelen in emotionele veerkracht en welzijn; grip krijgen en
behouden op een verslaving.
Dorien Annen & Rens Kooyman
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1. Inleiding
Verslaving is een groot maatschappelijk en persoonlijk probleem (Franken & Van den Brink, 2009).
Recente ontwikkelingen laten zien dat er veel theoretische inzichten bij zijn gekomen wat betreft
verslaving als stoornis. Deze inzichten dragen bij aan betere en effectieve behandelingen. Een goede
ontwikkeling, want verslaving staat in de top drie van de meest voorkomende psychische stoornissen
(Franken & Van den Brink, 2009). Ondanks deze ontwikkelingen en inzichten is er nog steeds een
grote vraag naar meer kennis over hoe je zo goed mogelijk grip krijgt op deze maatschappelijke en
persoonlijke problemen. Terugval is een groot gevaar en komt veel voor. Exacte cijfers hierover zijn
niet te achterhalen. Cijfers over het jaarlijks aantal zorgvragers zijn wel bekend. In 2013 telde de VNN
8.238 geregistreerde zorgvragers vanwege hun verslavingsproblematiek. Landelijk waren dit 65.679
geregistreerde zorgvragers (Kuijpers et al., 2014).
De hulpverlening richt zich op het aanpakken van de verslaving en de gevolgen daarvan. Er is echter
nog geen eenduidig beeld over welke componenten van de zorg het belangrijkste zijn, hiervoor is
meer onderzoek nodig (Verster, zoals genoemd in Wildt, 2005). Nieuwe kennis over het gebruik van
concepten zoals zelfcompassie en proactieve coping kunnen aangrijpingspunten zijn die mogelijk
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van cliënten binnen een verslavingsbehandelingstraject,
en dus aan het welzijn van de zorgvrager. Proactieve coping en zelfcompassie zijn concepten die
geassocieerd zijn met hoge niveaus van tevredenheid met het leven, persoonlijk initiatief,
emotionele veerkracht en sociale verbondenheid (Neff, 2003; Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007; Bode,
Thoolen & Ridder, 2008). Hieronder wordt eerst besproken wat verslaving inhoudt, waarna
proactieve coping en zelfcompassie worden uitgelicht. Daarna worden theoretische koppelingen
tussen verslavingskenmerken en beide componenten beschreven. Tot slot worden eerdere
bevindingen op deze componenten beschreven om de relevantie en verwachtingen van dit
onderzoek te onderbouwen.

1.1

Verslaving

In de loop der tijd zijn er veel verschillende definities van verslaving geweest. Het is dus niet op
voorhand duidelijk hoe verslaving het beste gedefinieerd kan worden. Een van de definities die VNN
geeft van verslaving is dat het een onweerstaanbare behoefte betreft om middelen te gebruiken,
onafhankelijk van de lichamelijke behoefte. De term verslaving wordt ook gebruikt voor gewoontes
waar mensen geen weerstand tegen kunnen bieden, zoals een gokverslaving (VNN, 2015a).
De definitie van verslaving die wereldwijd gebruikt wordt staat beschreven in de Diagnostic Statistical
Manual (DSM-IV). De DSM-IV spreekt van misbruik en afhankelijkheid. Bij de diagnose
afhankelijkheid gaat om een combinatie van (APA, 1994):
• Lichamelijke afhankelijkheid (tolerantie, onthoudingsverschijnselen)
• Psychische afhankelijkheid (craving, verlangen of hunkering)
• Controleverlies (gebruik vaker of meer dan voorgenomen; niet kunnen stoppen met gebruik)
• Lichamelijke en/of sociale gevolgen van dit ongecontroleerde gebruik
Van al deze kenmerken wordt psychische afhankelijkheid tegenwoordig gezien als het centrale
kenmerk, terwijl controleverlies en lichamelijke en/of sociale beperkingen veeleer worden gezien als
gevolgen (Koob, 2003; Monti et al. 2001).
Na veel onderzoek spreekt men over verslaving als hersenziekte (Leshner, 1997; Van den Brink,
2006). Van den Brink (2006) gaat uit van een aangeboren kwetsbaarheid als basis voor herhaald
gebruik van psychoactieve middelen, terwijl het herhaalde gebruik van deze middelen leidt tot
belangrijke, moeilijk terug te draaien veranderingen in het brein. Deze veranderingen zijn
verantwoordelijk voor het ontstaan van de hunkering of verlangen naar het middel (craving), die de
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kern vormt van het ongecontroleerde gebruik en de terugval in gebruik na een periode van
abstinentie; gehele onthouding (Van den Brink, 2006).
Verslaving brengt verschillende nadelen met zich mee. Misbruik of afhankelijkheid van een middel
geven per definitie persoonlijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Mensen melden zich aan
vanwege de gevolgen van het gebruiken van middelen (VNN, 2015b). Overmatig middelengebruik is
gerelateerd aan een verminderde kwaliteit van leven. Van Dijk beschreef al in 1979 verslaving als een
systeem van vicieuze cirkels waardoor de aandoening de neiging heeft zichzelf te versterken. Nog
altijd geeft dit een goed beeld van de gevolgen van een verslaving, onderverdeeld in lichamelijke
gevolgen, psychische gevolgen en sociale gevolgen. Bij de psychische gevolgen overheerst een
verandering in gedrag en beleving, waarvan de kern is dat het middel een relatief te grote plaats
inneemt in het psychische beleven en handelen: het leven gaat meer en meer draaien om het
gebruiken. Aldus geen middel meer, maar een doel. De keerzijde hiervan is een verlies aan
realiteitszin en aan een juiste zelfbeoordeling. Hierbij zijn zelfoverschatting, toenemende
egocentriciteit, bagatelliseren van de eigen dreigende toestand en de sociale realiteit, maar ook
pathologisch optimisme en zelfverwaarlozing in het oog lopende verschijnselen. Ook zijn het
gevoelsleven en het ethische oordeel en gedrag die vervlakken en vergroven veelal ernstige
persoonlijke problemen. In de ergste gevallen vindt aftakeling van de psychische gezondheid plaats:
angst toestanden/stoornissen, depressie en suïcide pogingen welke niet tot de uitzonderingen
behoren binnen de psychische gevolgen (van Dijk, 1979).
De sociale gevolgen wijzen op conflicten en wijzigingen in relaties en leefomgeving, zoals
moeilijkheden met werk, isolering van vrienden, buurt etc. Ongevallen thuis of in het verkeer zijn
geen uitzondering. In sommige gevallen vervalt de gebruiker tot criminele handelingen die
gebruikers specifiek zijn. Van openbaar onder invloed zijn, of deelnemen aan het verkeer tot ernstige
criminaliteit. De omgeving reageert op haar beurt onder andere met rejectie/afwijzing en
stigmatisering, waardoor het sociale disfunctioneren verergert (van Dijk, 1979).
Lichamelijke gevolgen van verslaving zijn ten eerste al dat het minderen of stoppen met een middel
onprettige lichamelijke reacties geeft ofwel onthoudingsverschijnselen. Ten tweede kan er door
langdurig excessief gebruik hersenbeschadiging optreden. Van alleen al alcohol is bekend dat het
overmatig gebruik hiervan is gerelateerd aan meer dan 60 medische aandoeningen (Franken & Van
den Brink, 2009).
Het uitgangspunt bij verslaving is controle krijgen op het middel en eventueel streven naar definitief
stoppen met een middel om het welzijn van mensen te kunnen verhogen (VNN, 2015c). Geestelijke
gezondheid wordt door de World Health Organization omschreven als: ‘a state of well-being in which
the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community’ (WHO, 2005).
De focus ligt op het emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden.
Proactieve coping ondersteunt de vroege formulering van positieve doelen die het leven zin en
kwaliteit geven, ondanks mogelijke achteruitgang (Bode, Thoolen & Ridder, 2008). Neff et al. (2005)
stellen dat wanneer een persoon zelfcompassie heeft en minder angst heeft om te falen, deze meer
in staat is om haalbare doelen te stellen; het beheersen van persoonlijke doelen en het stellen van
minder doelen. Het lijkt er op dat beide factoren erg bruikbaar zijn voor een gezonde manier van
omgaan met het leven en ouder worden.

1.2

Proactieve coping

Proactieve coping betekent dat mensen anticiperen op mogelijke toekomstige omstandigheden of
gebeurtenissen die een gevaar vormen voor het eigen welzijn en doelen. Ontleend aan het vijf fasen
model van proactieve coping van Aspinwall en Taylor (1997) operationaliseren Bode, Thoolen en
Ridder (2008) proactieve coping als een aantal vaardigheden en daarmee als aan te leren
competentie. Deze vorm van coping is dan ook anders dan reactieve coping. Reactieve coping is
reageren op een probleem dat al aanwezig is. Wanneer personen hun problemen kunnen herkennen
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en erkennen, zal door middel van proactieve coping vooraf maatregelen worden getroffen om zo de
levenswijze te veranderen. Personen die over proactieve coping competenties beschikken zijn
succesvoller in het bereiken van doelen en weten problemen te voorkomen (Bode, Thoolen & Ridder,
2008). Zoals boven beschreven zijn de gevolgen voor personen die verslavingskenmerken hebben als
excessief middelengebruik, misbruik, afhankelijkheid en verlangens hebben naar middelen groot op
persoonlijke en maatschappelijke gebieden. Zij lijken niet de vaardigheden te bezitten om vroegtijdig
ongewenste achteruitgang te herkennen, erkennen en hierop te anticiperen. Sociale desintegratie is
een gebrek aan (sociale) middelen die nodig zijn voor welbevinden en is een gevolg van een
verslaving (Schippers et al., 2011). Mensen die veel middelen tot hun beschikking hebben zijn goed in
het identificeren van mogelijke problemen en zijn tevens meer geneigd tot het nemen van
maatregelen die er toe bijdragen dat de dreiging van potentiële problemen vermindert (Bode,
Thoolen & Ridder, 2008). Voor personen met een verslaving lijkt het relevant om competenties van
een proactieve copingstijl te leren hanteren en vergroten. Wanneer deze personen maatregelen
treffen om het gebruik van het middel te voorkomen lijkt de kans om grip te krijgen groter.
Aspinwall & Taylor (1997) benoemen voordelen van het beheersen van proactieve coping. Wanneer
men een proactieve coping stijl hanteert wordt (in een bepaalde mate) stress voorkomen door te
reageren op mogelijke toekomstige problemen. Het proces van eerst stress ervaren om vervolgens
deze stress proberen te verminderen wordt dan omgedraaid. Het is gunstig om te anticiperen op
mogelijke stressoren, omdat er in de proactieve fase vaak nog meerdere hulpmiddelen (sociale
contacten, materialistische middelen) beschikbaar zijn dan in de latere (reactieve coping) fases
wanneer het probleem er al is (Aspinwall & Taylor, 1997).
Een nadeel van proactieve coping kan zijn dat er op een verkeerde manier wordt omgegaan met de
copingstrategie, bijvoorbeeld wanneer de focus te veel wordt gelegd op het zoeken naar manieren
om het probleem te voorkomen. Het niet focussen op het ‘nu’ kan tot gevolg hebben dat het
probleem er plotseling al is, waardoor deze strategie het probleem juist kan verergeren (Aspinwall,
2012). Gebrek aan vaardigheid om situaties te beoordelen kan proactieve inspanningen nadelig
beïnvloeden (Newby-Clark, 2004).

1.3

Zelfcompassie

Compassie, ofwel medeleven, impliceert sensitiviteit voor de ervaring van het lijden in combinatie
met een diep verlangen om dat lijden te verlichten (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010).
(Zelf)compassie heeft zijn oorsprong in de boeddhistische psychologie. Vanuit het boeddhistische
oogpunt wordt compassie zowel gegeven aan ons zelf als aan anderen. We nemen ook onszelf in de
cirkel van medeleven, want wanneer men zichzelf buitensluit construeert dit een negatief gevoel van
zelfafzondering. Medeleven ontstaat vanuit empathie, waarin men zichzelf meeneemt (Salzberg,
1997). De Westerse cultuur legt grote nadruk op aardig zijn voor anderen, maar niet zozeer voor ons
zelf. Op basis van geschriften van verschillende boeddhistische leraren (Brach, 2003; Kornfield, 1993;
Salzberg 1997, zoals genoemd in Neff, 2003a), heeft Neff zelfcompassie geoperationaliseerd als
bestaande uit drie dimensies die zelfcompassie weergeven, namelijk selfkindness, common humanity
en mindfulness, in het Nederlands wordt dit vertaald in zelfvriendelijkheid, gemeenschappelijke
menselijkheid en mindfulness; bewuste aandacht (Neff, 2003a). Een lage mate van zelfcompassie
wordt uitgedrukt in selfjudgement, isolation en overidentification, die de tegenhangers zijn van de
drie dimensies van zelfcompassie. In het Nederlands wordt dit vertaald in zelfbeoordeling, isolatie en
overidentificatie.
Zelfcompassie ondersteunt een gezonde manier van kijken naar persoonlijke tekortkomingen,
inadequaat handelen, fouten en mislukkingen, en evenzo worstelingen met meer algemene
levenssituaties die mentale, emotionele of fysieke pijn veroorzaken (Neff, 2003a). Met zelfcompassie
kan men een breder perspectief innemen op het zelf en zijn of haar leven. Het creëert een
zelfmedelevend denkkader en gemoedstoestand, wat anders is dan medelijden (Goldstein
&Kornfield, 1987, zoals genoemd in Neff, 2003a). Wanneer er met zelfcompassie naar het zelf
gekeken wordt, zal er met bewuste aandacht eerst herkend, erkend en geaccepteerd worden dat er
Proactieve coping en Zelfcompassie

Dorien Annen & Rens Kooyman, maart 2015

9

geleden wordt zonder identificatie van het zelf met de eigen emotie en situatie. Bij overidentificatie
wordt iemands gevoel van eigenwaarde ondergedompeld in een subjectieve emotionele reacties die
het moeilijk maken om afstand te nemen van de situatie (Neff & Vonk, 2009). Men is niet zijn
situatie of emotie en laat zich er niet door in beslag nemen, ook wel bekend als ‘mindfulness’. Met
‘zelfvriendelijkheid’ is men vervolgens ondersteunend en begripvol naar zichzelf, zoals zij zouden zijn
naar een vriend die pijn heeft en lijdt. De innerlijke dialogen zijn zacht en bemoedigend in plaats van
hard, kleinerend en straffend. Men wordt geraakt en bewogen door de eigen pijnlijke
omstandigheden, zodat warme gevoelens en het verlangen om het eigen lijden te verlichten
ontstaan. Als laatste, maar centraal in zelfcompassie staat de erkenning dat iedereen faalt, fouten
maakt en soms in vervelende situaties terecht komt. We zijn niet alleen in onze onvolmaaktheid met
de erkenning van de ‘gedeelde menselijke ervaring’. Mensen voelen zich dan minder geïsoleerd
wanneer zij pijn ervaren, wat een mentaliteit van verbondenheid met andere mensen bevordert
(Neff, 2003a). Deze verbondenheid draagt bij aan het emotionele welzijn van mensen, omdat
mensen de evolutionaire behoefte hebben om ‘erbij te horen’ (Baumeister & Leary, 1995).
Het heeft voordelen zelfcompassie te vergroten. Meerdere studies hebben aangetoond dat
zelfcompassie een voorspeller is van geestelijke gezondheid (Neff, 2003a; Neff & McGehee, 2010;
Allen, Goldwasser & Leary, 2012). Uit deze studies bleek dat een hoge mate van zelfcompassie
samengaat met een hoge mate van psychologisch welbevinden. Neff en Germer (2013) vonden dat
interventies op mindful-zelfcompassie binnen een klinische setting kunnen helpen bij het
ontwikkelen van vertrouwen in de toekomst ondanks negatieve boodschappen uit het verleden.
Zoals boven beschreven zijn de gevolgen voor personen die verslavingskenmerken hebben als
excessief middelengebruik, misbruik, afhankelijkheid en verlangens hebben naar middelen groot op
persoonlijke en maatschappelijke gebieden. Deze gevolgen als controleverlies en lichamelijke en/of
sociale beperkingen nemen toe naar mate het verkrijgen en gebruiken van middelen relatief gezien
een steeds grotere plaats innemen. Het lijkt erop dat deze staat van ‘zijn’ geassocieerd kan worden
met zelfbeoordeling, isolatie en overidentificatie; de drie tegenhangers van zelfcompassie en dus
lage mate van zelfcompassie. Sociale gevolgen van een verslaving zijn rejectie/afwijzing en
stigmatisering door de omgeving, wat het sociale disfunctioneren verergert (van Dijk, 1979). Het
vergroten van zelfcompassie zou mogelijk ook bij kunnen dragen aan herstel van deze sociale
gevolgen (Leary at al., 2007). Zoals beschreven lijkt het dat (de ernst van) verslavingskenmerken
invloed hebben op de het niveau van gedrag in zowel proactieve coping als zelfcompassie. Het is
daarom van belang om te onderzoeken of deze verslavingskenmerken daadwerkelijk van invloed zijn.

1.4

Samenwerking van proactieve coping en zelfcompassie bij een verslaving

Een psychisch gevolg van verslaving is een verlies aan realiteitszin en zelfbeoordeling. Zelfcompassie
zorgt voor bewustzijn van de realiteit door middel van mindfulness. De (negatieve) emoties en
situaties worden herkend, erkend en geaccepteerd, zonder zich er mee te identificeren (Neff, 2003a).
Zelfvriendelijkheid zorgt voor vriendelijkheid naar het zelf bij bewustzijn van negatieve stressoren.
Met gemeenschappelijke menselijkheid worden deze ervaringen in perspectief geplaatst (Neff,
2003a). Zelfcompassie draagt bij aan het bewust herkennen en erkennen dat nodig is als vaardigheid
om situaties op een gezonde wijze en realistisch te beoordelen. De focus op het ‘hier en nu’ dat
tevens nodig is om proactieve coping te hanteren, omdat een gebrek aan deze vaardigheid
proactieve inspanningen nadelig beïnvloeden (Newby-Clark, 2004).
Recent is er veel aandacht voor de positieve psychologie. Optimisme zorgt voor een beter
psychologisch en lichamelijk functioneren (Aspinwall & Taylor, 1992). Een kanttekening hierbij is dat
doorslaand optimisme kan zorgen voor verlies aan realiteitszin en juiste zelfbeoordeling. Het kan dan
kort dienen als emotionele buffer, maar een verslaving is blijvende ziekte waarbij grip houden altijd
een rol blijft spelen. Realisme bij een verslaving is dan ook van belang, zeker gezien een verlies aan
realiteitszin, een onjuiste zelfbeoordeling en pathologisch optimisme gevolgen zijn van een
verslaving. De suggestie is dat optimistische, maar realistische opvattingen vanuit zelfcompassie in
stand gehouden kunnen worden door succesvolle resultaten van coping (Folkman &
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Moskowitz,2000). Voorts blijkt meer recent dat het psychisch lijden en de symptomen van de cliënt
kunnen worden verlicht wanneer de cliënt denkt controle te hebben. Wanneer een verslaafde dan
een proactieve coping stijl hanteert en over zelfcompassie beschikt is deze bewust van de eigen
situatie dat bijdraagt aan een realistisch vermeende controle. Realistisch optimisme kan dan in stand
gehouden worden wanneer het proactieve plan een positieve invloed heeft. Door zelfcompassie blijft
de verslaafde bewust van zijn verslaving en blijft vriendelijk naar het zelf.
Een nadeel is dat ondanks er een proactief plan is, dit bij mogelijke dreigingen, toch tot mislukking
kan leiden. Aspinwall en Taylor (1992) vonden dat dit kan leiden tot angst en pessimisme. Wanneer
er dan opnieuw met zelfcompassie naar het zelf gekeken wordt en het lijden herkend, erkend en
geaccepteerd wordt, kunnen evaluaties zelfvriendelijk en vanuit gemeenschappelijke menselijkheid
waargenomen worden. Personen met een hoge mate van zelfcompassie blijken minder bang te zijn
om te falen en zijn sneller geneigd opnieuw het doel te behalen als ze wel falen (Neff et al., 2005).
Zelfcompassie vergroot namelijk de motivatie om persoonlijke zwakheden en eerdere mislukkingen
aan te pakken en te vermijden dat dit weer voorkomt. Zelfcompassie is tevens positief geassocieerd
met emotiegerichte copingstrategieën en negatief met vermijdingsgerichte copingstrategieën (Neff
et al., 2005). Zo kan zelfcompassie opnieuw zorgen dat proactieve coping in de hand gewerkt wordt.
Een realistische zelfevaluatie vanuit zelfcompassie kan bij elk falen opnieuw zorgen voor meer
realistisch plan om te kunnen anticiperen op mogelijke dreigingen. Elke fout is om te leren. De fasen
in proactieve coping zoals Aspinwall en Taylor (1997) beogen worden dan opnieuw doorlopen.
‘’Er is geen uitzicht zonder inzicht en geen inzicht zonder uitzicht” (Annen, 2015).

1.5

Eerdere studies

De beschreven voordelen van het hanteren van proactieve coping en zelfcompassie lijken relevant te
zijn voor personen met een verslaving. In 2012 is er een pilot onderzoek uitgevoerd naar de mate van
de componenten bij personen met een harddrugsverslaving en personen die 12 maanden of langer
grip hadden op hun verslaving. Hieruit bleek dat personen die grip hadden een significant hogere
mate van zelfcompassie hanteren. Ook bleken proactieve coping en zelfcompassie significant samen
te hangen (Annen et al. 2012). Naast de pilot is er nooit eerder studie gedaan naar proactieve coping
bij klinische groepen (Bode, Thoolen & Ridder, 2008). Voor zelfcompassie is dit nog niet eerder
gedaan bij klinische groepen waar verslaving een rol speelt.
Ook leeftijd en geslacht zijn kenmerken die van invloed kunnen zijn hierop. Neff (2003) beschrijft dat
mannen over het algemeen een hogere mate van zelfcompassie hebben dan vrouwen. Uit onderzoek
van Neff en Vonk (2009) is gebleken dat zelfcompassie en ouder worden bij deelnemers tussen de 18
en 83 jaar een significant positieve relatie hebben. Uit drie eerdere studies blijkt dat geslacht en
leeftijd geen invloed hebben op de aanwezigheid van proactieve coping (Bode et al., 2007, zoals
genoemd in Bode, Thoolen & de Ridder, 2008).
Onderzoeken naar deze componenten bij andere doelgroepen wezen uit dat zelfcompassie een
positieve werking heeft op gezondheidsgedragingen zoals het vasthouden aan een dieet (Leary et al,
2007) of het stoppen met roken (Kelly, Zuroff, Foa, & Gilbert, 2009). Ook wezen interventies gericht
op alleen mindfulness erop dat dit bijdroeg aan de verhoging van het bewustzijn en de acceptatie bij
het ervaren van craving (Witkiewitz et al., 2012). Door deze en eerder beschreven bevindingen is het
interessant om te kijken of de verslavingskenmerken invloed hebben op de aanwezigheid van
proactieve coping en zelfcompassie.
Samenvattend geven bevindingen aanleiding om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van
proactieve coping en zelfcompassie bij personen met een verslaving. En daarbij te onderzoeken of
geslacht, leeftijd en verslavingskenmerken meer specifiek iets kunnen zeggen over de aanwezigheid
van proactieve coping en zelfcompassie.
Dit resulteert in de volgende doel- en vraagstellingen:
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Doelstelling:
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 ontwikkeling van
cliënten in emotionele veerkracht en welzijn binnen een verslavingsbehandelingstraject.
Onderzoeksvragen:
1.
In hoeverre is proactieve coping en zelfcompassie aanwezig bij personen met een verslaving?
2.
In hoeverre is er samenhang tussen proactieve coping en zelfcompassie?
3.
In hoeverre hangt leeftijd samen met proactieve coping en zelfcompassie?
4.
In hoeverre is er verschil tussen mannen en vrouwen in proactieve coping en zelfcompassie?
5.
In hoeverre is er verschil in proactieve coping en zelfcompassie tussen verslavingskenmerken?
- Al dan niet hoge ernst van de verslaving
- Al dan niet hoge ernst van sociale desintegratie
- Soort primair probleemmiddel
6.
In hoeverre hangen de mate van de verslavingskenmerken samen met proactieve coping en
zelfcompassie?
- Aantal dagen gebruik van een middel in de laatste 30 dagen
- Ernst van de afhankelijkheid
- Ernst van het misbruik
- Craving

Op basis van eerder genoemde literatuur werd ten eerste verwacht dat personen met een verslaving
niet vaardig zijn in proactieve coping en geen hoge mate van zelfcompassie genieten, omdat
proactieve coping en zelfcompassie geassocieerd zijn met hoge niveaus van tevredenheid met het
leven, persoonlijk initiatief, emotionele veerkracht en sociale verbondenheid (Neff, 2003a; Neff,
Kirkpatrick & Rude, 2007; Bode, Thoolen & Ridder, 2008). Ten tweede werd verwacht dat er een
samenhang bestaat tussen de aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie, dit op basis van
het koppelen van de theorie over beide componenten en de resultaten uit de pilot (Annen et.al.,
2012) Ten derde werd geen samenhang verwacht tussen leeftijd en proactieve coping en geen
verschil in geslacht op proactieve coping, omdat uit eerdere studies blijkt dat zowel leeftijd als
geslacht geen invloed heeft op proactieve coping (Dijkstra, 2006; Bode, Drossaert & Dijkstra, 2007).
Voor zelfcompassie werd verwacht dat leeftijd samenhangt met de mate van zelfcompassie en dat
mannen een hogere mate van zelfcompassie genieten dan vrouwen, zoals ook is gevonden in
eerdere studies (Neff & Vonk, 2009; Neff, 2003a).
Er is nooit eerder studie gedaan naar het verschil in proactieve coping en zelfcompassie tussen ‘hoge
en lage ernst van verslaving’ en ‘hoge en lage ernst van sociale desintegratie’. Tot slot werd er op
basis van het feit dat deze personen een verslaving hebben, voorzichtig verwacht dat personen met
een hoge ernst van verslaving lager scoren op proactieve coping en zelfcompassie dan personen met
een lage ernst van verslaving. Uit de literatuur blijkt dat personen die beschikken over veel (sociale)
middelen goed zijn in het identificeren van mogelijke problemen en tevens meer geneigd zijn om
maatregelen te nemen om dreiging van potentiële problemen te verminderen (Bode, Thoolen &
Ridder, 2008). Er werd daarom verwacht dat personen met een ‘hoge ernst van sociale desintegratie’
een lage mate van proactieve coping genieten dan personen met een ‘niet hoge ernst van sociale
desintegratie’. Zelfcompassie bevordert een mentaliteit van verbondenheid met andere personen
wat bijdraagt aan het emotionele welzijn van mensen (Neff, 2003). Personen met een ‘hoge ernst
van sociale desintegratie’ hebben een hoge mate van negatieve externe invloed of zijn meer
geïsoleerd (Schippers et.al., 2011). Daarom werd verwacht dat personen met een ‘hoge ernst van
sociale desintegratie’ een lagere mate van zelfcompassie genieten dan personen met een ‘niet hoge
ernst van sociale desintegratie’.
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2. Methoden
2.1

Deelnemers

De steekproef bestond uit cliënten die een eerste afspraak bij de VNN hebben gehad in de maanden
oktober en november 2014 als intake voor een ambulant verslavingsbehandelingstraject. In totaal
vielen 247 cliënten binnen de steekproef, waarvan er 86 de vragenlijsten hebben ingevuld. Van de
overige 161 cliënten waren er 142 niet bereikbaar, twee cliënten hadden een verkeerd nummer en
één cliënt was niet meer in behandeling. De andere zestien cliënten gaven aan niet mee te willen
werken met het onderzoek. Zij gaven redenen aan als ‘geen tijd’ of ‘geen zin’.
Van de 86 respondenten waren er 72 man (84%) en 14 vrouw (16%). De leeftijd lag op een
gemiddelde van 40 jaar met een spreiding van 15-67 jaar. Hiervan waren de twee jongste
deelnemers minderjarig zij waren 15 en 17 jaar oud. Zij gaven toestemming meegenomen te worden
in het onderzoek. Wanneer bovenstaande kenmerken van de steekproef worden vergeleken met de
landelijke gegevens, dan komt dit ongeveer met elkaar overeen. De deelnemers hebben
verschillende primaire verslavingsmiddelen, deze bestaan uit: alcohol 64 % cannabis 16%, cocaïne
5%, stimulantia 5%, XTC 1%, ‘anders, n.l. GHB’ 1% en gokken 8%. In totaal hebben 83 cliënten hun
primaire probleemmiddel aangegeven, van de overige drie zijn deze gegevens niet bekend.

2.2

Procedure

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er drie vragenlijsten afgenomen. Standaard wordt
het meetinstrument Meten van Addicties voor Triages en Evaluatie (Schippers et al., 2011) in het
intakegesprek van de cliënt afgenomen door de behandelaar en opgenomen in het elektronische
patiëntendossier van de VNN. Door de onderzoekers zijn twee vragenlijsten afgenomen, namelijk de
Nederlandse zelfcompassielijst (Vonk, 2012; vertaling van Neff, 2003) en de Utrechtse Proactieve
Coping Competentie lijst (UPCC, Bode, Ridder & Thoolen, 2008). De vragenlijsten zijn telefonisch
binnen een maand na het intake gesprek van de cliënt afgenomen. De benaderde cliënten zijn in zorg
bij één van de geselecteerde zeven locaties van VNN: Groningen, Winschoten, Leeuwarden, Sneek,
Drachten, Assen en Hoogeveen.

2.3

Operationalisatie

Psychologische waarden
Proactieve coping
Proactieve coping vaardigheden zijn gemeten met de Utrechtse Proactieve Coping Competentie lijst
(UPCC)(Bode, Ridder & Thoolen, 2008). De UPCC bestaat uit 21 items die proactieve coping meten als
een aantal vaardigheden die deel uitmaken van proactieve coping competentie als één onderliggend
construct. Onderzoek naar de UPCC heeft aangetoond dat deze beschikt over goede
psychometrische kwaliteiten (Bode, Ridder & Thoolen, 2008). In deze studie heeft de schaal een
interne consistentie van Cronbach’s α = .86. Een voorbeelditem is: ‘Alternatieven bedenken als een
oplossing niet werkt’. De items kunnen beantwoord worden op een schaal van 1 (niet vaardig) tot 4
(zeer vaardig). Dit resulteert in een gemiddelde score van 1 tot 4. Van vaardigheid kan worden
gesproken vanaf een score van 3. De UPCC blijkt gemakkelijk in te vullen, ongeacht opleiding, leeftijd
of etnische achtergrond van respondenten (Dijkstra, 2006; Bode, Drossaert, & Dijkstra, 2007).
Zelfcompassie
Zelfcompassie is gemeten met de Nederlandse Zelfcompassie lijst, een vertaling van de Self
Compassion Scale (Neff, 2003c). De lijst bestaat uit 23 items die zelfcompassie meten middels zes
subschalen. Er zijn drie positieve subschalen: zelfvriendelijkheid, gemeenschappelijke menselijkheid
en mindfulness. De drie negatieve subschalen zijn: zelfbeoordeling, isolatie en overidentificatie. Een
voorbeelditem is: ‘Als ik een moeilijke tijd meemaak, geef ik mezelf de zorg die ik nodig heb’. De
items worden gescoord op een zeven-puntschaal van 1 (zelden of nooit) tot 7 (bijna altijd), waarbij
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hoge scores op positieve schalen de totaalscore op zelfcompassie omhooghalen en hoge scores op
de negatieve schalen de totaalscore omlaag halen. De items uit de negatieve subschalen zijn
omgescoord, zodat zij positief zijn geformuleerd tot zelfcompassie. De totale score van de
zelfcompassieschaal resulteert in een score van 1 tot 7 en kan worden berekend door het
gemiddelde van de zes subschalen bij elkaar op te tellen en vervolgens door zes te delen. In deze
studie heeft de schaal een interne consistentie van Cronbach’s α = .84. Op de Nederlandse
zelfcompassie lijst betekent een score van 1 tot 3.25 lage zelfcompassie. Een gemiddelde
zelfcompassie loopt van 3.25 tot 4.75, en een hoge zelfcompassie van 4.75 tot en met 7.
Verslavingskenmerken
Verslavingskenmerken zijn gemeten met de MATE 2.1; Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
(Schippers et al., 2011). Een instrument voor de vaststelling van verslavingskenmerken dat
conceptueel en empirisch onderbouwd is en dat wat de terminologie en metingen betreft niet apart
staat, maar geïntegreerd is in de algemene en geestelijke gezondheidszorg. De MATE richt zich op
personen met een (mogelijk) verslavingsprobleem ten behoeve van het indiceren; triage van de zorg
aan verslaafden (evenals het meten van de voortgang; monitoren en resultaten; evaluatie). De MATE
bestaat uit tien modules waarvan er drie zijn gebruikt in deze studie, namelijk ‘M1 Middelen:
gebruik’, ‘M4 (ernst) afhankelijkheid en misbruik’ en ‘Q1 middelen: verlangen’. Met de MATE wordt
voorts aan de hand van algoritmes o.a. ‘de ernst van de verslaving’ en ‘de ernst van de sociale
desintegratie’ gemeten.
Middelengebruik
Module 1 van de MATE meet de inventarisatie van het middelengebruik. Het vaststellen van de
verslavingsernst; in deze studie het gebruik in standaard eenheden in het aantal dagen in de laatste
30 dagen voor afname van de lijst. Naast middelengebruik is ook gokken als verslavingsgedrag in de
lijst opgenomen. De scores worden weergegeven in aantal dagen van 0 tot 30. Tenslotte de
vaststelling welk middel of gedrag als primair probleemmiddel of probleemgedrag kan worden
geïdentificeerd (Schippers et al., 2011).
Afhankelijkheid, misbruik en ernst afhankelijkheid en misbruik
Module 4 van de MATE meet de vaststelling van de ernst van afhankelijkheid, -misbruik en de ernst
van afhankelijkheid en misbruik samen. Deze module is opgedeeld in deze drie schalen en beslaat 11
items in totaal. Het betreft een zelf invullijst waarbij een ‘ja’ als bevestiging op een item telt als 1
punt. De totaalscore per subschaal betreft een optelling van het aantal items waarbij er met ‘ja’ is
geantwoord. De ernst van afhankelijkheid wordt uitgedrukt in een score van 0 – 7. Er wordt
gesproken van afhankelijkheid wanneer de score op de eerste 7 items in 3 of meer resulteert. De
ernst van misbruik wordt uitgedrukt in een score van 0 – 4. Van misbruik wordt gesproken wanneer
er een score is van 1 of hoger op de laatste 4 items; items 8 tot 11. De totale ernst van
afhankelijkheid en misbruik wordt uitgedrukt in een score van 0 – 9 en is een optelling van alle items
met uitzondering van item 1 en 10. Er is ernst van afhankelijkheid en misbruik wanneer er een score
is van 8 of hoger (Schippers et al., 2011).
Middelen verlangen; craving
Module Q1 van de MATE meet de maat voor het verlangen naar middelen; craving. Deze module
wordt onder andere gebruikt voor het bepalen van de ernst van de verslaving. Het is een verkorte
versie van de OCDS (Obsessive Compulsive Drinking Scale; Anton et al., 1996) die is samengesteld
door De Wildt, et al. (2005). De verkorte versie van OCDS is een zelf invullijst van vijf items. De mate
van verlangen betreft de som van de 5 items die resulteren in een score van 0 – 20. Bij een score van
12 of hoger wordt gesproken van hoge mate van verlangen.
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Ernst van de verslaving
Deze dimensie betreft een dichotomisering van de modules 1, 4 en Q1. De ernst van de verslaving
wordt uitgedrukt in een dichotome score (hoog/niet hoog). Er wordt in dit algoritme gesproken over
een hoge ernst van verslaving wanneer er sprake is van excessief gebruik (afgeleid van module 1,
Middelen: gebruik), of als de score op ernst afhankelijkheid/misbruik [S4.3] groter of gelijk is aan 8 óf
als de score op verlangen [SQ1.1] groter of gelijk is aan 12 (Schippers et al., 2011)
Ernst van de sociale desintegratie
Deze dimensie betreft een dichotomisering van de modules 7 en 8 van de MATE. De ernst van de
sociale desintegratie wordt dus uitgedrukt in een dichotome score (hoog/niet hoog). Er wordt in dit
algoritme gesproken over een hoge ernst van sociale desintegratie wanneer er sprake is van een
score van 12 of hoger op Beperkingen – Basaal [S7.2] of van een score van 10 of hoger op Negatieve
externe invloed [S8.2]. Waarden die deze lijsten meten zijn: verwerven en behouden van
woonruimte; huishoudelijke taken; persoonlijke verzorging; zich verzekeren van fysiek comfort; zorg
dragen voor voeding en fitheid; verkrijgen en opvolgen van adviezen en behandeling van de
gezondheidszorg; beschermen tegen gezondheidsrisico’s van riskant gedrag; uitvoeren van dagelijkse
routinehandelingen (Schippers et al., 2011).

2.4

Analyses

Analyses zijn uitgevoerd met het statistische pakket SPSS (versie 20.0). Daarbij zijn de toetsen dan
wel eenzijdig, dan wel tweezijdig uitgevoerd met een α = .05. Als eerste zijn de beschrijvende
analyses uitgevoerd waarmee informatie over de steekproef werd verzameld.
Ten tweede is er met beschrijvende analyses gekeken in hoeverre proactieve coping en
zelfcompassie aanwezig zijn bij personen met een verslaving. Om meer te kunnen zeggen over de
verdeling op de score van proactieve coping bij deze doelgroep, is er gekeken of de gemiddelde score
M < 3 (waarmee men spreekt van vaardigheid in proactieve coping). Om meer te zeggen over de
verdeling op de score van zelfcompassie bij deze doelgroep is middels beschrijvende analyses
gekeken hoeveel procent binnen de grenswaarden van lage, gemiddelde en hoge mate van
zelfcompassie vallen (zie ook: H 2.1 meetwaarden).
Ten derde is er gekeken naar de samenhang van proactieve coping en zelfcompassie. Op basis van
het koppelen van de theorie over beide componenten en de pilot (Annen et al., 2012) bestond een
voorzichtige verwachting dat deze positief samenhangen. Voor deze vraag is een correlatie berekend
middels een eenzijdige toetsing.
Ten vierde is er gekeken naar de samenhang van leeftijd met proactieve coping en zelfcompassie.
Voor proactieve coping bestond de verwachting dat er geen samenhang is met leeftijd. Voor deze
vraag is de correlatie berekend middels een tweezijdige toetsing. Voor zelfcompassie bestond de
verwachting dat zelfcompassie toeneemt naarmate men ouder wordt. Om deze reden is er voor deze
vraag een correlatie berekend middels een rechtseenzijdige toetsing.
Ten vijfde is er gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in proactieve coping en
zelfcompassie. Voor proactieve coping bestond de verwachting dat er geen verschil zou zijn in
geslacht. Daarom is voor deze vraag het verschil getoetst met een tweezijdige T-toets voor twee
onafhankelijke steekproeven. Voor zelfcompassie bestond de verwachting dat mannen hoger scoren
dan vrouwen. Dit verschil is getoetst met een eenzijdige T-toets voor twee onafhankelijke
steekproeven.
Ten zesde is er gekeken naar de verschillen in proactieve coping en zelfcompassie binnen
verschillende subgroepen. Hier is gekeken naar de verschillen in proactieve coping en zelfcompassie
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binnen de steekproef, namelijk in al dan niet hoge ernst van de verslaving, al dan niet hoge ernst van
de sociale desintegratie en soort verslaving, ofwel bij het primair probleemmiddel.
Er is nooit eerder studie gedaan naar het verschil in proactieve coping en zelfcompassie tussen ‘hoge
en lage ernst van verslaving’, ‘hoge en lage ernst van sociale desintegratie’ en ‘soort primair
probleemmiddel’. Op basis van de literatuur en het feit dat deze personen een verslaving hebben,
werd echter verwacht dat personen met een hoge ernst van verslaving en met een hoge ernst van
sociale desintegratie lager scoren op proactieve coping en zelfcompassie dan personen met een lage
ernst van verslaving en een lage ernst van sociale desintegratie. Daarom zijn voor deze vragen het
verschil getoetst met een eenzijdige T-toets voor twee onafhankelijke steekproeven.
Voor de vraag naar verschillen in scores tussen de primair probleemmiddelen is er eerst gekeken
naar groepsgrootte van deze subgroepen. Hierbij bleek dat personen met alcohol als primair
probleemmiddel de grootste groep betreft (N = 53). De overige subgroepen betreft een te kleine
groepsgrootte om afzonderlijk te bekijken in verschillen. Daarom zijn deze subgroepen
samengevoegd tot één subgroep ‘anders als primair probleemmiddel’ (N = 30) en betreft de
personen met cannabis, cocaïne, stimulantia, XTC, GHB en gokken als primair probleemmiddel. Er
bestond geen verwachting over de verschillen in proactieve coping en zelfcompassie tussen
personen met alcohol als primair probleemmiddel en drugs als primair probleemmiddel. Daarom is
voor deze vraag het verschil getoetst met een tweezijdige T-toets voor twee onafhankelijke
steekproeven.
Tot slot is er gekeken naar de samenhang van verschillende verslavingskenmerken met proactieve
coping en zelfcompassie. Als verslavingskenmerken zijn de volgende variabelen geselecteerd: ‘het
aantal dagen gebruik van een middel in de laatste 30 dagen voor de intake’, de ernst van
‘afhankelijkheid’, -‘misbruik’ en tot slot de ernst van het ‘verlangen naar een middel; craving’. Omdat
er nooit eerder studie is gedaan naar deze relaties zijn voor deze vragen de correlaties berekend
middels een tweezijdige toetsing. Op basis van gevonden literatuur bestaat er verder specifiek een
verwachting op de relatie tussen mindfulness en de mate van craving. De samenhang tussen deze
variabelen is afzonderlijk eenzijdig getoetst.
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3. Resultaten
1. In hoeverre is proactieve coping en zelfcompassie aanwezig bij personen met een verslaving?
In tabel 3.1 zijn de gemiddelde scores van proactieve coping, zelfcompassie en de zes losse schalen
zelfcompassie uitgelicht. Hieruit blijkt dat er gemiddeld (M = 2.69, SD = .47) wordt gescoord op
proactieve coping op een schaal van 1 tot 4. Gemiddeld scoren mensen met een verslaving significant
lager dan een 3, t (83) = -5.93, p <.001. Exact scoort 76% van de steekproef lager dan een 3 en is niet
‘vaardig’ in proactieve coping. In figuur 3.1 wordt de verdeling in proactieve coping geïllustreerd.

Figuur 3.1: verdeling op proactieve coping

De score op zelfcompassie ligt gemiddeld op bijna vier (M = 3.77, SD = .87 ) op een schaal van 1 tot 7.
Gekeken naar de normverdeling wordt er gemiddeld gescoord op zelfcompassie binnen deze
steekproef. Echter heeft 29.8% een lage score op zelfcompassie tegenover slechts 10.7% die een
hoge score heeft. In figuur 3.2 wordt de verdeling in zelfcompassie geïllustreerd.
Op de positieve subschalen wordt gemiddeld gescoord; zelfvriendelijkheid
(M = 3.57, SD = 1.33 ), gemeenschappelijke menselijkheid (M = 3.63, SD = 1.63 ) en mindfulness
(M = 4.27, SD = 1.12). De score op de negatieve subschalen neigt naar een hogere gemiddelde score;
zelfbeoordeling (M = 4.62, SD = 1.34 ), isolatie (M = 4.18, SD = 1.52) en overidentificatie
(M = 4.08, SD = 1.33 ).

figuur 3.2: verdeling op zelfcompassie
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Wanneer wordt gekeken naar de drie dimensies, is te zien dat er op de dimensie zelfvriendelijkheid –
zelfbeoordeling het laagst wordt gescoord ten opzichte van de andere dimensies. Deze berekening
wordt onderstaand weergegeven.
M

SD

Proactieve
coping
Zelfcompassie

2.69

.47

3.77

.87

Zelfvriendelijkheid

3.57

1.33

Gemeenschappelijke
menselijkheid

3.63

1.20

Mindfulness

4.27

1.12

Zelfbeoordeling

3.38
4.62*
3.91
4.18*
3.91
4.08*

1.34

Isolatie
Overidentificatie
Tabel 3.1:

Zelfvriendelijkheid - zelfbeoordeling: M = 3.57 + 3.38 / 2 =
Gemeensch. menselijkheid – isolatie: M = 3.63 + 3.91 / 2 =
mindfulness – overidentificatie:
M = 4.27 + 3.91 / 2 =
Zelfcompassie:

M=

3.47
3.77
4.09
___________ +
11.33 / 3 = 3.77

1.52
1.33

Overzicht van de gemiddelde scores op proactieve coping, zelfcompassie en de zes subschalen van zelfcompassie
*De onbewerkte scores; hoge scores betekenen minder zelfcompassie. Boven de onbewerkte scores staan de gehercodeerde scores

2. In hoeverre is er samenhang tussen proactieve coping en zelfcompassie?
Er is een positieve samenhang gevonden tussen proactieve coping en zelfcompassie
(r(84) = .375, p < .001). Hoe hoger de mate van proactieve coping, hoe hoger de mate van
zelfcompassie. In figuur 3.4 wordt dit verband geïllustreerd.

figuur 3.3: De samenhang tussen proactieve coping en zelfcompassie.

Proactieve coping en de zes subschalen in zelfcompassie
Om meer over deze samenhang te kunnen zeggen is er gekeken naar de samenhang van proactieve
coping en de zes subschalen van zelfcompassie.
In tabel 3.3 is te zien dat de positieve schalen mindfulness (r(84) = .512; p < .001) en
zelfvriendelijkheid (r(84) = .376; p < .001) relatief sterk positief samenhangen met proactieve coping.
Zoals genoemd staat een hoge score op de negatieve schalen gelijk aan minder zelfcompassie. In
tabel 3.2 is dan ook te zien dat de drie schalen isolatie (r(84) = -.339; p < .001), overidentificatie
(r(84) = -.244; p < 001) en zelfbeoordeling (r(84) = -.216; p < .05) negatief samenhangen met
proactieve coping. Dit betekent dat hoe hoger de scores op deze schalen zijn, hoe lager er wordt
gescoord op proactieve coping.
Tevens wordt de samenhang van de zes subschalen weergegeven in tabel 3.2.
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Proactieve
coping

Zelfvriendelijkheid

Gemeenschappelijke
menselijkheid

Mindfulness

Zelfbeoordeling

Isolatie

Proactieve coping

1

Zelfvriendelijkheid

.376**

1

Gemeenschappelijke
menselijkheid
Mindfulness

.129

.452**

1

.535**

.422**

Zelfbeoordeling

-.092

-.216*

.015

.016

Isolatie

-.227*

-.399**

-.072

-.266*

.587**

1

Overidentificatie

-.226*

-.244*

-.190

-.331*

.542**

.650**

Tabel 3.2:

.512**

Overidentificatie

1
1
1

Samenhang proactieve coping en subschalen zelfcompassie.
**.Correlatie is significant op 0.001 niveau (1-tailed)
*.Correlatie is significant op 0.05 niveau (1-tailed)

3. In hoeverre hangt leeftijd samen met proactieve coping en zelfcompassie?
Binnen deze steekproef lijkt een trend waar te nemen (r(83) = .215, p = .051) waarbij leeftijd positief
lijkt samen te hangen met proactieve coping.
Er is een positieve samenhang gevonden tussen leeftijd en zelfcompassie (r(83) = .382, p < .001). In
figuur 3.4 wordt dit verband geïllustreerd. Dit verband is net wat sterker dan de samenhang van
proactieve coping met zelfcompassie.

Figuur 3.4: De samenhang tussen leeftijd en zelfcompassie

4. In hoeverre is er verschil tussen mannen en vrouwen in proactieve coping en zelfcompassie?
Mannen (M = 2.73, SD = .46) lijken hoger te scoren op proactieve coping dan vrouwen
(M = 2.48, SD =.45). Dit verschil is echter slechts marginaal niet significant (t(81) = 1.88, p = .064) bij
een tweezijdige toetsing.
Gemiddeld genomen scoren mannen significant hoger op zelfcompassie (M = 3.87, SD = .85) dan
vrouwen (M = 3.37; SD =.86) bij een eenzijdige toetsing (t(81) = 1.95, p < .05).
5. In hoeverre is er verschil in proactieve coping en zelfcompassie tussen verslavingskenmerken?
Ernst van de verslaving
Er lijkt een trend waar te nemen waarbij cliënten met een hoge ernst van verslaving lager scoren op
proactieve coping (M = 2.58, SD=.41) dan personen met een lage ernst van verslaving
(M = 2.73, SD=.49). Dit verschil is niet significant (t(70) =1.34, p = .092) bij een eenzijdige toetsing.
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Gemiddeld genomen scoren personen met een hoge ernst van verslaving significant lager op
zelfcompassie (M = 3.55, SD = .82) dan personen met een niet hoge ernst van verslaving
(M = 3.90, SD= .91) bij een eenzijdige toetsing (t(70) = 1.68, p < .05).
Ernst van sociale desintegratie
Gemiddeld genomen scoren cliënten met een hoge ernst van sociale desintegratie significant lager
op proactieve coping (M = 2.16 , SD = .34) dan cliënten met een niet hoge ernst van sociale
desintegratie (M = 2.67, SD = .45) bij een eenzijdige toetsing (t(68) = 2.22, p < .05).
Ook scoren cliënten met een hoge ernst van sociale desintegratie’ gemiddeld genomen significant
lager op zelfcompassie (M = 2.82, SD = .54) dan cliënten met een niet hoge ernst van sociale
desintegratie (M = 3.81; SD = .87) bij een eenzijdige toetsing (t(68) = 2.22, p < .05).
Soort primair probleemmiddel
Er is geen significant verschil gevonden tussen personen met alcohol als primair probleemmiddel
(M = 2.74, SD = .46) en personen met een ander primair probleemmiddel (cannabis, cocaïne,
stimulantia, XTC, GHB en gokken) (M = 2.63, SD = .48) op proactieve coping (t(79) = .99, p = .32).
Personen met alcohol als primair probleemmiddel scoren gemiddeld significant hoger
(M = 2.74, SD = .46) dan personen met een ander primair probleemmiddel (M = 2.63, SD = .48) op
zelfcompassie (t(79) = 3.29, p = .001).
6. In hoeverre hangen de mate van de verslavingskenmerken samen met proactieve coping en
zelfcompassie?
Aantal dagen gebruik van een middel in de laatste 30 dagen voor de intake
Er is geen verband gevonden tussen de mate van gebruik in de laatste 30 dagen voor de intake en de
mate van proactieve coping en zelfcompassie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.2, waar
alcohol en cannabis worden weergegeven. De relatie van de mate van gebruik van overige middelen
in de laatste 30 dagen voor de intake worden niet weergegeven vanwege een te kleine N.
Afhankelijkheid
Er is geen samenhang gevonden tussen de mate van afhankelijkheid en proactieve coping. Er is
tevens geen samenhang gevonden tussen de mate van afhankelijkheid en zelfcompassie. De exacte
resultaten zijn weergegeven in tabel 3.2.
Misbruik
Er blijkt een negatieve samenhang te zijn tussen de mate van misbruik en proactieve coping
(r(71) = -.301, p < .05). Dus hoe hoger de mate van misbruik, hoe lager de mate van proactieve
coping.
Ook is een negatieve samenhang gevonden tussen de mate van misbruik en zelfcompassie
(r(71) = -.257, p < .05). Hoe hoger de mate van misbruik, hoe lager de mate van zelfcompassie
(zie: tabel 3.2).
Craving
Er lijkt een trend waar te nemen tussen de mate van craving en proactieve coping
(r(71) = -.230; p = .055).
Er is geen samenhang gevonden de mate van tussen craving en zelfcompassie. Resultaten zijn
weergegeven in tabel 3.3.
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Proactieve coping
r
N

Zelfcompassie
r
N

-.094
-.110

67
29

.140
-.183

67
29

Afhankelijkheid

-.124

71

-.147

71

Misbruik

-.301**

71

-.257**

71

Craving

-.230*

71

-.171

71

Aantal dagen gebruik
van een middel in de
laatste 30 dagen

Tabel 3.3:

Alcohol
Cannabis

De samenhang van verslavingskenmerken met de mate van zelfcompassie en proactieve coping
**. Correlatie is significant op 0.05 niveau (2-tailed)
*. Een trend binnen de steekproef op 0.1 niveau (2-tailed)

Verslavingskenmerken en subschalen zelfcompassie
Tot slot is er gekeken naar de samenhang van de afzonderlijke schalen van zelfcompassie met drie
verslavingskenmerken; ernst van afhankelijkheid, -misbruik en -craving. Er is geen verband gevonden
met de positieve subschalen van zelfcompassie. Er is een positieve samenhang gevonden tussen de
mate van misbruik en isolatie (r(71) = .275, p < .05). Er blijkt een trend waar te nemen tussen
afhankelijkheid en isolatie (r(70) = .231, p = .055). Hoe hoger de mate van deze
verslavingskenmerken hoe hoger de mate van isolatie, wat de score op gemeenschappelijke
menselijkheid omlaag haalt.
Verder blijkt er een samenhang te zijn tussen de mate van afhankelijkheid en overidentificatie (r(70)
= .251, p < .05), en de mate van misbruik en overidentificatie
(r(72) = .267, p < .05). Hoe hoger de mate van deze verslavingskenmerken hoe hoger de mate van
overidentificatie, wat de score op mindfulness omlaag haalt.
Tot slot is een verband gevonden tussen craving en isolatie (r(69) = .279, p < .05). Hoe hoger de mate
van craving hoe hoger de mate van isolatie, wat de score op gemeenschappelijke menselijkheid
omlaag haalt.
Er is een trend gevonden tussen de mate van craving en mindfulness, waarin hoe hoger de mate van
craving hoe lager de mate van mindfulness (r(70) = -.167, p = .083). Er is ook een trend gevonden
tussen de mate van craving en de tegenhanger van mindfulness (namelijk overidentificatie), waarin
hoe hoger de mate van craving hoe hoger de mate van overidentificatie (r(70) = .279, p = .10).
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4. Conclusie en discussie
Het doel van deze studie was inzicht krijgen in hoeverre zelfcompassie en proactieve coping
aanwezig zijn bij personen met een verslaving. Dit ten einde aanknopingspunten te vinden voor het
optimaliseren van de ontwikkeling van cliënten in emotionele veerkracht en welzijn binnen een
verslavingsbehandelingstraject. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoordt aan de
hand van de gevonden resultaten.
1.

In hoeverre zijn proactieve coping en zelfcompassie aanwezig bij personen met een verslaving?

Uit de resultaten blijkt dat 72% van de personen met een verslaving niet ‘vaardig’ zijn in het hanteren
van proactieve coping. Dit is in lijn met de verwachting dat personen met een verslaving over het
algemeen niet vaardig zijn in proactieve coping. Personen die zich aan melden bij de verslavingszorg
hebben mogelijke dreigingen voor hun welzijn, door excessief gebruik en misbruik, niet op tijd
herkend en erkend of als zij dit wel hebben gedaan, dan hebben zij hier niet eerder actie op
ondernomen. Met het vragen van hulp wordt doorgaans ondersteuning gevraagd op de gebieden
waar zij willen herstellen, maar hier zelf niet (meer) uitkomen.
De meerderheid van de personen met een verslaving blijkt een gemiddeld niveau van gedrag op
zelfcompassie te genieten. Dit is deels in lijn met de verwachting dat er bij deze personen geen hoge
mate van zelfcompassie aanwezig is. Voor personen die zich aanmelden bij de verslavingszorg
vanwege (de gevolgen van) een verslaving kan gesteld worden dat zij een probleem of beperking
hebben in hun geestelijke gezondheid. Zelfcompassie voorspelt daarentegen psychische gezondheid
en is positief gerelateerd aan tevredenheid met het leven (Neff, 2003). Wanneer er wordt gekeken
naar de zes losse aspecten die de mate van zelfcompassie vormen, blijkt dat personen met een
verslaving een gemiddeld niveau van zelfcompassie hebben op de positieve elementen en evenzo
een gemiddeld tot hooggemiddeld niveau van gedrag hebben op de negatieve elementen. Wanneer
deze dimensies tegen elkaar worden afgezet blijkt dat zij een hooggemiddeld niveau van gedrag
hebben op het gebied van mindfulness, maar evenzo een gemiddeld niveau van gedrag op
overidentificatie. Ook blijkt dat zij een laaggemiddeld niveau van gedrag op zelfvriendelijk hebben,
maar evenzo een hooggemiddeld niveau van zelfbeoordeling hebben. Als laatste blijkt dat zij een
gemiddeld niveau van gemeenschappelijke menselijkheid genieten, maar evenzo een iets hoger
gemiddeld niveau van gedrag op isolatie hebben. Dit kan verklaard worden doordat het in theorie
zinvol is om de positieve en negatieve aspecten van de drie componenten te zien als zes
afzonderlijke, maar onderling samenhangende factoren die zelfcompassie vormen;
zelfvriendelijkheid versus zelfbeoordeling, gemeenschappelijke menselijkheid versus isolatie, en
mindfulness versus overidentificatie, die elkaar niet uitsluiten (Neff, 2003). Bijvoorbeeld het hebben
van een laag niveau van gedrag op zelfbeoordeling betekent niet noodzakelijkerwijs het hebben van
een hoog niveau van gedrag op zelfvriendelijkheid. Een persoon kan de neiging hebben zichzelf niet
te veroordelen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat hij meestal proactieve maatregelen neemt
om aardig te zijn voor zichzelf. Evenzo, kan een persoon zich zelden geïsoleerd voelen, maar dat
betekent niet per definitie dat hun falen in het licht van de gemeenschappelijke menselijke ervaring
wordt geplaatst. In dezelfde geest, alleen maar omdat men niet de neiging heeft tot
overidentificeren en aan de loop te gaan met negatieve gedachten en emoties, betekent dit niet dat
gedachten en emoties worden gehouden in bewuste aandacht (mindfulness), wellicht zijn deze
genegeerd of onderdrukt (Neff, 2003). Omdat de negatieve elementen evenzo in gemiddeld tot
hooggemiddeld niveau van gedrag aanwezig zijn kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er
specifiek op deze gebieden een leerbehoefte ligt. En wanneer zij hier in worden voorzien, dit zou
kunnen bijdragen aan het vergroten van emotionele veerkracht en (geestelijke) welzijn.
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2. In hoeverre is er samenhang tussen proactieve coping en zelfcompassie?
Uit de resultaten blijkt dat er een significant positief verband kan worden aangetoond tussen de
aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie. Aan de hand van de gekoppelde literatuur en
de resultaten uit de pilot werd dit resultaat verwacht. Gesteld kan worden dat wanneer de
vaardigheid in proactieve coping toeneemt bij personen met een verslaving, het niveau van gedrag in
zelfcompassie ook toeneemt en andersom.
Ingezoomd op de samenhang van proactieve coping en de subcomponenten van zelfcompassie, blijkt
er meer specifiek een significante positieve relatie te bestaan tussen het niveau van vaardigheid in
proactieve coping en het niveau van gedrag in mindfulness en zelfvriendelijkheid. Het sterkste
verband is gevonden met mindfulness. Het verband tussen proactieve coping en de ervaring van
gemeenschappelijke menselijkheid kan niet worden aangetoond binnen deze studie.
Om volledig zelfcompassie te ervaren is mindfulness een voorwaarde. Men moet een bewust
gebalanceerd perspectief aannemen; het niet vermijden of onderdrukken van pijnlijke gevoelens,
omdat het nodig is om deze te herkennen en erkennen zonder zich hiermee te overidentificeren. Een
zekere mentale ruimte om zo compassie te voelen en zelfvriendelijk te handelen met het erkennen
van de bredere menselijke context van de eigen ervaring (Scheff, 1981, zoals genoemd in Neff,
2003a).
Pas wanneer personen hun problemen kunnen herkennen en erkennen, zal door middel van
proactieve coping vaardigheden vooraf maatregelen worden getroffen om zo de levenswijze te
veranderen. Hiermee kan worden verklaard waarom mindfulness het sterkst significant positief
verband houdt met proactieve coping (Bode, Thoolen en Ridder, 2008)
Het lijkt er op dat dit betekent dat negatieve ervaringen en falen bij personen met een verslaving in
samenwerking met proactieve coping herkend en erkend (mindfulness) wordt en dat hier samen met
proactieve coping (zelfvriendelijk) op geanticipeerd wordt om het welzijn te behouden of verhogen,
maar dit betekent niet dat deze ervaringen per definitie in het licht van de gedeelde menselijke
ervaring worden geplaatst. Dit ligt in lijn met de theorie over proactieve coping en daarmee de
verwachting die bestond.
Zoals genoemd zorgt een hoog niveau van gedrag in zelfbeoordeling, isolatie en overidentificatie
voor een lager niveau van zelfcompassie en deze hangen allen significant negatief samen met
proactieve coping (Neff, 2003a). Hoewel isolatie dan wel de tegenhanger is van gemeenschappelijke
menselijkheid waarbij geen significant positief verband kon worden aangetoond, bestaat er dus wel
een significant negatief verband tussen het niveau van gedrag in isolatie en het niveau van
vaardigheid in proactieve coping. Een hoog niveau van vaardigheid in proactieve coping houdt tevens
in dat personen (sociale) middelen tot hun beschikking hebben en dus verbondenheid met anderen.
Het lijkt er op dat dit negatieve verband hiermee kan worden verklaard.
3. In hoeverre hangt leeftijd samen met proactieve coping en zelfcompassie?
Binnen deze studie lijkt het er op dat proactieve coping waarschijnlijk ontwikkeld wordt naar mate
men ouder wordt. Het zijn concrete vaardigheden die men zich al dan niet aanleert. De kans dat dit
gebeurt bij personen met een verslaving naar mate men ouder wordt neemt toe, maar is niet
vanzelfsprekend, absoluut of zeker. Dit resultaat werd niet verwacht aangezien eerdere studies
aantoonden dat leeftijd geen verband heeft met de aanwezigheid van proactieve coping (Bode et al.,
2007, zoals genoemd in Bode et al., 2008). De aanwezigheid van proactieve coping is niet eerder
onderzocht bij personen met een verslaving. Het zou mogelijk kunnen zijn dat deze personen naar
mate zij ouder worden zich iets beter ontwikkelen in het herkennen en erkennen van problemen die
verband houden met hun verslaving of de valkuilen van gebruik en terugval en het wellicht vaker
hebben geprobeerd grip te krijgen, wat de aanwezigheid van proactieve coping mogelijk beïnvloedt.
Er bestaat een significant positief verband tussen leeftijd en zelfcompassie bij personen met een
verslaving. De mate van zelfcompassie neemt iets toe naarmate men ouder wordt. Men kan situaties
beter herkennen en erkennen, worden iets vriendelijker naar zichzelf en erkennen beter dat pijn en
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falen horen bij het menselijke bestaan dat iedereen doormaakt. Dit resultaat komt overeen met de
verwachting dat de aanwezigheid van zelfcompassie groter wordt naarmate de leeftijd stijgt (Neff &
Vonk, 2009). Er kan voorzichtig verwacht worden dat personen met een verslaving naar mate ze
ouder worden in kleine mate meer zelfcompassie ervaren en daardoor proactieve coping in kleine
mate in de hand gewerkt kan worden.
4. In hoeverre is er verschil tussen mannen en vrouwen in proactieve coping en zelfcompassie?
Met voorzichtigheid kan gezegd worden dat mannen meer vaardig zijn in proactieve coping dan
vrouwen. Dit verschil is echter dusdanig marginaal dat hier geen betrouwbare uitspraken over
kunnen worden gedaan. Het resultaat komt tevens niet overeen met de verwachting dat er geen
verschil bestaat in geslacht wat betreft de aanwezigheid van proactieve coping, zoals eerdere studies
aangeven (Bode et al., 2007, zoals genoemd in Bode et al., 2008). Wellicht heeft geslacht wel
betrekking op de aanwezigheid van proactieve coping bij personen met een verslaving, maar een
kanttekening is dat de steekproef voor 84 % uit mannen bestond wat de betrouwbaarheid van dit
resultaat negatief beïnvloed.
Er bestaat een significant verschil tussen mannen en vrouwen waarbij mannen meer zelfcompassie
genieten dan vrouwen. Dit ligt in lijn met de verwachting die bestond, omdat Neff (2003) dit verschil
eveneens heeft aangetoond. Mannen kunnen bewuster herkennen, erkennen en accepteren dat er
geleden wordt zonder overidentificatie van het zelf met de eigen emotie en situatie, de innerlijke
dialogen zijn zelfvriendelijker en worden meer in het licht van de gedeelde menselijke ervaring
geplaatst dan vrouwen dit doen. Er kan een meer betrouwbare uitspraak worden gedaan wanneer er
meer vrouwen betrokken worden bij een eventueel vervolgonderzoek.
Een kanttekening bij dit resultaat is dat er landelijk gezien maar een kwart van de hulpvragen
afkomstig is van vrouwen (LADIS, 2013).Het lijkt er op dat de aanwezigheid van zelfcompassie in geen
geval iets kan zeggen over de verdeling in geslacht op het aantal zorgvragen in Nederland.
Gezien het feit dat mannen meer zelfcompassie lijken te genieten dan vrouwen en dat zelfcompassie
een significant positief verband heeft met proactieve coping, kan met voorzichtigheid worden
verwezen naar een verklaring voor het gevonden marginale verschil in geslacht op de aanwezigheid
van proactieve coping.
5. In hoeverre is er verschil in proactieve coping en zelfcompassie tussen verslavingskenmerken?
Het lijkt er op dat personen met een hoge ernst van verslaving een lager niveau van vaardigheid in
proactieve coping hebben dan personen met een niet hoge ernst. Dit verschil is marginaal en niet
significant. Echter bleek al dat personen met een verslaving gemiddeld genomen niet ‘vaardig’ zijn in
proactieve coping. Het zou kunnen dat bij personen waar een hoge ernst van verslaving is vastgesteld
zij nog minder vaardig zijn in proactieve coping dan personen waarbij een niet hoge ernst is
vastgesteld. Dit bevestigt enigszins de verwachting dat personen met een hoge ernst van verslaving
minder goed kunnen anticiperen op dreigingen die de gezondheid negatief beïnvloeden. Voor een
meer betrouwbaar resultaat zal een grotere steekproef wenselijk zijn.
Er bestaat een significant verschil in het niveau van zelfcompassie tussen personen waar een hoge
ernst van verslaving is vastgesteld en personen waar een niet hoge ernst is vastgesteld. Er kan
geconcludeerd worden dat personen met een hoge ernst een lager niveau van zelfcompassie
hebben. Dit komt tevens overeen met de verwachting die bestond, hoewel dit nog nooit eerder is
onderzocht. Dit zou betekenen dat deze groep verslaafden meer aandacht nodig hebben in het
vergroten van zelfcompassie.
Er bestaat een significant verschil in proactieve coping tussen personen waar een hoge ernst van
sociale desintegratie is vastgesteld en personen waar een niet hoge ernst is vastgesteld. Er kan
geconcludeerd worden dat personen met een hoge ernst een significant lager niveau van vaardigheid
in proactieve coping hebben. Dit ligt in lijn met de verwachting omdat personen die beschikken over
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veel (sociale) middelen goed zijn in het identificeren van mogelijke problemen en tevens meer
geneigd zijn om de dreiging ervan te verminderen (Bode, Thoolen & Ridder, 2008).
Hetzelfde geldt voor zelfcompassie, waarin personen met een hoge ernst van sociale desintegratie
een significant lagere mate van zelfcompassie bezitten. Dit resultaat komt tevens overeen met de
verwachting die dat personen met een hoge sociale desintegratie meer geïsoleerd zijn (Schippers et
al., 2011) en daardoor een mindere mentaliteit van verbondenheid hebben met andere mensen
(Neff, 2003).
Er kan geen significant verschil worden aangetoond in de aanwezigheid van proactieve coping tussen
personen met alcohol als een primair probleemmiddel en personen met een ander primair
probleemmiddel. Zoals eerder benoemd is proactieve coping gemiddeld in lage mate aanwezig bij
personen met een verslaving, het zou dan betekenen dat soort primaire probleemmiddel waar een
persoon verslaafd aan is niet uit zal maken.
Er kan een significant verschil worden aangetoond tussen personen met alcohol als primair
probleemmiddel en personen met andere primair probleemmiddelen. Voor zelfcompassie geldt dat
personen met alcohol als primair probleemmiddel over een hoger niveau van zelfcompassie
beschikken. Voor een verklaring zou verder onderzoek gedaan moeten worden. Wanneer een
grotere steekproef wordt getrokken waarbij er meer personen zijn met verschillende primair
probleemmiddelen, kan er tevens afzonderlijk worden gekeken of zij verschillen in niveau van
proactieve coping en zelfcompassie.
6. In hoeverre hangen de mate van de verslavingskenmerken samen met proactieve coping en
zelfcompassie?
In deze studie kan geen verband worden aangetoond tussen de mate van gebruik in de laatste 30
dagen voor de intake en het niveau van zowel proactieve coping als zelfcompassie. Hierbij is alleen
gekeken naar het gebruik van alcohol en cannabis, omdat er voor te weinig deelnemers sprake was
van gebruik van overige probleemmiddelen in de laatste 30 dagen voor de intake om een
betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Niet eerder is er studie gedaan naar dit verband, waardoor
er geen onderbouwde verwachting bestond. Wel kan voor het niet vinden van een verband een
voorzichtige verwijzing gemaakt worden naar het feit dat de mate en dus ernst van gebruik negatieve
gevolgen kent, waaronder het verlies aan realiteitszin en juiste zelfbeoordeling en welke samen de
neiging hebben elkaar te versterken als een systeem van vicieuze cirkels (van Dijk, 1979). De manier
waarop deze personen deze zelfrapportage lijsten hebben ingevuld naar realiteit en zelfbeoordeling
is niet onderzocht. Hierover wordt verder uitgeweid in de volgende paragraaf.
In deze studie kan geen verband worden aangetoond tussen de ernst van afhankelijkheid en de
aanwezigheid van proactieve coping en tussen de ernst van afhankelijkheid en de aanwezigheid van
zelfcompassie. Nooit eerder is er onderzoek gedaan naar de relatie van dit specifieke
verslavingskenmerk en de aanwezigheid van beide componenten. In deze studie kan geen
betrouwbare uitspraak worden gedaan, behalve dat het marginale verband op niets anders dan
toeval berust.
Echter, wanneer er wordt ingezoomd op het verband met de zes subelementen van zelfcompassie
komen er opvallende resultaten naar voren. Er kan geen verband worden aangetoond tussen de
positieve elementen van zelfcompassie, wel bestaat er een significant positief verband met de
negatieve elementen van zelfcompassie. Dit betekent dat hoe hoger de ernst van afhankelijkheid is
hoe hoger het niveau van gedrag zal zijn op het gebied van zelfbeoordeling, overidentificatie en
isolatie.
Er bestaat een significant negatief verband tussen de ernst van misbruik en de aanwezigheid van
proactieve coping. Dit betekent hoe hoger de ernst van misbruik, hoe lager het niveau van
vaardigheid in proactieve coping. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat misbruik van middelen
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verband houdt met controleverlies, waarbij men vaker gebruikt dan voorgenomen of men niet kan
stoppen met gebruik (DSM-IV). Het vooruitkijken en daarbij anticiperen op achteruitgang van het
welzijn wordt steeds moeilijker naarmate de ernst van misbruik toeneemt.
Er bestaat een significant negatief verband tussen de ernst van misbruik en de aanwezigheid van
zelfcompassie. Dit betekent hoe hoger de ernst van misbruik hoe lager het niveau van gedrag in
zelfcompassie. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat misbruik niet gerelateerd kan worden aan
zelfvriendelijkheid en het behouden van mentale ruimte om negatieve emoties en situaties te
herkennen en erkennen, waar misbruik maakt dat het verkrijgen en gebruiken een steeds grotere
plaats inneemt (van Dijk, 1979). Het verband met proactieve coping is net wat sterker dan het
verband met zelfcompassie.
Er lijkt een negatief verband te bestaan tussen de ernst van craving en de aanwezigheid van
proactieve coping. Het verband is een trend binnen deze studie en is niet significant. Er kan geen
verband worden aangetoond tussen de ernst van craving en de aanwezigheid van zelfcompassie. Wel
bestaat er een significant negatief verband tussen de ernst van craving en het niveau van gedrag in
isolatie. Hoe hoger het niveau van craving hoe meer men isolatie ervaart. Er bestond geen
verwachting over deze verbanden, omdat deze nooit eerder zijn onderzocht. Wel bestond er een
verwachting over een negatief verband tussen craving en mindfulness, omdat deze eerder is
aangetoond. Interventies op mindfulness lijken de mate van craving doen verminderen (Witkiewitz et
al., 2012). Er is binnen deze studie wel een trend waargenomen waarbij de mate van craving negatief
samenhangt met de mate van mindfulness, maar dit verband kan binnen deze studie niet significant
worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor de tegenhanger van mindfulness, namelijk
overidentificatie, waarin hoe hoger de mate van craving hoe hoger de mate van overidentificatie.

4.1

Sterke kanten en beperkingen onderzoek

Voor deze studie zijn een aantal sterke punten te benoemen. Ten eerste is een sterke punt in deze
studie dat alle cliënten die in oktober en november een intake hadden bij de VNN digitaal en
automatisch werden geselecteerd, waardoor er in totaal 247 cliënten in aanmerking kwamen voor
deelname. Op voorhand werd getracht de UPCC en de zelfcompassie vragenlijsten face-to-face af te
laten nemen door de medewerkers van de VNN direct na de intake van een cliënt. De medewerkers
gaven aan te weinig tijd te hebben tijdens de intake om ook deze vragenlijsten af te nemen naast de
MATE. Hierdoor was besloten om de UPCC en de zelfcompassie vragenlijsten telefonisch door de
onderzoekers te laten afnemen, wat de steekproefgrootte beïnvloed kan hebben. Uiteindelijk vond
verdere selectie plaats op basis van de telefonische bereikbaarheid, en vervolgens bereidheid tot
deelname van de cliënten, waardoor er 86 cliënten hebben deelgenomen.
Een tweede sterke kant van deze studie is dat de totale steekproef ondanks deze selectie groot is.
Hierbij is het verder een sterk punt dat de deelnemers uit heel Noord-Nederland kwamen. Dit is een
voordeel omdat hiermee wat gezegd kan worden over de gehele populatie. Aan de andere kant zit
hier een nadeel aan vast, hiermee wordt de generaliseerbaarheid van het onderzoek bedoeld.
Landelijk blijkt maar ongeveer een kwart van de zorgvragers vrouw te zijn, waar in deze studie maar
14 % vrouwelijk deelnemers had. De gemiddelde leeftijd van de zorgvrager in Nederland ligt op 41,
en binnen deze steekproef lag dit op 40. Landelijk neemt alcohol de grootste plaats in als primair
probleemmiddel, gevolgd met cannabis op de tweede plaats (Kuijpers et al., 2014).Ook dit was op
deze wijze terug te zien in de steekproef. Gekeken naar deze algemene kenmerken, lijkt dit
onderzoek generaliseerbaar naar de gehele populatie in Nederland. Een nadeel van dit onderzoek is
dat er geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden voor de verslaafden aan de overige
probleemmiddelen, omdat de steekproef op deze cliëntkenmerken onvoldoende groot was. Op dit
punt zijn de resultaten niet generaliseerbaar alle soorten verslavingen.
Een sterk punt dat tevens een nadeel is van deze studie, is dat er voor het eerst onderzoek is gedaan
naar de aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie binnen een klinische setting waarbij
verslaving een rol speelt. Een sterk punt is dat beide vragenlijsten bleken uit eerdere studies goede
psychometrische eigenschappen te hebben. De interne consistentie van de schalen bleek ook in deze
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studie sterk. Het nadeel is echter dat deze lijsten zelfrapportages betreffen, waardoor sociale
wenselijkheid en onjuiste zelfbeoordeling een rol kan spelen. Hier is niet naar gekeken binnen dit
onderzoek. De onderzoekers hebben getracht hier op in te spelen door bij het afnemen van elke lijst
opnieuw het belang te noemen dat zij op hun gevoel afgingen en niet te lang nadachten, en zij zo
eerlijk mogelijk antwoorden naar hoe het op dat moment daadwerkelijk voor hen was en niet hoe
het voorheen was of hoe zij vonden dat het zou moeten zijn. Na afloop is gevraagd hoe zij het
invullen hebben ervaren. Antwoorden van de deelnemers liepen uiteen van "makkelijk tot lastig in te
vullen". Een nadeel van deze studie is dat er niet is gekeken naar opleidingsniveau en etnische
achtergrond wat mogelijk van invloed is op de zelfbeoordeling, naast dat het hebben van een
verslaving hier al een negatieve invloed op kan hebben. Doordat de vragenlijsten telefonisch zijn
afgenomen is er geen zicht op geweest of de deelnemers op dat moment nuchter waren of hadden
gebruikt. Opmerkelijk was dat meerdere deelnemers aangaven dat de stellingen inzicht gaven op een
andere wijze van kijken naar henzelf en soms dat zij graag zouden willen dat het anders was dan dat
het daadwerkelijk voor hen was op dat moment. Dit ligt in lijn met de gevonden resultaten. Een
enkele keer heeft dit een deelnemer merkbaar van slag gebracht. Voor meer informatie over het
belprotocol en de opmerkingen die cliënten tijdens en naderhand hebben gegeven wordt verwezen
naar bijlage 2 en 3.

4.2

Aanbevelingen

Deze studie geeft aanzet en aanbevelingen voor meer relevant onderzoek naar de aanwezigheid van
proactieve coping en zelfcompassie en samenwerking ervan bij personen met een verslaving.
Ten eerste is het relevant om het onderzoek te herhalen om te kijken of dezelfde resultaten
gereproduceerd kunnen worden. Hierbij wordt aanbevolen voor een grotere steekproef te zorgen
waarbij de steekproefgrootte kan zorgen voor meer betrouwbare uitspraken. Meer specifiek, voor de
verschillen in- en relaties met verslavingskenmerken zoals het soort primair probleemmiddel of gedrag. Op deze wijze kan gekeken worden of de resultaten generaliseerbaar zijn voor alle personen
met een verslaving, ongeacht het soort verslaving.
Ten tweede de aanbeveling om onderzoek te doen naar de psychometrische eigenschappen van de
UPCC proactieve coping lijst en de Nederlandse Zelfcompassie lijst bij het gebruik van de lijsten
binnen een klinische setting waar verslaving een rol speelt. Tevens hierbij naar het effect van
mogelijk onjuiste zelfbeoordeling en sociale wenselijkheid dat een rol kan spelen bij deze doelgroep.
Verder kan worden aanbevolen onderzoek te doen de bruikbaarheid van de lijsten bij deze klinische
doelgroep ongeacht leeftijd, opleiding, etnische achtergrond of gezondheidstoestand.
Ten derde wordt aanbevolen om een longitudinale studie te doen waarbij er gekeken wordt naar de
aanwezigheid van proactieve coping en zelfcompassie bij personen die nog verslaafd zijn en bij
personen die grip hebben op hun verslaving. Als blijkt dat de personen die grip hebben significant
een hogere aanwezigheid hebben op beide componenten is dat een extra aanwijzing dat de
componenten een bijdrage leveren aan hoger welbevinden en de kans op grip krijgen en behouden.
Daarom wordt vervolg onderzoek aanbevolen om het causale verband hiertussen nader te
onderzoeken. Dit kan gedaan worden door bij elke zorgvrager aan het begin van de behandeling de
mate van proactieve coping en zelfcompassie te indiceren (traige), evenals het meten van de
voortgang tijdens de behandeling (monitoren) en aan het eind van de behandeling het meten van de
resultaten (evaluatie). Dit zal goed samengaan met de afname van de MATE, zoals het gebruik van
deze lijst is bedoeld.
Tot slot wordt aanbevolen hierna psychologische interventies op proactieve coping en zelfcompassie
te ontwikkelen en uit te voeren die passend zijn bij de hulpvraag van verslaafden en hierbij
effectmetingen te doen zoals boven beschreven. Bij deze effectmeting kan gekeken worden hoeveel
van deze mensen in een latere periode grip hebben gekregen en of dit verschilt een controlegroep
van hulpvragers waarbij deze interventie niet heeft plaatsgevonden binnen het
verslavingsbehandelingstraject. Deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het
werkveld van een Toegepast psycholoog. Hierover is een artikel geschreven dat te vinden is in bijlage
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Bijlagen
1. Meetinstrumenten
1.1 De Zelfcompassie lijst
Naam: ………………………….………………………….………
Wilt u bij elk van de onderstaande uitspraken aangeven hoe vaak u zich op deze manier opstelt? Bij
het beantwoorden van de vragen is het van belang om te kijken hoe de vraag nu op u van toepassing
is. Omcirkel het getal dat bij u het meest van toepassing is. Hoe hoger het getal dat u kiest, hoe meer
de uitspraak op u van toepassing is.
– Ga op uw gevoel af en denk niet te lang na.
– Probeer elke uitspraak als op zichzelf staand te beantwoorden, los van uw antwoorden bij andere uitspraken.
– Geef zo eerlijk mogelijk aan hoe het daadwerkelijk voor u is op dit moment, en niet hoe dit voor u was of hoe
u vindt dat het zou moeten zijn.

Ik beloof dat ik deze vragenlijsten zo eerlijk mogelijk beantwoord

Vink het vakje af

Zelden of
nooit

Bijna
altijd

1.

Als er iets ergs gebeurt, ben ik geneigd het op te blazen.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Als ik denk aan mijn tekortkomingen, voel ik me
daardoor afgezonderd van de rest van de wereld.

1

2

3

4

5

6

7

3.

Als ik me rot voel, denk ik er aan dat overal in de wereld
mensen zijn die zich net zo voelen als ik.

1

2

3

4

5

6

7

4.

Als de dingen slecht gaan, zie ik mijn problemen als een
onvermijdelijk onderdeel van het leven waar iedereen
doorheen moet.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Ik ben tolerant tegenover mijn tekortkomingen.

1

2

3

4

5

6

7

6.

Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, kan het
gevoel van mislukking mij volledig beheersen.

1

2

3

4

5

6

7

7.

Als er iets pijnlijks gebeurt, probeer ik een
gebalanceerde kijk op de situatie in te nemen.

1

2

3

4

5

6

7

8.

Als ik me rot voel, heb ik het idee dat de meeste andere
mensen gelukkiger zijn dan ik.

1

2

3

4

5

6

7

9.

Als iets me van streek maakt, laat ik me door mijn
gevoelens meeslepen.
Als ik pijnlijke, nare dingen meemaak, ben ik vriendelijk
en zacht voor mezelf.
Ik probeer mijn mislukkingen te zien als een gewoon
onderdeel van het menselijk bestaan.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

10.
11.
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Zelden of
nooit

Bijna
altijd

12.

Als ik een moeilijke tijd meemaak, geef ik mezelf de zorg
die ik nodig heb.

1

2

3

4

5

6

7

13.

Als ik ergens door van streek ben, probeer ik mijn
gevoelens in balans te houden.

1

2

3

4

5

6

7

14.

Als ik ergens mee aan het worstelen ben, heb ik het
gevoel dat andere mensen het makkelijker hebben.

1

2

3

4

5

6

7

15.

Ik ben negatief over mezelf als ik kanten van mezelf zie
die me niet bevallen.
Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, ben ik
geneigd me alleen te voelen in mijn mislukking.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

17.

Als ik me rot voel, ben ik geneigd me te fixeren op alles
wat er mis is.

1

2

3

4

5

6

7

18.

Als ik mezelf op een of andere manier tekort voel
schieten, herinner ik mezelf er aan dat de meeste
mensen dit weleens hebben.

1

2

3

4

5

6

7

19.

Als ik moeilijke tijden meemaak, ben ik hard voor
mezelf.

1

2

3

4

5

6

7

20.

Ik ben afkeurend en oordelend tegenover mijn eigen
tekortkomingen.

1

2

3

4

5

6

7

21.

Als ik me rot voel, probeer ik mijn gevoelens met
openheid en nieuwsgierigheid te benaderen.

1

2

3

4

5

6

7

22.

Ik ben intolerant en ongeduldig tegenover die kanten
van mezelf die me niet bevallen.

1

2

3

4

5

6

7

23.

Als ik faal in iets wat belangrijk voor me is, probeer ik
het in perspectief te plaatsen.

1

2

3

4

5

6

7

16.
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1.2 De Utrechtse Proactieve Coping Competentie Lijst
Naam: ………………………….………………………….………
In hoeverre beschikt u over de volgende vaardigheden? Omcirkel het juiste antwoord. Hoe hoger het
getal, hoe meer u ervaart vaardig te zijn in de onderstaande beschreven vaardigheden.
– Ga op uw gevoel af en denk niet te lang na.
– Probeer elke uitspraak als op zichzelf staand te beantwoorden, los van uw antwoorden bij andere uitspraken.
– Geef zo eerlijk mogelijk aan hoe het daadwerkelijk voor u is op dit moment, en niet hoe dit voor u was of hoe u vindt dat
het zou moeten zijn.

Ik beloof dat ik deze vragenlijsten zo eerlijk mogelijk beantwoord

Vink het vakje af

niet zeer vaardig

vaardig

1. Toekomstige ontwikkelingen inschatten

1

2

3

4

2. Vooruitkijken

1

2

3

4

3. Eerste tekenen herkennen als iets fout dreigt te gaan

1

2

3

4

4. Open staan voor commentaar van anderen

1

2

3

4

5. Mijn eigen mogelijkheden en kansen zien

1

2

3

4

6. Mijn eigen belemmeringen zien

1

2

3

4

7. Mijn omgeving inschatten

1

2

3

4

8. Duidelijk formuleren wat ik wil bereiken

1

2

3

4

9. Mijn wensen in plannen vertalen

1

2

3

4

10. Realistische plannen maken

1

2

3

4

11. Andere mensen om raad vragen

1

2

3

4

12. Oplossingen vinden

1

2

3

4

13. Alternatieven bedenken als een oplossing niet werkt

1

2

3

4

14. Echt doen wat ik van plan was

1

2

3

4

15. Volhouden

1

2

3

4

16. Steun zoeken als het moeilijk wordt

1

2

3

4

17. Nagaan of ik bereikt heb wat ik wilde bereiken

1

2

3

4

18. Positieve kanten aan een tegenslag zien

1

2

3

4

19. Leren van tegenslag

1

2

3

4

20. Erbij stil staan als iets goed gaat

1

2

3

4

21. Mijzelf belonen als iets lukt

1

2

3

4
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Wanneer u naar aanleiding van het invullen van deze vragenlijsten nog aanvullende opmerkingen
heeft, kunt u deze hieronder kwijt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Hartelijk dank voor u deelname
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2. Bel protocol respondenten
(Telefonisch)
Goedemiddag, ik ben op zoek naar/spreek ik met …………………
(pas als je met de juiste persoon spreekt vertel je dat je van de VNN bent. In verband met privacy)
U spreekt met …… van de Verslavingszorg Noord Nederland. Kan ik u kort even spreken? Ik bel u in
het kader van een nieuw project van de VNN om de hulpverlening te verbeteren. Van de mensen die
bij de VNN onlangs een intake gesprek hebben gehad willen wij graag een aantal vragen stellen. Wilt
u hier aan mee werken?
Klopt het dat u onlangs een intake gesprek heeft gehad? (ja/nee)
Het gesprek zal ongeveer een kwartiertje duren, is dat goed?
Client complimenteren wanneer hij/zij wil meewerken.
Voordat ik ga beginnen met de vragen wil ik u vertellen dat ik een medewerker ben van een
onafhankelijk onderdeel van de VNN. Hiermee bedoel ik dat ik alleen weet dat u cliënt bent van VNN,
maar niet waarom en waarvoor. Ik heb geen enkel inzicht in uw persoonlijke hulpverleningssituatie.
Ook wordt de vragenlijst volledig anoniem verwerkt.
Ga van start.
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3. Opmerkingen respondenten over vragenlijsten
-

-

-

-

Je denkt over jezelf na
Heel veel nadenken
Controle vragen
Nadenken over jezelf
Je merkt dat je dingen anders doet dan dat je zou willen
Niet moeilijk om in te vullen maar af en toe goed nadenken
Niet te moeilijke vragen, moest wel even nadenken bij een aantal vragen
Lastig om voor jezelf te beoordelen
Rare vragen, vooral de lijsten 2 en 3, zc en pc
Wel erg negatieve vragen, werd er verdrietig van.
Niet zo’n moeilijke vragenlijst. Ik ben een positief mens en positieve kanten moet je altijd sterk
houden. Ook naar anderen. Gelukkig lukt mij dat aardig.
Die vragen met betrekking op anderen, raar. Ik kijk niet naar anderen.
Ik ben heel gevoelig voor gevoelens van anderen, dat beinvloed en stuurt mijn leven
Ik draai op gevoel, prikkels & prikkel verwerking gaat moeilijk
Sommige vragen kunnen beter geformuleerd worden
Ik volg mijn eigen pad maar als het niet goed gaat dan weet ik vnn te vinden. Ik sta nu 2 weken
droog en dat bevalt veel beter dan verwacht. Ik krijg begeleiding en ook dat bevalt goed
Invullen ging goed, soms was het nieuw voor me en soms niet. Ik bedoel dat hoe ik over mezelf
kan denken. Dit nieuwe denken helpt misschien wel bij het stoppen met blowen want het
veranderde mij, ik ging veel liegen en dat deed ik nooit
Ik vind de vragen te omslachtig. Misschien korte aanvulling geven met een persoonlijke
levensverhaal in een paar korte zinnen was fijn geweest
Lastige vragen waar ik diep over na moet denken
Brede vragenlijsten
Duidelijke vragen
Moeilijk, aparte stellingen, een nieuwe manier van kijken. Een specifieke manier als deze naar
mezelf kijken vind ik lastig
Met getallen is dat moeilijker liever een beetje mee eens enz… (hij is autistisch) hierdoor zijn de
sommige vragen voor hem lastig
Wel oke om in te vullen, niet moeilijk. Merk wel dat de vragen me aangrijpen. Even bewust van
hoe ik nu in het leven sta (je noemt ook hoe het nu daadwerkelijk is, ipv hoe je zou willen dat het
zou zijn). Daar denk ik nu over, vaak had ik bij een antwoord gewild dat ik dacht aan hoe ik zou
willen dat het zou zijn.
Goed te doen
Het komt heel theoretisch op mij over, vanuit de universiteit, weinig praktisch. Het eerste wat in
je opkomt dat noem je dan. Ik zou wel praktijkvoorbeelden er bij willen noemen, meer
gespreksgewijs.
Een beetje gek om er cijfers aan te koppelen, kort door de bocht. Ik zou er wel in gesprek over
willen. Het opent wel een nieuwe blik van kijken naar de dingen.
Ik vind het ingewikkeld
Moeilijke vragen
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4. Kansen voor een Toegepast psycholoog, kansen voor de verslavingszorg
Auteurs: Dorien Annen en Rens Kooyman, maart 2015

Als Toegepast psychologen vinden wij het belangrijk om nieuwsgierig zijn. Dit drijft ons om ambitieus te werk te gaan. Het
traject zijn wij dan ook gestart met een eigen idee voor het onderzoek dat is uitgevoerd. Dit sloot aan bij de eigen interesses
en heeft gezorgd voor een sterk intrinsieke motivatie om hiermee toonaangevend te kunnen zijn binnen ons werkveld. Al
gauw vonden wij een senior onderzoeker van Verslavingszorg Noord Nederland geïnteresseerd en bereid met ons te willen
samenwerken om dit idee voor het onderzoek mogelijk te maken. Wanneer je als onderzoeker oprecht nieuwsgierig bent
naar het antwoord op de vraag, dan is het doen van onderzoek alleen een middel! Dit vormt het karakter van onze werkstijl,
wat uitte in creatief en ondernemend zijn vanaf de start tot aan de afronding. In het afstudeertraject hebben wij alle kennis
en competenties ingezet die nodig zijn om het traject succesvol te kunnen doorlopen en hebben hierbij gebruik gemaakt van
de expertise van onze opdrachtgever en afstudeerdocent om de kwaliteit van het onderzoek naar een hoger niveau te
kunnen tillen. Wij zijn dan ook dankbaar en trots op het resultaat!

Proactieve coping en Zelfcompassie bij Personen met een Verslaving.
Recent is er veel aandacht voor de positieve psychologie. 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. Het blijkt dat geleerden deze leegte snel vullen.
Echter is er nog nooit eerder studie gedaan naar hoe deze vaardigheden en denkkaders aanwezig zijn bij
personen met een verslaving. Tijd om dit te onderzoeken!
Het doel hiervan was inzicht krijgen of er specifiek op deze gebieden een leerbehoefte ligt. En wanneer zij hier in
worden voorzien, dit zou kunnen bijdragen aan het vergroten van emotionele veerkracht en (geestelijke) welzijn; grip
krijgen op een verslaving.

Deze studie laat zien dat personen met een verslaving niet vaardig zijn in proactieve coping en gemiddeld
gezien geen hoge mate van zelfcompassie hebben. Verschillende verslavingskenmerken spelen een rol
bij de aanwezigheid van deze componenten. Verder blijkt tevens dat de aanwezigheid van proactieve
coping en zelfcompassie positief met elkaar samenhangen bij personen met een verslaving.

“Er is geen uitzicht zonder inzicht
en
geen inzicht zonder uitzicht!”

Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er specifiek op deze gebieden een leerbehoefte ligt. En
wanneer zij hier in worden voorzien, dit zou kunnen bijdragen aan het vergroten van emotionele
veerkracht en (geestelijke) welzijn.
Met deze resultaten geeft deze studie aanzet en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Dit om te kijken
of de resultaten gereproduceerd kunnen worden. En meer specifiek, 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.
Door de jaren heen hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden in deze zorg en deze veranderingen gaan in
een razend tempo verder. Van de wijze waarop de zorg vanuit de politiek gestuurd wordt, tot de groeiende
kennis over deze doelgroep, die tezamen maakt hoe de zorg op de dag van vandaag gevormd wordt en tot
stand komt. Het resultaat hiervan is zichtbaar op de werkvloer voor medewerkers in alle lagen, maar vooral
voor de cliënt die in het geheel centraal staat. We moeten en willen meer voor de cliënt, maar hebben minder
geld, en daardoor tijd en middelen, om kwaliteit van zorg te waarborgen en/of te verbeteren. De uitdagingen
in de zorg groeien de pan uit, en daarmee de kansen!
Als Toegepast psycholoog zijn wij opgeleid om, dan wel onder supervisie van een gedragswetenschapper,
(praktijkgericht) onderzoek te doen en deze kennis toe te passen in het beoordelen en beïnvloeden van gedrag.
Toegepast psychologen kunnen binnen de beschreven toekomst perspectieven van de zorg een bijdrage
leveren om de kwaliteit van zorg te waarborgen. De aanzet en bijbehorende aanbevelingen van deze studie tot
vervolgonderzoek en het ontwikkelen en uitvoeren van psychologische interventies op deze gebieden zijn
passend in de beroepsmogelijkheden van een Toegepast psycholoog.

Proactieve coping en Zelfcompassie

Dorien Annen & Rens Kooyman, maart 2015

36

