


De motivatiegroep
Werken aan engagement voor behandeling



Situering binnen Zorggroep 
Multiversum



Zorggroep Multiversum - Cadenza
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Afdeling Doelgroep en behandeling

Cadenza 1 (N=24) Gesloten crisisafdeling

Cadenza 2 (N=40) Verslavingsproblematiek

Cadenza 3 (N=39) Verslavingsproblematiek + 
internaliserende/externaliserende stoornissen

Cadenza 4
Cadenza 4A Dubbeldiagnose (N=15)

Cadenza 4A Motivatiegroep (N=12)

Cadenza 4B (N=9)

Verslavingsproblematiek in combinatie met 
psychosegevoeligheid

Verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie 
met andere psychiatrische problematiek, 
geen/beperkte hulpvraag en motivatie tot 
behandeling 

Verslavingsproblematiek in combinatie met 
cognitieve problemen

Cadenza 5
Cadenza 5A
Cadenza 5B

Dagbehandeling, verslavingsproblematiek
Dagbehandeling, verlsavingsproblematiek + 
internaliserende/externaliserende stoornissen



Waar botsten we op?
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De behandeling

• Regulier groepsaanbod 

• Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie

• Focus: streven naar abstinentie
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De behandeling

• Dit werkte voor een groot deel van onze 
patiënten

• MAAR… niet voor iedereen 
– Beperkte/geen deelname aan sessies
– Gebruik moeilijk te doorbreken 
– Verwachtingen en regels
– Beperkte/geen vertrouwensrelatie patiënt en 

hulpverlener
– Behandeling vroegtijdig stopgezet
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Verklaring?

• Groepsaanbod afgestemd op fase actieve 
behandeling

• vs. patiënten die zich (nog) niet in deze fase 
bevinden



Verklaring?
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Fase van behandeling Kenmerken Interventies

Engagement Er is nog geen motivatie tot 
verandering en nog geen relatie 
met een behandelaar

Binding maken/therapeutische 
relatie opbouwen en steun bieden 
op praktisch vlak

Overhalen Er is twijfel/ er is een (begin van) 
een therapeutische relatie, maar 
nog geen behandelvraag op vlak 
van middelengebruik 

Bewustzijn creëren over de 
effecten van middelengebruik en 
motivationele gespreksvoering 

Actieve behandeling Er is een vraag tot 
gedragsverandering en patiënt zet 
hierin actief stappen

Abstinentie ondersteunen

Terugvalpreventie Patiënt is reeds enige tijd 
abstinent

Ondersteunen van de abstinente 
levensstijl en inzetten op het 
verhogen van het algemeen 
functioneren (werk, sociaal,...) 

Trimbos Instituut. Geïntegreerde behandeling dubbele diagnose 
(IDDT).
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Verklaring?

Zorgverlamming bij zorginstellingen

• Regulier groepsaanbod, regels, verwachtingen 
en protocols

• “Binnen het plaatje passen”

• (Te) weinig ruimte voor behandeling op maat

• Machteloosheid 

• = We sloegen er niet in kwetsbare mensen 
met meervoudige problemen te helpen
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Verklaring?

Zorgvermijding bij patiënten

• “Aan de zijlijn van de maatschappij”

• Gevoel niet (meer) tot de maatschappij te 
behoren

• Zorginstelling deel van deze maatschappij

• Weinig vertrouwen in maatschappij en 
instituties die hierin functioneren



Verklaring?
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Schout et al. 2011
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Gevolgen

• We sloegen er niet in een therapeutische 
relatie op te bouwen met sommige patiënten 

• We leken een bepaalde doelgroep niet 
voldoende te “bereiken”

• Sociaal kwetsbare mensen raken buiten het 
beeld van de hulpverlening



Ontstaan van de motivatiegroep



Geïntegreerde behandeling dubbele 
diagnose

15

Fase van behandeling Kenmerken Interventies

Engagement Er is nog geen motivatie tot 
verandering en nog geen relatie 
met een behandelaar

Binding maken/therapeutische 
relatie opbouwen en steun bieden 
op praktisch vlak

Overhalen Er is twijfel/ er is een (begin van) 
een therapeutische relatie, maar 
nog geen behandelvraag op vlak 
van middelengebruik 

Bewustzijn creëren over de 
effecten van middelengebruik en 
motivationele gespreksvoering 

Actieve behandeling Er is een vraag tot 
gedragsverandering en patiënt zet 
hierin actief stappen

Abstinentie ondersteunen

Terugvalpreventie Patiënt is reeds enige tijd 
abstinent

Ondersteunen van de abstinente 
levensstijl en inzetten op het 
verhogen van het algemeen 
functioneren (werk, sociaal,...) 

Trimbos Instituut. Geïntegreerde behandeling dubbele diagnose 
(IDDT).



Ontstaan motivatiegroep

• 2017

• Kleine behandeleenheid (N = 12)
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Doelgroep

• Verslavingsproblematiek + ernstige
psychiatrische problemen

• Meestal meervoudige problemen (op 
verschillende levensdomeinen)

• Geen/beperkte motivatie voor verandering of 
behandeling

• Vinden weinig aansluiting binnen het reguliere
zorgaanbod
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Kader

• Geen standaard groepsaanbod

• Opbouwen betekenisvolle relatie patiënt en 
hulpverlening

• Zorg op maat!

• Minimum aan verwachtingen/regels

• Harm reduction, veiligheid, vertrouwen

• Vermijden van zorg           vragen naar zorg
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Ervaringen
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Ervaringen
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Contingency Management

Destoop Marianne, MD, PhD



Contingency Management

= beloning in ruil voor gedrag

• Vouchers, cash geld, privileges, kans op 
winnen van een prijs

• Fishbowl methode (N. Petry ea) of Voucher-based 
Reinforcement Therapy (S. Higgins ea)



Kenmerken CM

• Duur interventie
• Vermeende waarde van een beloning (niet de aard van de 

beloning)
• Toename en reset in beloningsschema
• Directe bekrachtiging

• Wat met intrinsieke motivatie?
• Wie zal dit betalen?
• Is dit ethisch?





EMCDDA papers



Effectiviteit

• Vermindert aantal dagen van gebruik

• Vermindert craving

• Vermindert nieuw gebruik of polygebruik

• Verbetert therapietrouw (incl. medicatietrouw)

Effect sizes d=0.31 tot d= 0.65

Kosteneffectiviteit



Psychose + verslaving

Life time prevalentie = 40%

• Meer psychotische en depressieve symptomen

• Meer herval en hospitalisaties

• Meer juridische problemen

• Meer SI-pogingen en geslaagde SI

• Lagere levensverwachting



• 5 RCT’s (n=892): 1 cannabis, 2 nicotine, 1 stimulantia, 1 alcohol
• Duur interventie 22d tot 3m, FU 6-18m
• Allemaal outpatients





Chen e.a, 2021





Werkt Belonen?! 
Contingency management in een residentiële setting



• Is er een effect van CM in 
een residentiële setting?

• Blijft het effect behouden 
na het stopzetten van de 
beloningen?

• Is er een verschil in 
effectiviteit afhankelijk van 
de aard van de beloning?



Patiënten opgenomen op cadenza 4A:
- ernstige verslaving
- psychotische stoornis
- alcohol is niet het hoofdproduct
- voldoende kennis van het Nederlands
- informed consent



Protocol

• Week 0 - 4

• 2x/ week UC

• Geen 
beloningen

• Afname BPRS 
en MATE

Baseline

• Week 4 –
week 12

• 2x/ week UC

• Met 
beloningen

Interventie

• Week 12 - 16

• 2x/week UC

• Geen 
beloningen

Follow-up



Contingeny management: 
de interventie

• Randomisatie over 2 
groepen:
– Cash geld

– Vouchers

• Fish bowl methode:
– 500 fiches (250 sociale bekrachtigers, 

174x €2, 50x €5, 25x €20, 1x €100)

– Progressief beloningsschema 
(max 8 fiches) met ‘reset’ bij 
terugval



Drop-out Completers

N 38 33

Leeftijd 36,5 33,82

Man/Vrouw 10/28 4/29

BPRS 37,78 34,55

Juridisch Statuut
Vrijwillig
Gedwongen opname
Internering

26
12

0

13
15

5

Hoofdproduct
Amfetamines
Benzodiazepines
Cannabis
Cocaïne
Opiaten

12
2

10
13

1

8
1

17
6
1

Soort beloning
Cash
Voucher

19
19

19
14



Is er een effect van CM in een 
residentiële setting?
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Blijft het effect behouden na het 
stopzetten van de beloningen?



28-9-2022
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Is er een verschil in effectiviteit 
afhankelijk van de aard van de 

beloning?
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Discussie



Is er een effect van CM in 
een residentiële setting? 

• Nee!?

– Weinig gebruik over het algemeen (~6% 
positieve UC’s) cfr. ‘floor effect’

– Effect van psychose?

– Effect van residentieel kader?

• Methodologische beperkingen:

– Kleine groep; hoge drop-out

– Geen RCT

– Beperkte tijdspanne

– Grootte van beloningen?



Is er een verschil in 
effectiviteit afhankelijk van 
de aard van de beloning?

• Nee!

– Goed nieuws, want:

• Kosten

• Efficiëntie

• Voorkeur patiënt



Patiënten cadenza 4A
Team cadenza 4

Leen Jacobs
Liese Sels

Joke Nivelle
Directie ZG Multiversum
WAC Broeders van Liefde



Implementatie van Contingency
Management op een residentiële 

afdeling 



Pre-fase

• 4 weken

• Informed consent

• Maandag en donderdag urinestaal

• Toxicologische screening
• Urinesneltest

• Geen beloning

• Vragenlijsten
• MATE

• BPRS



Hoofdproduct

• Drug Screen Multi 5-test

• Amfetamine

• Cocaïne

• Cannabis (thc)

• Opioïden 

• Benzodiazepines



Exclusiecriteria

1. Primaire alcoholverslaving

2. Nederlandse taal



Interventiefase

• 8 weken
• Priming --> geldelijke waarde
• Escalerend principe

• Max. 8 kaartjes

• 2 soorten
• Geld
• Voucher 

+ sociale bekrachtiging

• Gerandomiseerd



Prijzenpot

• 500 kaartjes

• 250 sociale bekrachtigers

• 250 geldelijke waarde

• 174 kaartjes €2

• 50 kaartjes €5

• 25 kaartjes €20

• 1 kaartje €100



Postfase

• 4 weken

• Geen beloning

• BPRS 2de keer



Botsingen

• Tijdrovend

• Eenheid doorheen het team

• Verschillende dagen tussen 2 groepen

• Dubbeldiagnose

• Motivatiegroep

• 5 kaartjes → 8 kaartjes



Bevindingen van het team (1)

• Motiverend voor patiënten

• Verschil van impact

• Effect stabiel doorheen periode

• Reactie invloed op patiënt

• Negatieve urinestaal → belonen
• Fijn gevoel

• Duidelijkheid en structuur

• Herval onderscheppen



Bevindingen van het team (2)

• 1 systeem eerlijker→ voorkeur voucher

• Verschuiving in product

• Duur?!

• Urinestaalpotjes

• Sneltesters

• Beloningskast



Bevindingen van patiënten

• Extra motivator

• Extra straf → beloning kwijt

• Link met gokken



Bevindingen van Yannick


