Effectief Hulpverlenerschap
in de Verslavingszorg en de GGZ
en de rol van aspecifieke factoren
in de behandeling

Verslag conferentie Resultaten Scoren – Arnhem 4 oktober 2012
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1. Inleiding
Wat en/of wie bepaalt een optimale en
effectieve behandeluitkomst? Is dat in
hoofdzaak het toepassen van een
effectief gebleken protocol of vooral
een goed opgebouwde therapeutische
relatie?
Met deze vraagstelling opende
Stichting Resultaten Scoren een
inspirerende conferentie over ‘Effectief
Hulpverlenerschap’ die plaatsvond op
4 oktober 2012 in Arnhem. Als
voorbereiding deed Jaap van der Stel
een literatuurstudie in opdracht van
Resultaten Scoren naar de rol van
aspecifieke factoren in de
verslavingszorg en de ggz1.
Van der Stel omschrijft deze
aspecifieke factoren als: datgene wat
niet specifiek is voor een bepaalde
interventie maar is gerelateerd aan de
context van het handelen en de
kenmerken en het gedrag van
therapeuten.
Conclusie van het rapport is dat de
resultaten van hulpverlening voor een
deel bepaald worden door aspecifieke
factoren maar dat daar in de praktijk
onvoldoende rekening mee wordt
gehouden. Een groter
behandelrendement zou behaald
kunnen worden door de expertise van
evidence based behandelen te
combineren met de kennis over
aspecifieke factoren. Deze gebundelde
kennis dient dan zowel in de praktijk
als in de opleiding geïmplementeerd
te worden.
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Stel, dr. J. van der; Resultaten boeken: meer dan
interventies

Doel van de conferentie was om door
middel van discussie en workshops
aanbevelingen te doen hoe aspecifieke
factoren kunnen bijdragen tot effectief
hulpverlenerschap en een aanzet te
doen die door de praktijkinstellingen
en opleidingsinstituten opgepakt kan
worden.
In dit verslag wordt de inhoud van
de conferentie besproken aan de
hand van vier vragen. Bij elk van de
vier vragen komt het
gepresenteerde en besprokene uit
de twee plenaire presentaties, de
twee praktijkvoorbeelden, de zeven
workshops en de plenaire discussies
aan de orde. Wel beginnen we, om
een indruk te geven van de dag, met
een korte samenvatting van de
conferentie. Daarna volgen de
antwoorden op onderstaande vier
vragen zoals die in de conferentie
aangereikt zijn:
•
•
•
•

Aspecifieke factoren: wat weten
we? (H3)
Aspecifieke factoren: wat doen
we? (H4)
Aspecifieke factoren: wat
moeten we doen? (H5)
Aspecifieke factoren: hoe
moeten we dat doen? (H6)

Hoofdstuk 7 sluit af met
aanbevelingen voor de toekomst.

2. Korte samenvatting
conferentie
De aspecifieke factoren die van belang
lijken bij een behandeling bepalen ook
het karakter van de conferentie:
positieve sfeer en openheid. Ook de
locatie, het Musis Sacrum, sloot hier
prima bij aan. Openheid en een goede
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sfeer werden mede gecreëerd door de
prikkelende en enthousiasmerende
stijl, gepaard met de nodige humor,
van dagvoorzitter Cees Grimbergen,
die persoonlijke vragen durfde te
stellen en de zaal en de sprekers
regelmatig opjutte [‘Je mag je
telefoon gebruiken om te twitteren
(#rs12), maar als ik je betrap op privégeintjes, krijg je met mij te maken’].
Eén herkenbare aspecifieke factor die
bij veel conferenties het onderspit
delft is de geluidsapparatuur, en ook
bij deze conferentie was dat - zij het in
beperkte mate - aan de orde.

PLENAIR
Resultaten boeken: meer dan
interventies - Jaap van der Stel

Jaap van der Stel verzorgde de aftrap
met een heldere lezing over zijn
rapport Resultaten boeken: meer dan
interventies. Hij richtte zich op het
belang van aspecifieke factoren voor
bevordering van herstel. Op basis van
bestaande literatuur deed Jaap
aanbevelingen ter verbetering. Hij gaf
aan dat aspecifieke factoren een
substantiële invloed hebben; Het
toepassen van richtlijnen en
protocollen geeft betere
behandelresultaten als meer rekening
gehouden wordt met deze aspecifieke
factoren. We zouden de cliënten tekort

doen als we deze factoren buiten
beschouwing zouden laten.
Desalniettemin is de laatste jaren de
focus voornamelijk gericht op klinisch
en functioneel herstel en op
technische en methodische aspecten,
terwijl bijvoorbeeld al lang bekend is
dat verwachtingen –zowel van de cliënt
als hulpverlener- groot effect hebben
op herstel.
Na een overzicht van de werkzame
aspecifieke factoren, die uitgebreid
beschreven zullen worden in het
volgende hoofdstuk, concludeert van
der Stel dat op de voordeur van de
Verslavingszorg zou moeten staan:
“Hier werken wij samen aan herstel”.
Met herstel doelt hij niet alleen op het
functioneel en klinisch herstel, maar
ook op maatschappelijk en persoonlijk
herstel. Hij sluit af met een
aanbeveling om deze vormen te
integreren en daarbij gebruik te
maken van de bewezen effectieve
aspecifieke factoren. Zoals van der Stel
aangeeft ‘wordt het daarmee veel
ingewikkelder, maar dan leer je ook
meer’. Hij adviseert om de
complexiteit te omarmen en niet te
zien als iets bedreigends.

Hulpverlenen als ambacht - Gerard
Schippers
De tweede spreker, Gerard Schippers,
sprak over hulpverlenen als ambacht.
Reeds in 1951 verscheen het boek
‘Helpen als ambacht’, waarin naast het
gebruik van methoden, het belang van
mensen werd besproken. Kenmerkend
voor ambachtelijkheid is de
verlichamelijkte, ingebedde kennis
door jarenlange ervaring. Hiermee wil
Schippers niet aangeven dat een
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doorgewinterde hulpverlener
effectiever is -hoogstens beter in het
inschatten van situaties- maar dat niet
alleen kennis maar ook aspecifieke
factoren goed aan te leren zijn.

Het ontbreekt echter aan vastgelegde
competenties die een hulpverlener
moet bezitten. In Amerika is dit reeds
gedaan. Schippers geeft aan dat door
het vastleggen van deze competenties
meer zicht ontstaat op wat men als
hulpverlener zou moeten kunnen. Als
dat goed vastgelegd is, is het tevens
mogelijk om in de opleiding en in de
werkprocessen daarop te sturen.
Schippers onderschrijft het belang van
aspecifieke factoren, en dan met name
empathie en sociale beïnvloeding, die
hij zowel een kunde als een ambacht
noemt. Hij relativeerde echter ook het
gebrek aan toepassing daarvan en gaf
daarbij aan dat we een aantal
aspecifieke factoren al lang trainen bijvoorbeeld met motiverende
gespreksvoering.
Niet alleen in de motiverende
gespreksvoering, ook in andere
benaderingen en methodieken wordt
gebruik gemaakt van aspecifieke
factoren. Schippers geeft aan dat we
hier ons voordeel mee moeten doen.
Zo wordt er in de presentiebenadering
niet alleen naar de cliënt zelf gekeken,

maar tevens naar diens omgeving. Zo
richt de reclassering zich onder andere
op zelfreflectie, en de directieve
therapie richt de aandacht met name
op sociale beïnvloedingstechnieken.
Over de meerwaarde van
ervaringsdeskundigheid is Schippers
gematigd enthousiast, al geeft hij aan
dat zij vermoedelijk wel meer sociale
beïnvloedingsmacht heeft. De zaal
beaamde dat ervaringsdeskundigen
niet per se betere hulpverleners zijn,
maar er wordt echter wel aangegeven
dat de ervaring meehelpt in het
herkennen van problemen, het
vergroten van intuïtie en het
verminderen van stigmatisering op de
werkvloer.

Praktijkvoorbeelden
Herstel in de verslavingszorg - Brijder
Vervolgens deed Tjarko Gramsma
verslag van zijn persoonlijk herstel:
een lange weg, van het verliezen van
zijn eigen identiteit naar het
regisseren van zijn eigen
herstelproces. De Brijder illustreerde
hiermee op treffende wijze de
overeenkomst tussen het herstellen
van een cliënt en het herstellen van
een organisatie.

Het belang van het respecteren van de
autonomie van een cliënt -of
medewerker- en het belang van
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cohesie binnen groepen werd hiermee
duidelijk. Zoals blijkt uit het rapport
van van der Stel zijn zowel autonomie
als cohesie aantoonbaar effectieve
aspecifieke factoren.
Het team van Brijder onder leiding van
Ellen Huizenga zorgde zelf voor een
cultuuromslag. Door middel van
bottom-up processen werd de
autonomie van het team hersteld en
werd er gewerkt aan veranderingen
waar de groep zelf achter stond.
Hiervoor maakten zij gebruik van de
kracht van het individu. Middels vier
vragen (waar heb je last van, waar heb
je baat bij, wat kun je zelf doen en wat
vraag je aan een ander) ging het team
aan de slag om verbeteringen te
formuleren en door te voeren.
Hierdoor ontstond er weer passie voor
het werk en verbinding met de
organisatie.

Zorg Innovatie Centrum - NovadicKentron
Zowel in de opleidingen als in de
werkprocessen is het belangrijk om
aandacht te geven aan aspecifieke
factoren. De kloof tussen theorie en
praktijk is echter nog behoorlijk groot.

Om een brug tussen beide te slaan is
Novadic-Kentron gestart met Zorg
Innovatie Centra (ZIC). Hierover
vertelde Jorg de Vlam. Studenten
leiden in een ZIC een gehele afdeling,
onder begeleiding van een aantal
gediplomeerde medewerkers. Jorg de
Vlam benadrukte dat de studenten
vooral worden ingezet op hun
competenties, waarbij er tevens
aandacht is voor hun persoonlijke
doelen.
Een aangetoonde effectieve
aspecifieke factor is monitoring en
feedback. Dit werd dan ook in het
Zorg Innovatie Centrum ruimschoots
gefaciliteerd. Door de wekelijkse
intervisies, een open cultuur van
feedback en de bevlogenheid van de
studenten, is er veel ruimte voor het
bespreken van aspecifieke factoren.
Cliënten, medewerkers en studenten
zijn zeer tevreden, en de resultaten
zijn vergelijkbaar met de eerdere
werkwijze.

Workshops
Herinrichting opleidings- en
werkprocessen
Zeven parallelle workshops vulden het
middagprogramma. In vijf workshops
debatteerden de aanwezigen over de
rol van aspecifieke factoren in de
werkprocessen en in de andere twee
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werd over de aspecifieke factoren in
opleidingen gediscussieerd.
Doel was om aanbevelingen te
formuleren op het gebied van
aspecifieke factoren die het
hulpverlenerschap effectiever zouden
maken. Tevens was het de bedoeling
stappen te formuleren die genomen
kunnen worden om in de
praktijkinstelling en binnen het
(beroeps)onderwijs deze
veranderingen te bewerkstelligen.

Opvallend eensgezind
Na afloop van de sessies gaf elke
voorzitter een korte toelichting op de
conclusies in zijn of haar workshop.
Opvallend was dat uit de afzonderlijke
workshops ongeveer dezelfde
geluiden kwamen.
Uit de workshop volgden onder andere
onderstaande conclusies:
-

Koppeling opleiding naar
praktijk

Er werd aangegeven dat de opgedane
theoretische kennis en vaardigheden
in opleidingen verder geïnternaliseerd
moeten worden in de praktijk.
-

Belang van goede intervisies

Bij veel workshop kwam aan de orde
dat het van groot belang is om inzicht
in de eigen beperkingen en krachten
te verkrijgen. Er werd aangegeven dat
er behoefte is aan meer ruimte voor
monitoring van -en feedback over- het
eigen functioneren, zowel door
collega-behandelaars als via cliënten.
-

Vraaggestuurde hulpverlening

Ook werd aangegeven dat de
hulpverlening meer vraag gestuurd
moet worden. Het is wenselijk dat de
autonomie van de cliënt hierin meer
vorm krijgt, uiteraard binnen de
kaders van een organisatie.

3. Aspecifieke factoren: wat
weten we?
In dit hoofdstuk wordt weergegeven
wat we weten over aspecifieke
factoren. Input hiervoor komt uit de
gehele conferentie, echter het
zwaartepunt ligt op de plenaire
lezingen van Jaap van der Stel en
Gerard Schippers.
Zoals blijkt uit het rapport Resultaten
boeken: meer dan interventies van Van
der Stel, is de aandacht voor
aspecifieke factoren niets nieuws. Al
sinds het ontstaan van psychiatrische
inrichtingen werd er rekening
gehouden met de inrichting van
gebouwen, de houding van de
therapeut, de manier van
communiceren en het belang van een
goede cliënt-therapeut relatie. Echter
de opkomst van effectieve evidence
based behandeltechnieken drong de
aspecifieke factoren naar de
achtergrond. Uit een recente megaanalyse van meer dan 20 metaanalyses (Norcross, 2010) kwam naar
voren dat de aspecifieke factoren wel
degelijk belangrijk zijn en een bijdrage
leveren aan behandelresultaten.
De volgende aspecifieke factoren zijn
aantoonbaar effectief:
- goede therapeutische relatie
- empathie
- monitoring en feedback
- cohesie binnen groepen
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-

-

rekening houden met weerstand
& voorkeuren – cliënt is
autonoom
rekening houden met culturele
achtergrond

De volgende aspecifieke factoren zijn
waarschijnlijk effectief:
- doelovereenstemming
- samenwerking
- positieve bejegening
- rekening houden met stadia van
veranderen & coping stijl
De volgende aspecifieke factoren zijn
mogelijk effectief:
- oprechtheid
- herstellen van breuk
- verwachtingen
- hechtingsstijlen

Empathie en sociale beïnvloedingsmacht
Daarnaast blijkt dat alleen de
opleiding van de therapeut geen
garantie is voor succes. Gerard
Schippers schetst een model van
aspecifieke factoren waarin de
belangrijke factoren empathie en
sociale beïnvloedingsmacht
voortkomen uit de persoonlijke stijl
van een therapeut: diens interactiestijl,
mensopvatting, sensitiviteit,
responsiviteit en sociale intelligentie.
Deels is dit aangeboren of in de jeugd

aangeleerd, maar zij kan ook
verworven worden door oefening,
ervaring en training. Met empathie
wordt gedoeld op het invoelen met de
cliënt, en met sociale
beïnvloedingsmacht het slim
manipuleren, aansluiten bij de ander
en overtuigen. In de interactie tussen
cliënt en hulpverlener zijn beide
communicatietechnieken van groot
belang.
Daarnaast is de context waarin de
behandeling plaatsvindt van invloed
op de effectiviteit.

Gewenste en ongewenste factoren
In twee workshops werd de
deelnemers naar persoonlijke
ervaringen met betrekking tot herstel
en hulpverlening gevraagd.
De gewenste aspecifieke factoren (of
kenmerken) van de hulpverlener die
daarin naar voren kwamen zijn:
compassie, acceptatie, bevestiging,
begrip, deskundigheid,
gelijkwaardigheid en zich informerend
en geruststellend opstellen.
Ongewenste factoren zijn: onbegrip,
onmacht, haast, schaamte, stigma en
verkeerde informatie geven.
Positieve aspecifieke factoren van
de organisatie zijn: goede planning
en informatievoorziening, goede
bereikbaarheid, transparantie, en een
verzorgde en gastvrije omgeving.
Negatieve factoren zijn: bureaucratie,
botsende belangen bij DBC’s, het feit
dat de intaker geen behandelaar is,
wachtlijsten, aanbodgericht werken,
slechte communicatie.

Samenvattend
Wat weten we nu over aspecifieke
factoren? Aspecifieke factoren zijn
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onlosmakelijk verbonden met de
effectiviteit van een behandeling. Een
evidence based behandeling alleen is
niet voldoende. Een effectieve
therapeut is bedreven in het tonen van
empathie en het hanteren van sociale
beïnvloedingsmacht en daarnaast
dient hij rekening te houden met de
wensen en de autonomie van de cliënt.
Een standaardbehandeling is niet
voldoende, er zou een juiste
afstemming moeten zijn met de cliënt.
Ook de organisatie speelt een rol; een
goede bereikbaarheid, transparantie
en gastvrijheid zijn positieve factoren,
terwijl bureaucratie en slechte
communicatie negatieve factoren zijn.

4. Aspecifieke factoren: wat
doen we?
Zoals bleek tijdens de conferentie,
doen we al veel aan aspecifieke
factoren. In dit hoofdstuk komt aan de
orde wat de sector al doet op dit
gebied. Input hiervoor komt uit de
gehele conferentie, maar ook hier ligt
het zwaartepunt op de plenaire
lezingen van Jaap van der Stel en
Gerard Schippers.

Herstel
De afgelopen jaren is de zorg met
name gericht geweest op klinisch
(klachten) en functioneel (nazorg)
herstel en minder op maatschappelijk
(burgerschap) en persoonlijk
(eigenwaarde) herstel, aldus Jaap van
der Stel. Terwijl volgens hem
persoonlijk herstel de motor is van
klinisch herstel.
Wel staan de positie en opvattingen
van cliënten steeds meer centraal. Een
benadering die hier op in speelt en

steeds meer zijn intrede doet in de
GGZ, is de herstelondersteunende
zorg. De herstelondersteunende zorg
richt zich vooral op de aspecten van
maatschappelijk en persoonlijk
herstel. Herstel is een proces van de
cliënt zelf, waarin de cliënt
ondersteund wordt vanuit de
hulpverlening en omgeving. Het richt
zich op de mogelijkheden en eigen
kracht van de cliënt. Aspecifieke
factoren zoals erkenning van de
autonomie van de cliënt, empathie,
goede therapeutische relatie en
doelovereenstemming worden in de
herstelondersteunende zorg bewust
toegepast. De rol van
ervaringsdeskundigen bij deze vorm
van zorg is groot. Effectieve
professionals maken gebruik van
ervaringen in deze vorm van
hulpverlening.

Aspecifieke factoren staan vaak al op
programma
Gerard Schippers geeft aan dat veel
van de aspecifieke factoren al
opgenomen zijn in diverse opleidingsen trainingsprogramma’s. Een
specifiek kenmerk van motiverende
gespreksvoering is bijvoorbeeld het
tonen van empathie, een belangrijke
aspecifieke factor. Training in
motiverende gespreksvoering is goed
ingebed in de meeste
verslavingszorginstellingen. Hetzelfde
geldt voor sociale beïnvloeding. Dit
komt in trainingen aan bod,
bijvoorbeeld door gebruik te maken
van cognitieve dissonantie in
motiverende gespreksvoering en
cognitieve gedragstherapie. Ook in
andere therapeutische benaderingen is
een aantal aspecifieke factoren
opgenomen als belangrijke
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component. Zo richt de
presentiebenadering zich op het hele
bestaan van een cliënt, inclusief de
problemen die niet te verhelpen zijn
en wordt scholing in reflectieve
vermogens bepleit. Hiermee worden
aspecifieke factoren als empathie,
sociale beïnvloedingsmacht,
monitoring en feedback getraind. De
directieve gedragstherapie legt de
nadruk op sociale
beïnvloedingstechnieken. Hierbij
worden manipulatie technieken
getraind, zoals de socratisch dialoog.
Tevens wordt rekening gehouden met
de stadia van verandering van de
cliënt. De herstelondersteunende zorg
ten slotte, richt zich –zoals eerder
aangegeven- op de autonomie en
aanwezige kracht van de cliënt.

opgenomen in een visiedocument van
Resultaten Scoren. Dat betreft de
volgende competenties:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Addiction Counseling Competencies

kennis van epidemiologie van
middelengebruik en van statistieken over
middelen;
kennis van verslaving(sgedrag);
kennis van effectieve interventies, van
consultatie- en preventiemethodieken;
ervaring in het omgaan met verslaafden;
kennis van de samenhang tussen
verslaving en tal van andere
aandoeningen, gedragingen en problemen;
daarbij de vaardigheden om deze
methodisch te behandelen;
vaardigheden in het mensen doen
aanvaarden van hulp waarvoor ze
aanvankelijk geen interesse hebben;
de samenhang tussen
middelenmisbruik/verslaving en criminele
feiten leidde in de afgelopen decennia tot
zeer specifieke kennis over een adequate
inrichting van de samenwerking tussen de
strafrechtsketen, de aanpak van lokale
openbare-ordeproblematiek en de
zorgketen. Op grond daarvan maakt
Verslavingsreclassering een
onvervreemdbaar onderdeel uit van de
verslavingszorg.

In een conceptversie van het nieuwe
visiedocument (2012) worden de
volgende vier competenties genoemd,
gebaseerd op het bio-psychosciale
model van verslaving, ook wel naar
verwezen als de vier R’s.
1.
2.

In het ambacht van hulpverlenerschap
is het van belang zicht te hebben op
welke competenties een hulpverlener
dient te bezitten. Gerard Schippers
benadrukt in zijn presentatie dat deze
competenties zich kunnen richten op
die belangrijke aspecifieke factoren
die niet beschreven staan in de
verschillende evidence based
hulpverleningstechnieken. In 2006 is
een beperkte lijst kerncompetenties

3.

4.

Remoraliseren; hoop creëren, stabiliseren,
zorg en ondersteuning geven.
Remediatie; uitvoeren van
behandelingsprotocollen conform de regels.
Rehabilitatie: verbeteren van het
functioneren op verschillende
levensgebieden, inclusief justitie.
Recovery: herstellen van de autonomie,
bieden van herstelondersteunende zorg.

In deze vier competenties zitten
verschillende aspecifieke factoren
besloten. Echter wat je als
hulpverlener exact moet kunnen staat
hierin niet vastgelegd. In de Verenigde
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Staten zijn 123 kerncompetenties van
behandelaars in de verslavingszorg
nauwkeurig vastgelegd in TAP 21:
Addiction Counseling Competencies.
Daarin worden zowel specifieke, aan
de behandeling verbonden, factoren
genoemd als aspecifieke factoren.
Hierdoor is het mogelijk om te sturen
op de kennis en competenties van
hulpverleners. Ook is het hiermee
mogelijk na te gaan welke
competenties bij hulpverleners
ontbreken. Zo geeft Gerard Schippers
aan dat uit onderzoek blijkt dat er een
kloof is tussen wat men zou moeten
kunnen, volgens deze competenties,
en wat men kan.

Ervaringsdeskundigen
De rol van ervaringsdeskundigen
wordt steeds belangrijker in de
verslavingszorg. Mits goed opgeleid
kunnen zij, volgens Schippers, een
mogelijke meerwaarde bieden op het
gebied van sociale beïnvloedingsmacht
en intuïtie en - zoals terecht werd
opgemerkt uit de zaal - het
verminderen van stigmatisering op de
werkvloer.

Hokjes en nascholing
Uit de workshops kwam naar voren dat
cliënten tot nog toe teveel in hokjes
worden geplaatst. De behandelingen
zijn vaak aanbodgericht en
behandelaars hebben rekening te
houden met de kaders waarbinnen
gewerkt moet worden, zoals
regelgeving, volgen van protocollen en
verantwoordingseisen van financiers.
De deelnemers aan de workshops
gaven aan tevreden te zijn over de
kwaliteit van de nascholing in de
minoren verslaving met betrekking tot
de aspecifieke factoren, maar zij gaven

ook aan dat er een hiaat ligt bij het
verder leren op de werkvloer. De
overgang van opleiding naar
werksituatie is vaak lastig, dit wordt
onvoldoende gefaciliteerd in de
praktijk.

Samenvattend
Wat doen we nu met betrekking tot
aspecifieke factoren? Behandelaars
worden getraind in het gebruiken van
motiverende gespreksvoering en
cognitieve gedragstherapie. Daar
komen empathie en sociale
beïnvloedingstechnieken aan de orde.
Dit behelst echter niet alle aspecifieke
factoren die van belang zijn. De
competenties waarover behandelaars
moeten beschikken, zijn onvoldoende
beschreven. In de opleidingen lijkt hier
voldoende te aandacht voor zijn, maar
dat beklijft niet in de werksituatie.
Daarnaast voelen behandelaars zich
beperkt door de kaders die worden
opgelegd.

5. Aspecifieke factoren: wat
moet er veranderen?
We moeten, zij het niet overdreven,
meer aandacht geven aan de
aspecifieke factoren in de opleidingsen werkprocessen. Sterker nog, de
evidentie van de invloed die de
aspecifieke factoren hebben op de
hulpverlening, verplicht ons tot
handelen. Dit hoofdstuk gaat in op wat
er moet gebeuren om de hulpverlening
effectiever te maken door aandacht te
geven aan aspecifieke factoren.
Overeenkomstig de indeling van de
workshops zal hier een splitsing
worden gemaakt tussen de
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herinrichting van opleidingsprocessen
en werkprocessen.

5.1 Herinrichting
opleidingsprocessen
Uit de workshops over de rol van
aspecifieke factoren in de
opleidingsprocessen bleek dat in de
meeste opleidingen voldoende
aandacht wordt geschonken aan de
aspecifieke factoren. Echter, ze raken
in de praktijk in de vergetelheid. De
via opleiding en training opgedane
kennis en vaardigheden moeten verder
geïnternaliseerd worden in de praktijk.
Dit kan bewerkstelligd worden door
verdere toepassing, herhaling,
monitoring en toetsing van deze
vaardigheden, en door reflectie en
feedback bijvoorbeeld middels
intervisies.

Intervisie
Intervisie is een bruikbaar instrument
voor reflectie op elkaars en eigen
handelen, op attitude en het
toepassen van methodieken. Bij
intervisie wordt er verbinding gemaakt
tussen opleiding, praktijk en het eigen
functioneren. In opleidingen en
stageplekken is hier veel aandacht
voor, maar dit houdt nagenoeg op na
de opleiding; medewerkers zijn niet
meer gewend om elkaar feedback te
geven. Zoals een studente opmerkte:
‘een team bezit veel kwaliteiten tot
feedback geven, maar ze geven het
alleen aan stagiairs en niet aan elkaar!’
Aspecifieke factoren worden ook
geleerd bij de trainingen en
opleidingen, zoals bij motiverende
gespreksvoering en community

reinforcement approach. Met de
vaardigheden die aangereikt worden
tijdens deze trainingen zou meer
geoefend moeten worden op de
werkvloer zodat het geleerde beklijft.
Daarbij speelt feedback, niet alleen
van collega’s, maar ook van cliënten
een belangrijke rol.

Facilitering
Voorwaarde voor goede intervisies is
dat de sfeer op de werkvloer veilig is
en het niet alleen draait om negatieve
feedback. Het is belangrijk dat er
gebruik gemaakt wordt van het gehele
team, waarin iedereen deskundig is en
zijn specifieke talenten kan inzetten.
Verder dient intervisie geen
vrijblijvend karakter te hebben, maar
worden ondersteund en gefaciliteerd
door de instelling. Voorts is het van
belang dat een intervisie op
professionele wijze wordt aangepakt.
Daarnaast zouden medewerkers hierin
ook hun eigen verantwoordelijkheid
kunnen nemen door zich kwetsbaar te
durven opstellen en initiatief te tonen.
Goede intervisies kosten tijd.
Instellingen zouden dit duidelijk
moeten maken aan de financiers. Want
uiteindelijk zijn de richtlijnen, die
worden opgesteld door de instellingen
zelf, de leidraad van de financiers. Als
daarin meer aandacht wordt gegeven
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aan aspecifieke factoren kan dat de
gehele sector vooruit helpen.

Meester-gezel
Om de opleidingen beter te verbinden
met de werkplekken, zou een langere
inwerkperiode wenselijk zijn. Deze
zou dan zo passend mogelijk moeten
aansluiten bij de opleiding en de
persoon. Een mentor kan
verantwoordelijk gemaakt worden voor
het hele traject met ingeplande tijden
voor intervisies. Tevens werd
aangegeven dat docenten in de
opleidingen voldoende
praktijkervaring zouden moeten
bezitten. Om de koppeling compleet
te maken zou de invoer van het
meester-gezel principe uitkomst
bieden.

Feedback door cliënten
Feedback door cliënten op het
behandelproces of via uitkomsten,
zoals bijvoorbeeld middels ROM
(Routine Outcome Monitoring) gebeurt
nog te weinig. Het kan leiden tot
verrassende, positieve, maar soms ook
schokkende feedback. Hier zou meer
ruimte voor geschapen moeten
worden, omdat het veel waardevolle
informatie op kan leveren, die de
kwaliteit van de zorg kan verbeteren.

Samenvattend
Plenair kwam naar aanleiding van deze
workshops het belang van goede
intervisies naar voren. Er werd gezegd
dat het als organisatie gezamenlijk
opgepakt zou moeten worden. Het
geven en ontvangen van feedback, van
zowel collega’s als cliënten, moet

inherent worden aan het werken zodat
er een veilige leercultuur ontstaat.

5.2 Herinrichting werkprocessen
In de verschillende workshops over de
aspecifieke factoren in werkprocessen
zijn verbeterpunten geformuleerd. In
een workshop kwam het belang van
een goede intaker naar voren,
aangezien dat het eerste contact is
met de hulpverlening. Aangegeven
werd dat een goede match tussen
hulpverlener en cliënt van belang is en
dat daarom bij de intake hier een
goede inschatting van moet worden
gemaakt. Hieruit volgt dan ook de
aanbeveling om intakers goed te
begeleiden. Voorts bleek er behoefte
te zijn aan feedback op het
functioneren (van de hulpverlener) om
zo de eigen effectiviteit vast te stellen.
Niet alleen om te monitoren of en
wanneer het resultaat succesvol is,
maar juist ook om inzicht te krijgen
wanneer het gewenste resultaat
achterwege blijft. Een ander belangrijk
punt was de autonomie van de cliënt.
Waarbij een belangrijk onderscheid
werd gemaakt tussen gedwongen
opname (direct verlies van autonomie)
en vrijwillige behandeling (gebruik
maken van autonomie). Cliënt en
hulpverlener moeten samen werken
aan het herstel en behoud van
autonomie. Het is van belang dat de
hulpverlening zich meer gaat richten
op datgene wat een cliënt nog wel kan,
in plaats van focus op de problemen
van een cliënt.

Cliënt centraal?
Deelnemers aan een van de workshops
concludeerden dat “de grootste leugen
van de afgelopen tien jaar is dat de
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klant centraal staat”. Uit de discussie
na afloop bleek dat niet alle
aanwezigen het eens waren met deze
stelling; een aantal mensen gaf aan
dat de cliënt wél centraal staat.
Besproken werd dat het wellicht niet
met centraal stellen te maken had
maar meer met aanbod-versus
vraaggericht werken en de
managementcultuur die heerst in
sommige instellingen. Door veel
bureaucratie kan het gebeuren dat op
papier alles in orde lijkt, maar dat in
werkelijkheid de resultaten te wensen
over laten.

hiervoor tijd beschikbaar te maken in
een maatschappelijke omgeving
waarin de zorg productief en
verantwoord moet zijn. De deelnemers
aan de workshop concludeerden: Blijf
aandacht schenken in beleid aan de
faciliteiten voor het ontwikkelen van
aspecifieke factoren. Een goede sfeer
in de relatie maakt het onderscheid in
behandelresultaat. Productie kan niet
zonder goede instrumenten. De relatie
cliënt-hulpverlener en empathie zijn
hier onontbeerlijk. Plenair werd naar
aanleiding van deze workshop
opgemerkt dat zorgsturing essentieel
is; zoeken naar de beste zorg onder
bepaalde omstandigheden. Tevens
werd ook hier weer het belang van
intervisies aangekaart, omdat niet
alles te leren is - ‘elke goede stuurman
heeft te maken met een onbekend deel
waarin geïmproviseerd moet worden’-.

Samenwerking

Krachten en beperkingen
In een andere workshop werd de
koppeling gemaakt van het eigen
herstel naar het herstel van een cliënt.
Als hulpverlener is het aan te raden
gebruik te maken van je eigen
ervaringen in de hulpverlening. Tevens
is het van belang je eigen krachten en
beperkingen te kennen.

Intervisie
Uit een volgende workshop kwam het
belang van intervisies wederom naar
voren: het functioneren wordt
gevormd door persoonlijke stijl. Om
hierop te sturen is het essentieel om
gebruik te maken van coaching en
intervisie. Het is echter lastig om

Ook het belang van samenwerking
tussen managers, professionals en
cliënten kwam uit een van de
workshops naar voren. Hierdoor kan
de zorg, mede door een goede
ontwikkeling van herstelpaden,
verbeterd worden. Daartoe zouden a)
managers meer lef moeten tonen naar
overheden toe, b) professionals meer
ruimte moeten nemen voor aspecifieke
factoren en c) cliënten de schroom
moeten overwinnen en op hun eigen
kracht vertrouwen.

Shared decision making
Ten slotte kwam de voorzitter van de
laatste workshop met de stelling:
Erken de autonomie van de cliënt en
durf met de billen bloot te gaan.
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Deelnemers van deze workshop
gingen aan de slag met aspecifieke
factoren ‘bejegening’, ‘de
therapeutische relatie’ en de ‘fysieke
omgeving’. Via verborgen camera’s en
tropische reizen kwamen de
deelnemers op praktische -en beter
uitvoerbare- verbeterplannen. Om de
zorg meer vraaggestuurd te maken,
ontstond het idee om samen met de
cliënt de DBC tijd in te vullen. Ook
keuzevrijheid geven in de
behandellocatie en feedback van
collega’s en cliënten werden als
verbetermogelijkheid genoemd.
Plenair werd naar aanleiding hiervan
gediscussieerd of cliënten wel of niet
op de hoogte zouden moeten zijn van
de kosten van behandelingen.
Enerzijds werd er gezegd dat dit
stigmatiserend zou werken, anderzijds
werd benadrukt dat de autonomie van
de cliënt hiermee bevorderd zou
worden. Het raakt daarmee aan shared
decision making2.

6. Aspecifieke factoren: hoe
moeten we dat doen?

Zoals duidelijk werd uit het vorige
hoofdstuk zijn er voldoende ideeën om
de hulpverlening effectiever te maken
wat betreft de aspecifieke factoren.
Echter om dit daadwerkelijk te doen, is
het belangrijk te weten hoe dit
bewerkstelligd kan worden. Dit
hoofdstuk zal dan ook voortborduren
op het vorige door antwoord te geven
op de vraag: hoe moeten we de
hulpverlening effectiever maken met
gebruik van de aspecifieke factoren?
Input hiervoor komt uit de gehele
conferentie, echter het zwaartepunt
ligt ook hier bij de workshops, waar de
aanwezigen tot aanbevelingen zijn
gekomen.

Samenvattend
Wat moeten we doen met betrekking
tot aspecifieke factoren? De
vaardigheden die ontwikkeld zijn in
opleidingen moeten verder
uitgebouwd worden in de
werkprocessen. Op de werkvloer moet
er ruimte en bijsturing zijn om eigen
beperkingen en krachten te leren
kennen. Er zou meer ingespeeld
moeten worden op de autonomie van
de cliënt.

2

Zie ook: Joosten, dr. E, Samen Beslissen,
Nijmegen 2012

Ruimere definitie
Van der Stel stelt dat een ruimere
definitie van evidence based practice
een goede stap kan zijn om
aspecifieke factoren te integreren in
de praktijk. Evidence based practice is
niet alleen gebaseerd op uitkomsten
van interventiestudies, maar ook op
professionele- en ervaringskennis, een
goede therapeutische relatie,
kenmerken van effectieve therapeuten,
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voorkeuren en verwachtingen van
cliënten en hulpverleners. Daarnaast
hebben complexe fenomenen als
cultuur, spiritualiteit en religie in het
algemeen invloed op aspecifieke
factoren.

Competenties
Zowel in de werkprocessen als in de
opleidingen dient het duidelijk te zijn
waaraan behandelaars moeten
voldoen. Niet alleen wat betreft
essentiële kennis, maar juist ook wat
betreft aspecifieke factoren. Een
overzicht en uitwerking van alle
kerncompetenties is daarbij essentieel.
Niet alleen in opleidingen maar ook in
de werkprocessen kunnen trainingen –
met name gericht op de aspecifieke
factoren- de competenties van de
behandelaars op peil houden.
De beschreven competenties in de TAP
21 (Addiction Counseling
Competencies) kunnen hiertoe als
voorbeeld dienen. Door vaststelling en
overeenstemming over dergelijke
competenties zal de verbinding tussen
opleidingen en werkprocessen
verbeterd kunnen worden. Daarnaast
is het van belang dat studenten al
gedurende hun opleiding kennis
maken met het werkveld; langdurige
stages, student werkplekken en het
meester-gezel principe kunnen daarin
van dienst zijn. Nieuwe medewerkers
zullen verder goed ondersteund
moeten worden. Intervisies waarin
collega’s zich kwetsbaar durven
opstellen en waar een veilig
leerklimaat heerst, kunnen daarbij
helpen.

Intervisies - monitoring - feedback
Monitoring en feedback zijn zeer
wenselijk en worden nog onvoldoende
toegepast. Voor de directe feedback
van de cliënt kunnen korte
vragenlijsten gebruikt worden, zoals
de korte uitkomstenlijstjes van ScottMiller. Daarnaast zou cliënt-feedback
deel kunnen uitmaken van de
behandeling. Momenteel wordt
Routine Outcome Monitoring landelijk
ingevoerd. Hiermee krijgt de cliënt
regelmatig feedback over zijn eigen
klachtenniveau en functioneren. Deze
uitkomsten kunnen echter ook
gebruikt worden voor de behandelaar
om te reflecteren. Gegevens hierover
kunnen gebruikt worden bij
intervisies.
Van belang is ook dat er meer ruimte
wordt gemaakt door de instelling voor
feedback van collega’s, via het houden
van intervisies. Facilitering hiervan is
belangrijk; een professionele aanpak
met duidelijke doelstellingen is daarbij
essentieel, zodat de intervisies geen
vrijblijvend karakter hebben. Hierdoor
ontstaat er een leerklimaat en een
veilige omgeving. Behandelaars zullen
sneller kritisch naar zichzelf gaan
kijken en elkaar feedback durven
geven. Net als elke verandering geldt
ook hierbij dat internalisering alleen
bewerkstelligd kan worden door
veelvuldig oefenen.
Een organisatie dient zelf ook een
goed leerklimaat hebben. Hiervoor is
het niet alleen van belang dat
behandelaars zich kwetsbaar durven
op te stellen, maar ook de directies.
Niet alleen de cliënt heeft behoefte
aan meer autonomie, ook de werkvloer
heeft dat. Een platform bieden aan
werknemers voor het indienden van
16

initiatieven levert niet alleen goede
ideeën op, maar ook passievolle
werknemers. De directie heeft tevens
de belangrijke taak om duidelijk te
maken (ook aan zorgverzekeraars) dat
tijd essentieel is voor goed
hulpverlenerschap; tijd in de
behandelkamer, tijd voor intervisies en
tijd om mensen goed op te leiden. Een
effectieve organisatie heeft effectieve
medewerkers.

belang dat hulpverleners deze
trainingen volgen, waardoor het
gebruik van de aspecifieke factoren
vanzelfsprekend wordt.
Hoe we dat moeten doen zal
uiteengezet worden in het volgende
hoofdstuk met aanbevelingen.

7. Aanbevelingen
•

•

Richtlijnen
Er zijn goede richtlijnen en protocollen
ontwikkeld waarin duidelijk
uiteengezet wordt hoe te handelen in
welke situaties. Deze richten zich
echter met name op de methodische
aspecten en minder op de aspecifieke
factoren. Het zal zowel op de
werkvloer -naar cliënten toe- als bij de
directies -naar financiers toe- helpen
als er in deze richtlijnen aandacht
wordt besteed aan het belang van
aspecifieke factoren. In de richtlijnen
kan aangeven worden welke
competenties van belang zijn voor de
specifieke situatie en in welke context
gehandeld moet worden.
In trainingen wordt nu al aandacht
besteed aan een aantal aspecifieke
factoren, zoals empathie en sociale
beïnvloedingstechnieken in
motiverende gespreksvoering en
cognitieve gedragstherapie. Het is van

•

•

•

•

•

Werk de competentieprofielen uit –
ook op het gebied van aspecifieke
factoren en implementeer deze in
opleidingen en instellingen.
Zorg voor goede trainingen zodat
de behandelaars aan deze
competentieprofielen kunnen
voldoen. Bestaande trainingen
kunnen gebruikt worden, zoals
motiverende gespreksvoering en
cognitieve gedragstherapie, maar
ook uitbreiding is wenselijk naar
reflectieve vermogens (uit de
presentiebenadering), sociale
beïnvloedingstechnieken (uit de
directieve therapie) en het gebruik
maken van de autonomie en kracht
van de cliënt (uit de
herstelbenadering).
Faciliteer als organisatie een goed
klimaat voor intervisies, feedback
en reflectie en maak ruimte voor
initiatieven vanuit de werkvloer.
Maak voor directe feedback van de
cliënt gebruik van de Scott-Miller
vragenlijstjes
Gebruik de gegevens van ROM, ook
voor directe feedback van de cliënt
en als input voor intervisies
Zorg voor een adequaat stage- en
inwerkbeleid met actieve
begeleiding van professionals.
Besteed in de ontwikkeling van
nieuwe richtlijnen (en herziening
van de oude) aandacht aan de
aspecifieke factoren.
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