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No-show terugdringen? Een vraag uit de praktijk 
Ongeveer een kwart van de cliënten verschijnt niet op een afspraak bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 
Dat heeft negatieve gevolgen voor de cliënt en is kostbaar voor VNN. 
In 2011 heeft VNN oplossingsgericht werken (OGW) ingevoerd. Een van de verwachte effecten van OGW is een 
afname van het no-show percentage. 
De vraag van VNN luidt: “Wat is de invloed van oplossingsgericht werken door medewerkers van VNN tijdens 
het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show van cliënten bij het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek? 
Hoe is dit te verklaren?” 

Het onderzoeksmodel: een toepassing van 
de Theorie van Gepland Gedrag 

Dataverzameling 

Experimentele groep: Sneek en Drachten 

• OGW toegepast tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek aan de hand van een protocol 

• Cliënt vult gedurende de wachttijd een formulier in over hanteerbare momenten 
• Herinnering per sms 
Controlegroep: Leeuwarden 

• Telefonisch aanmeldings-gesprek als gebruikelijk  
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Wat gebeurde er in de interventiegroep en de controlegroep? 

1.  Voormeting: gegevens uit cliëntregistratie USER, drie maanden voorafgaand aan de 
 onderzoeksperiode 
2.  Vragenlijsten ingevuld gedurende de onderzoeksperiode 

Experimentele groep 

• Gegevens over de toepassing van OGW 

• Gegevens over het formulier hanteerbare momenten 
• Gegevens m.b.t. factoren uit de theorie van gepland gedrag 
 

De no-show cijfers zijn gedurende de onderzoeksperiode, 1-8-12 
t/m 1-12-12, gemonitord aan de hand van het 
cliëntregistratiesysteem USER bij VNN. Deze cijfers zijn vergeleken 
met cijfers van VNN tussen  1-4-12 t/m 31-7-12. 
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Controlegroep 
• Gegevens m.b.t. factoren 

uit de theorie van 
gepland gedrag 

 
3.  Gegevens uit cliëntregistratie USER, gedurende de onderzoeksperiode 

 


