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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie die ik geschreven heb in het kader van de masterroute Sociologie van 

Gezondheid, Zorg en Welzijn aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in 

opdracht van Verslavingszorg Noord Nederland. De scriptie is het eindresultaat van een zeer 

leerzame en leuke periode.  Hoewel de stage en scriptieperiode langer heeft geduurd dan gepland, 

besef ik dat dat ook nodig was om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Ik ben dan ook trots op het 

eindresultaat, waarmee tevens een eind komt aan mijn tijd als student.  

Dit resultaat was echter niet tot stand gekomen zonder de hulp van verschillende 

personen. Allereerst gaat mijn dank uit naar Jolanda Tuinstra, voor haar begeleiding en steun 

tijdens mijn afstudeerstage en het schrijven van mijn scriptie. Haar bemoedigende woorden 

hebben me vaak een zetje gegeven als ik dat nodig had. Ten tweede wil ik Frank Brook 

bedanken, die mij heeft geholpen dit onderzoek op te zetten en mij begeleid heeft tijdens mijn 

stage bij VNN. Ten derde gaat mijn dank uit naar Marijtje van Duijn, mijn referent, die mij met 

haar kritische blik en opbeurende woorden door de analyses heen gesleept heeft. Ik wil daarnaast 

alle medewerkers van VNN die bij dit onderzoek betrokken zijn geweest bedanken. Zonder hun 

inzet had dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. Tijdens mijn stageperiode bij VNN heb 

ik de kans gekregen om een training oplossingsgericht werken van Louis Cauffman bij te wonen. 

Dit heeft mij veel inzicht gegeven in de methodiek van het oplossingsgericht werken. 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn familie en vrienden die mij altijd hebben gesteund. 

Zonder hun vertrouwen in mij had ik dit niet kunnen bereiken. 
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Samenvatting 

Binnen de ambulante verslavingszorg verschijnen veel cliënten niet op hun afspraak. Het niet 

verschijnen op een afspraak wordt no-show genoemd. Bij Verslavingszorg Noord Nederland 

(VNN) ligt dit percentage rond de 28 procent. In 2011 heeft VNN oplossingsgericht werken 

ingevoerd binnen de organisatie. Een van de beoogde effecten hiervan is een afname van het no-

show percentage. Door middel van het huidige onderzoek wil VNN duidelijkheid verkrijgen over 

de invloed van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show 

tijdens het eerste face-to-face contact. Om de invloed van oplossingsgericht werken op no-show 

te verklaren is gebruik gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1991). Verwacht 

wordt dat de factoren uit deze theorie, namelijk: houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en 

intentie, de invloed van oplossingsgericht werken en no-show kunnen verklaren.  

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012. De 

locaties Drachten en Sneek vormden de experimentele groep. In deze groep is oplossingsgericht 

werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek toegepast. Leeuwarden vormde de 

controlegroep. In de controlegroep is het telefonisch aanmeldingsgesprek verlopen zoals 

voorheen. 

In de experimentele groep is informatie verzameld over het verloop van het telefonisch 

aanmeldingsgesprek met behulp van een vragenlijst die de medewerkers moesten invullen. In 

zowel de experimentele groep als de controlegroep is informatie verzameld over de factoren van  

de Theorie van Gepland Gedrag. Deze informatie is verzameld aan de hand van vragenlijsten die 

cliënten zelf konden invullen. 

Na verschillende beschrijvende statistieken en toetsen tussen groepen, zijn de data 

geanalyseerd met behulp van twee logistische regressieanalyses. Hieruit bleek oplossingsgericht 

werken in eerste instantie een positieve invloed op no-show te hebben. Zodra de andere relevante 

variabelen uit het onderzoeksmodel werden toegevoegd aan de analyse, zoals eigen effectiviteit, 

intentie en wachttijd, werd het effect van oplossingsgericht werken op no-show kleiner en was dit 

verband niet langer significant. Dit kan er op wijzen dat deze variabelen het effect van 

oplossingsgericht werken op no-show (gedeeltelijk) konden verklaren. In het onderzoek konden 

echter geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de rol van de variabelen uit de Theorie 

van Gepland Gedrag in de relatie tussen oplossingsgericht werken en no-show. In de 

controlegroep is er een samenhang tussen wachttijd en no-show. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Het zoeken van hulp bij verslavingsproblemen is voor veel mensen een grote stap. Uit een 

schatting van Jellinek over 2010 blijkt dat in Nederland rond de 1.2 miljoen mensen verslaafd 

zijn aan alcohol of drugs, of een middel misbruiken. Het aantal mensen dat hiervoor in 

behandeling is ligt echter een stuk lager: rond de 76 duizend (Jellinek, 2011). Zodra cliënten een 

afspraak maken om in behandeling te gaan, doet zich een nieuw probleem voor: Veel cliënten 

verschijnen niet op de geplande afspraken. Het niet verschijnen op een geplande afspraak wordt 

no-show genoemd. Bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) ligt het no-show percentage 

rond 28 procent (Van Luijk, 2011). Een hoog no-show percentage heeft negatieve gevolgen, voor 

zowel de cliënt als voor de organisatie. De kwaliteit van de behandeling gaat achteruit (Hawkins, 

Baer & Kivlahan, 2008) en het kost verslavingszorginstellingen veel geld (Van Luijk, 2011). 

In 2011 heeft VNN het oplossingsgericht werken (OGW) in de hele organisatie ingevoerd. 

Dit had onder andere als doel het hulpverleningsproces voor zowel de cliënten als hulpverleners 

te verbeteren. Een van de beoogde effecten van de invoering van oplossingsgericht werken was 

een afname van het no-show percentage. Alle medewerkers van VNN hebben een tweedaagse 

training in oplossingsgericht werken gevolgd. De kern van het oplossingsgericht werken is dat de 

focus ligt op de vaardigheden en kwaliteiten, ook wel krachtbronnen genoemd, die de cliënt zelf 

reeds bezit (Cauffman, 2010). Met het huidige  onderzoek wil VNN duidelijkheid verkrijgen over 

de beoogde effecten van oplossingsgericht werken op no-show. VNN heeft oplossingsgericht 

werken als interventie toegepast tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek. Door het vergelijken 

van het no-show percentage voorafgaand aan de interventie met het no-show percentage na 

afloop van de interventie wil VNN duidelijkheid verkrijgen over de effectiviteit van de 

interventie. Hierbij is er voor gekozen om zowel een controlegroep als een experimentele groep 

samen te stellen. 

 Hoewel no-show op meerdere momenten in de behandeling voorkomt, richt dit 

onderzoek zich specifiek  op no-show tijdens het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek. Het 

doel van dit onderzoek is om de invloed van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek op no-show bij het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek te beschrijven en 

te verklaren.  
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 Om de invloed van oplossingsgericht werken op no-show te verklaren wordt gebruik 

gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1991). Binnen deze theorie worden de 

concepten houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie gebruikt om gedrag te 

verklaren. In het huidige onderzoek wordt verwacht dat oplossingsgericht werken de houding, 

subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie beïnvloedt, en via deze factoren no-show kan 

verklaren. In het huidige onderzoek zal tevens aandacht besteed worden aan de invloed van 

wachttijd op no-show, en zal er rekening gehouden worden met verschillende 

achtergrondkenmerken van cliënten. 

 

1.2 Probleemstelling 

 

Naar aanleiding van het hoge no-show percentage en de invoering van het oplossingsgericht 

werken bij VNN is de volgende probleemstelling opgesteld: 

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? 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 Is er een verschil tussen het no-show percentage bij VNN voorafgaand aan de invoering 

van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek en het no-show 

percentage na de invoering van het oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek in zowel de experimentele als in de controlegroep? 

 Is het no-show percentage van cliënten in de experimentele groep lager dan het no-show 

percentage van cliënten in de controlegroep? 

 Wat is de bijdrage van houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie aan show 

en no-show in zowel de experimentele als de controlegroep? 

 Wat is de invloed van de wachttijd op no-show in zowel de experimentele als in de 

controlegroep? 

 

1.3 Relevantie 

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is om verschillende redenen wetenschappelijk relevant. Ten eerste ontbreekt in de 

huidige literatuur over interventies voor het terugdringen van no-show vaak een theoretisch kader 
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(van Luijk, 2011). In het huidige onderzoek wordt de Theorie van Gepland Gedrag gebruikt om 

de invloed van oplossingsgericht werken op no-show te verklaren. De Theorie van Gepland 

Gedrag is een veelgebruikt theoretisch model om gedrag te voorspellen. De reden daarvoor is dat  

dat de theorie handvaten aanreikt voor het ontwerpen van effectieve interventies om 

gedragsveranderingen te bewerkstelligen (Conner & Armitage, 1998). Door de Theorie van 

Gepland Gedrag te gebruiken wordt inzicht verkregen in de processen die ervoor zorgen dat 

cliënten wel of niet op een afspraak verschijnen. Het verkrijgen van inzichten in de processen die 

ten grondslag liggen aan het wel of niet verschijnen op afspraken is van belang, omdat hier in de 

huidige literatuur weinig over bekend is (Etchegary, Carrey, Curran & Hatchette, 2010). 

  Ten tweede is het huidige onderzoek relevant omdat er in de literatuur weinig 

overeenstemming is over de effectiviteit van bestaande interventies (Donohue, et al., 2008), en is 

het aanbod aan effectieve interventies om no-show terug te dringen schaars. Het schaarse aanbod 

aan effectieve interventies, en het gebrek aan overeenstemming over de effectiviteit van deze 

interventies, maakt onderzoek naar de toepassing van een interventie voor het terugdringen van 

no-show gewenst. 

 Ten derde is er nooit eerder onderzoek gedaan naar de invloed van oplossingsgericht 

werken op no-show binnen de ambulante verslavingszorg. Eerdere onderzoeken hebben zich 

gericht op interventies zoals het versturen van een herinnering, vergoeden van de reiskosten van 

die cliënt of het geven van een beloning als een cliënt op de afspraak verschijnt (Festinger, Lamb, 

Marlowe, & Kirby, 2002; Ashton & Witton, 1999;  Clough & Casey, 2011). Het huidige 

onderzoek bestudeert een interventie die  is gericht op het anders benaderen van cliënten door de 

hulpverleners. Dit kan dit onderzoek tot een waardevolle aanvulling maken op de kennis over no-

show en de processen die no-show kunnen terugdringen. 

 

1.3.2 Maatschappelijke relevantie 

Het no-show percentage binnen verslavingszorginstellingen is hoog (Coulson, Ng, Geertsema, 

Dodd & Berk, 2009; Festinger, Lamb, Marlowe & Kirby, 2002). Bij VNN komt 28% van de 

cliënten niet op geplande afspraken, of wordt de afspraak niet tijdig (meer dan 24 uur van te 

voren) afgezegd (Van Luijk, 2011). Dit heeft verschillende negatieve effecten, voor zowel de 

cliënt als voor VNN. 
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 Ten eerste zorgt no-show er voor dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat en de 

behandeling minder effectief wordt. In het huidige onderzoek, waarbij specifiek gericht wordt op 

het eerste face-to-face contact, zorgt no-show ervoor dat de behandeling niet van start gaat. Bij 

cliënten die niet op een afspraak verschijnen, blijft de verslavingsproblematiek echter wel 

aanwezig. De kans bestaat dat de problematiek zonder behandeling verergert. Dit heeft niet alleen 

nadelige gevolgen voor de cliënt, in de vorm van gezondheidsproblemen, maar ook voor VNN. 

Als de problematiek van de cliënt verergert bestaat de kans dat de organisatie op een later tijdstip 

veel cliënten in behandeling krijgt die intensievere en langer durende zorg nodig hebben dan 

wanneer zij vroegtijdig met een behandeling gestart waren (Van Sluis, 2012; Booth & Benneth, 

2004). 

 Ten tweede is no-show kostbaar voor de instelling. Hulpverleners mogen bij no-show 

maximaal ¼ van de geplande tijdsduur van de afspraak declareren. Bij afspraken van een uur 

betekent dit dat 45 minuten niet gedeclareerd kunnen worden. Uit een ruime schatting van VNN  

blijkt dat een reductie van het no-show percentage met 1% een omzetstijging van 50.000 euro per 

jaar kan opleveren (van Luijk, 2011). 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden  eerdere onderzoeken met betrekking tot no-show besproken. Vervolgens 

zal in hoofdstuk 3 een theoretisch kader gepresenteerd worden van waaruit het huidige onderzoek 

bekeken wordt. Hierbij zijn een aantal hypotheses geformuleerd. In hoofdstuk 4 wordt de 

methode van dataverzameling en data analyse beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de resultaten 

van deze data analyse. Tot slot wordt het onderzoek in hoofdstuk 6 afgerond met een conclusie en 

discussie.  
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2. No-show en oplossingsgericht werken: cijfers, kenmerken en interventies uit de 

literatuur 

 

2.1 No-show: cijfers en kenmerken uit de literatuur 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg, en met name binnen de verslavingszorg, komt no-show 

veelvuldig voor. No-show kan zich op verschillende momenten in de behandeling voordoen. 

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen no-show bij het eerste face-to-face contact, 

ofwel het face-to-face aanmeldingsgesprek, en no-show bij contacten verder in de behandeling. 

Vooral bij het eerste face-to-face contact met een hulpverlener is de kans op no-show hoog 

(Coulson, Ng, Geertsma, Dodd & Berk, 2009). De cijfers over de hoogte van no-show lopen 

uiteen. Uit sommige studies is gebleken dat de no-show bij het eerste face-to-face contact kan 

oplopen tot 50% (Festinger, Lamb, Kountz, Kirby & Marlowe, 1995). Andere studies vermelden 

een no-show percentage van 29-42% bij het eerste geplande face-to-face contact (Coulson, Ng, 

Geertsma, Dodd & Berk, 2009). Uit de meest recente cijfers van VNN is gebleken dat de no-

show binnen de ambulante verslavingszorg in Noord- Nederland rond de 28% ligt (van Luijk, 

2011).  

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de achtergrondkenmerken van cliënten die 

niet op afspraken verschijnen (Booth & Bennett, 2004; Leigh, Ogborne & Cleland, 1984; 

Korrelboom, Huijbrechts, Zirar & Hoffman, 2007; Fenger, Mortensen, Poulsen & Lou, 2011; 

Kruse, Rohland & Wu, 2002 ). De resultaten van deze onderzoeken zijn echter niet eenduidig. 

Kenmerken die van invloed lijken te zijn op no-show zijn leeftijd (Kruse, Rohland & Wu, 2002; 

Booth & Bennett, 2004), geslacht, SES (Kruse, Rohland & Wu, 2002), en gehuwd zijn. Vooral 

jongere, ongehuwde mannen met een laag opleidingsniveau zouden relatief vaker tot de no-show 

groep behoren (Fenger, Mortensen, Poulsen & Lou, 2011). Dit komt gedeeltelijk overeen met 

onderzoeksresultaten van VNN (2007). Hieruit bleek dat jongere mensen vaker niet op afspraken 

verschijnen. Er zijn echter ook andere onderzoeken bekend waarbij geen verband is gevonden 

tussen cliëntkenmerken en no-show (Korrelboom, Huijbrechts, Zirar &  Hoffman, 2007).  

 

 

 

 



Offringa, K.  No-show binnen de ambulante verslavingszorg terugdringen: evaluatie van een nieuwe interventie 2013 

13 
 

2.1.1 Redenen voor no-show 

Cliënten geven verschillende redenen op voor het niet verschijnen op een afspraak (Leigh, 

Ogborne & Cleland, 1984; Coulson, Ng, Geertsma, Dodd & Berk, 2009). Ten eerste geven 

cliënten vaak aan dat zij de afspraak zijn vergeten. Ten tweede geven cliënten aan dat ze moeite 

hebben zich aan afspraken te houden door andere verplichtingen zoals werk, opleiding, of zorg 

voor kinderen (Coulson, Ng, Geertsma, Dodd & Berk, 2009). Ten derde wordt de lange wachttijd 

tussen de aanmelding en het eerste gesprek genoemd als reden voor het niet verschijnen op de 

afspraak (Witton, 1999).  

Overige redenen die vaak genoemd worden zijn een gebrek aan motivatie (Coulson, Ng, 

Geertsma, Dodd & Berk, 2009), dat het probleem waarvoor zij in eerste instantie hulp zochten is 

opgelost, dat de cliënt niet gesteld is op hulpverleners of dat de cliënt in de gevangenis zit (Leigh, 

Ogborne & Cleland, 1984; Ashton & Witton, 2004). Interventies om no-show terug te dringen 

zouden gericht moeten worden op deze redenen die cliënten opgeven voor het niet verschijnen op 

afspraken. In de volgende paragraaf worden bestaande interventies om no-show terug te dringen 

worden besproken. 

 

2.1.2 Bestaande interventies 

De resultaten van eerdere onderzoeken naar de effectiviteit van interventies om no-show terug te 

dringen zijn vaak niet eenduidig (Donohue, et al, 2008). Daarnaast worden er wel veel 

interventies uitgevoerd, maar deze blijken vaak niet te werken. Ook ontbreekt het bij bestaande 

interventies vaak aan een theoretische onderbouwing (van Luijk, 2011).  

 Uit de literatuur zijn twee interventies bekend die vaak onderzocht zijn en no-show bij het 

eerste face-to-face contact effectief lijken te beïnvloeden (Ashton & Witton, 2004; Clough & 

Casey, 2011; Lefforge, Donohue, & Strada, 2007). Beide interventies zijn gericht op het 

voorkomen dat de cliënt de afspraak vergeet. De eerste interventie betreft  het verkorten van de 

wachttijd tussen het telefonisch aanmeldingsgesprek en het eerste face-to-face contact. Het 

verkorten van de wachttijd tussen het telefonisch aanmeldingsgesprek en het eerste face-to-face 

contact leidt tot een hoger percentage cliënten dat ook daadwerkelijk op de eerste afspraak 

verschijnt (Ashton & Witton, 2004). Deze resultaten worden ondersteund door Festinger et. al. 

(2002), die de invloed van een wachttijd van een, drie en zeven dagen op no-show onder cocaïne 

verslaafden onderzocht hebben. Het resultaat van deze interventie was dat na 1 dag 72% van de 
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cliënten op de afspraak verscheen. Na drie dagen was dit percentage teruggelopen naar 41% en 

zeven dagen later naar 38%.  

De  tweede interventie die effectief is gebleken in de literatuur is een herinnering aan de 

afspraak (Ashton & Witton, 2004; Clough & Casey, 2011). Deze herinnering kan telefonisch, per 

sms of email worden verstuurd. Als deze herinnering persoonlijk is, de motivatie van de cliënt 

aanwakkert, en de cliënt zich welkom voelt zal de herinnering het meeste effect hebben (Ashton 

& Witton 2004; Booth & Bennett, 2004). Het versturen van een herinnering heeft het grootste 

effect op no-show tijdens het eerste face-to-face contact tussen hulpverlener en cliënt. Later in de 

behandeling neemt de effectiviteit van een herinnering aan de afspraak af (Clough & Casey, 

2011). 

Hoewel interventies gericht op kortere wachttijden en herinneringen aan de afspraak 

effectief lijken te zijn, pakken deze interventies alleen het probleem van het vergeten van de 

afspraak aan. Cliënten geven echter ook vaak andere redenen voor het niet verschijnen op een 

afspraak (Etchegary, Carrey, Curran & Hatchette, 2010). Om no-show effectief tegen te gaan is 

het dan ook van belang dat er interventies ontwikkeld worden die de andere redenen beïnvloeden, 

eventueel in combinatie met een verkorte wachttijd of een herinnering aan de afspraak. Hoewel er 

een aantal interventies bekend is, bestaat er onduidelijkheid over de effectiviteit van deze 

interventies (Etchegary, Carrey, Curran & Hatchette, 2010). Daarnaast zijn deze interventies vaak 

gericht op een later stadium in de behandeling, en niet op het eerste face-to-face contact 

(Lefforge, Donohue, & Strada, 2007). 

 

2.2 Oplossingsgericht werken: een nieuwe interventie om no-show tegen te gaan 

In 2011 heeft VNN het oplossingsgericht werken ingevoerd. Door de brede toepasbaarheid van 

oplossingsgericht werken, in bijvoorbeeld management en coaching, bood de invoering van 

oplossingsgericht werken voor VNN de mogelijkheid om alle medewerkers vanuit hetzelfde 

referentiekader te laten werken. Dit kan de organisatie ten goede komen, doordat het 

hulpverleningsproces wordt verbeterd (Verslavingszorg Noord Nederland, 2009). Een van de 

verwachte effecten van de invoering van oplossingsgericht werken binnen de organisatie is een 

afname van het no-show percentage. 

 Oplossingsgericht werken, en daarbij behorende oplossingsgerichte therapie, is gebaseerd 

op het werk van de Amerikaanse psychiater en psychotherapeut Milton Erikson, die gezien kan 
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worden als de grondlegger van het oplossingsgerichte werken (Cauffman, 2010). Erikson had bij 

zijn werk als psychotherapeut veel aandacht voor de sterkten van de cliënt en het benutten van 

deze sterkten om problemen op te lossen (Visser, 2005). Later zijn de ideeën van Erikson verder 

uitgewerkt door De Shazer, Berg en collega’s in de Verenigde staten, en is het oplossingsgericht 

werken ontstaan (Linton, 2005). 

 In tegenstelling tot veel andere therapievormen is oplossingsgericht werken gericht op de 

oplossing, niet op het probleem. De cliënt staat centraal en wordt gezien als expert. De 

hulpverlener heeft respect en aandacht voor de cliënt, waardoor de cliënt het gevoel krijgt dat de 

hulpverlener de focus legt op de persoon zelf, en niet zozeer op het probleem. Hierbij geldt de 

veronderstelling dat het niet direct noodzakelijk is het probleem te begrijpen om het te kunnen 

veranderen. Het is mogelijk dat het probleem en de oplossing niet direct gerelateerd zijn. Om tot 

een oplossing voor het probleem te komen wordt gericht op de kwaliteiten en vaardigheden, ook 

wel krachtbronnen genoemd, die de cliënt reeds bezit. De hulpverlener tracht deze krachtbronnen 

van de cliënt uit te breiden en te benadrukken totdat de cliënt zelf in staat is om met zijn eigen 

krachtbronnen problemen op te lossen. Door het benadrukken van deze krachtbronnen zal de 

cliënt zich meer bewust worden van het bestaan hiervan en deze eerder aanwenden. Daarnaast 

krijgt de cliënt nieuwe perspectieven op de problemen (Cauffman, 2010). 

 

2.2.1 Aspecten van oplossingsgericht werken en no-show  

Een van de verwachte effecten van de invoering van oplossingsgericht werken bij VNN is een 

afname van de no-show binnen de ambulante verslavingszorg, zowel bij het eerste face-to-face 

contact als gedurende de rest van de behandeling. 

 Tot dusverre zijn er geen onderzoeken bekend naar de invloed van oplossingsgericht 

werken op no-show. Wel is eerder onderzoek gedaan naar oplossingsgericht werken gedurende 

de behandeling, ofwel gedurende therapeutische gesprekken, van cliënten met 

verslavingsproblematiek (Berg & Miller, 1992; Linton, 2005; Taleff, 2008). Oplossingsgericht 

werken, met de daarbij behorende gesprekstechnieken, is effectief gedurende behandeling van 

cliënten met verslavingsproblematiek. Oplossingsgericht werken is met name een effectieve 

manier om ongemotiveerde cliënten en cliënten die weerstand hebben tegen de behandeling toch 

te behandelen (Berg & Miller, 2007; Linton, 2005). Daarnaast is gebleken dat bij 

oplossingsgericht werken tijdens de behandeling sneller resultaten behaald werden dan bij andere 
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vormen van behandeling. Tevens duurden de effecten van de behandeling langer dan bij anderen 

vormen van behandeling (Berg & Miller, 1992; Bartelink, 2011). 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de invloed van aspecten van oplossingsgericht 

werken op no-show. Een eerste voorbeeld hiervan zijn respect en aandacht voor de cliënt. Deze 

aspecten staan centraal bij het oplossingsgericht werken. Uit een serie experimenten van Chafetz, 

Blane & Hill (1970) is gebleken dat cliënten die in een crisisruimte met respect en interesse 

ontvangen werden door hulpverleners zich vaker welkom voelden, met als gevolg dat zij later 

vaker op afspraken verschenen. De benadering was persoonlijker waardoor het contact tussen 

cliënt en hulpverlener werd verbeterd.  

Ten tweede  is onderzoek gedaan naar de invloed van ‘’motivational interviewing’’, of 

motiverende gespreksvoering, op no-show (Secades-Villa, Fernande-Hermida,Arnaez-Montaraz, 

2004; Carroll, Ball et. al. 2006). Bij motivational interviewing wordt door de hulpverlener 

getracht de intrinsieke motivatie van de cliënt te versterken (Bartelink, 2013). Hoewel 

oplossingsgericht werken en motivational interviewing op een aantal punten van elkaar 

verschillen, vertonen de twee vormen van behandeling ook veel overeenkomsten. Ten eerste zijn 

beide behandelingsvormen gericht op de oplossing van het probleem en niet op het probleem zelf. 

Ten tweede ligt de nadruk van de behandeling bij zowel motivational interviewing als bij 

oplossingsgericht werken op de krachtbronnen van de cliënt. Ten derde gaan beide vormen er 

vanuit dat weerstand van de cliënt veranderd kan worden door middel van een goede 

samenwerking tussen hulpverlener en de cliënt en de inzet van specifieke technieken (Bartelink, 

2011). Uit onderzoek van Carroll, Ball et.al. (2006) bleek dat cliënten waarbij tijdens het 

intakegesprek motivational interviewing werd toegepast vaker op vervolgafspraken verschenen 

dan andere cliënten. Tijdens dit intakegesprek werden aspecten toegepast die ook bij 

oplossingsgericht werken worden toegepast, zoals richten op oplossingen en verandering en het 

aanwakkeren van de motivatie van de cliënt. 

In de huidige studie wordt onderzocht of oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek, dus nog voor de start van de behandeling, de no-show tijdens het eerste face 

to-face contact beïnvloedt. Dit leidt tot de eerste hypothese: 

Hypothese 1: Cliënten waarbij oplossingsgericht werken (OGW) tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek is toegepast komen vaker op de eerste afspraak dan cliënten waarbij OGW 

tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek niet is toegepast.  
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3. De Theorie van Gepland Gedrag 

Om de invloed van oplossingsgericht werken op no-show te verklaren wordt in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag. In paragraaf 3.1 wordt de Theorie van 

Gepland Gedrag toegelicht. In paragraaf 3.2 wordt een link gelegd tussen de Theorie van 

Gepland Gedrag en oplossingsgericht werken. 

3.1 Theorie van Gepland Gedrag 

De Theorie van Gepland Gedrag is ontwikkeld door Ajzen en Fishbein (1991) met als doel om 

menselijk gedrag in specifieke situaties te voorspellen en te verklaren. De theorie is ontstaan door 

het koppelen van twee bestaande theorieën: De Theorie van Beredeneerd Gedrag van Ajzen en 

Fishbein (1980) en de Sociaal Cognitieve Theorie van Bandura (1986) (Van der Hulst & Janssen, 

2006). De Theorie van Gepland Gedrag stelt dat het uiteindelijke gedrag verklaard kan worden 

door iemands intentie om bepaald gedrag te vertonen. Hoe sterker de intentie om bepaald gedrag 

te vertonen, des te groter is de kans dat iemand dit gedrag ook daadwerkelijk gaat vertonen 

(Ajzen, 1991).  

In figuur 1 staat de Theorie van Gepland Gedrag schematisch weergegeven. Volgens 

Ajzen (1991) wordt de intentie om bepaald gedrag te vertonen beïnvloed door drie factoren. Ten 

eerste de houding die iemand heeft ten opzichte van het gedrag. De houding die iemand heeft ten 

opzichte van gedrag komt voort uit de gedragsovertuiging, ofwel de mate waarin iemand het 

gedrag als wenselijk of onwenselijk beschouwd. Er is sprake van een waardeoordeel, waarbij de 

voor- en nadelen van het gedrag worden afgewogen alvorens iemand een bepaalde houding ten 

opzichte van het gedrag aanneemt. 

Ten tweede is de subjectieve norm van invloed op de intentie om bepaald gedrag te 

vertonen. Deze subjectieve norm komt voort uit een normatieve overtuiging. Normatieve 

overtuigingen zijn overtuigingen van belangrijke personen in iemands omgeving over bepaald 

gedrag. Iemands subjectieve norm verwijst naar de sociale controle die iemand ervaart met 

betrekking tot het gewenste gedrag. Als familieleden en vrienden het gewenste gedrag 

ondersteunen zal iemand sneller geneigd zijn dit gedrag te vertonen dan wanneer de directe 

omgeving het gedrag afkeurt. 

Ten derde wordt de intentie om bepaald gedrag te vertonen beïnvloed door de eigen 

effectiviteit of ‘self-efficacy’. Eigen effectiviteit komt voort uit controle overtuigingen die iemand 
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heeft. Deze controle overtuigingen bepalen de mate waarin iemand zich in staat acht om in een 

bepaalde situatie adequaat te handelen. Bijvoorbeeld de mate waarin iemand zich in staat acht om 

daadwerkelijk naar de afspraak te gaan. De eigen effectiviteit omvat de vaardigheden en 

hulpbronnen die iemand bezit. Deze vaardigheden en hulpbronnen bepalen uiteindelijk of iemand 

in staat is om bepaald gedrag te vertonen.  

De eigen effectiviteit is niet alleen van invloed op de intentie om bepaald gedrag te 

vertonen. De eigen effectiviteit is ook direct van invloed op het gedrag. De Theorie van Gepland 

Gedrag stelt dat gedrag voor een groot deel bepaald wordt door de intentie om gedrag te vertonen 

en de eigen effectiviteit. Interventies gericht op gedragsverandering moeten dan ook niet alleen 

gericht worden op het veranderen van intenties maar ook op de eigen effectiviteit van mensen 

(van der Hulst & Janssen, 2006). Eigen effectiviteit wordt binnen de Theorie van Gepland 

Gedrag dan ook vaak als de meest dominante voorspeller van gedrag gezien. De subjectieve norm 

is daarentegen vaak de zwakste voorspeller van gedrag  in het model (Conner & Armitage, 1998).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schematische weergave Theorie van Gepland Gedrag 
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3.2 Oplossingsgericht werken en de Theorie van Gepland Gedrag 

Oplossingsgericht werken kan de houding en de eigen effectiviteit van cliënten 

beïnvloeden en daarmee de intentie en het gedrag beïnvloeden. Dit kan op verschillende 

manieren. Ten eerste door het geven van complimenten aan de cliënt. Dit is een belangrijk 

onderdeel van het oplossingsgericht werken en de daarbij behorende positieve benadering van de 

cliënt (Cauffman, 2010). Het concept ´priming´ staat hierbij centraal (Cauffman, 2010). Priming 

omvat beïnvloedingsprocessen die subtiel en indirect zijn en zich eigenlijk buiten het bewustzijn 

van de mens afspelen (Cauffman, 2010). Een voorbeeld van priming is het geven van een indirect 

compliment door de hulpverlener aan de cliënt. Hoewel iemand dit compliment niet bewust 

hoort, wordt het onbewust wel opgeslagen. Doordat complimenten mensen vaak een goed gevoel 

geven, wordt er onbewust een associatie tussen positiviteit en hulpverlening gelegd. Dit 

beïnvloedt de houding van de cliënt ten opzichte van het gewenste gedrag. Bij het concept 

houding is er immers sprake van een waardeoordeel van de cliënt over het gedrag. Zodra er een 

associatie tussen het gedrag en positiviteit ontstaat, zal de cliënt eerder een positieve houding 

aannemen (Ajzen, 1991). Hierdoor wordt verwacht dat een cliënt sneller naar een afspraak bij 

VNN zal gaan. Dit wordt ondersteund door Fishbein en Yzer (2003), die stellen dat via priming 

technieken de associatie tussen bestaande overtuigingen en houding, normen en eigen effectiviteit 

kan worden beïnvloed. Met andere woorden,  priming technieken kunnen de bepalende factoren 

van de Theorie van Gepland Gedrag beïnvloeden (Fishbein & Yzer, 2003).  

Het geven van een compliment (zowel direct als indirect) heeft daarnaast ook positieve 

effecten op de houding, eigen effectiviteit en intentie om gedrag te vertonen. Complimenten zijn 

nuttig voor de cliënt omdat ze de cliënt stimuleren door te gaan met dingen die ze al doen, en die 

effectief zijn (Cauffman, 2010). Als een cliënt gecomplimenteerd wordt met het feit dat hij hulp 

zoekt, zal de cliënt een positief gevoel krijgen en sneller geneigd zijn om door te gaan met de 

hulp. Volgens Cauffman (2010) kan een compliment het zelfbeeld van een cliënt verstevigen.  

Ten tweede kan oplossingsgericht werken de eigen effectiviteit van de cliënt versterken 

door de focus op krachtbronnen van de cliënt. Doordat bij oplossingsgericht werken de nadruk 

ligt op de krachtbronnen die de cliënt reeds bezit zal de cliënt deze vaker aanwenden. De cliënt 

krijgt hierdoor het besef dat hij de vaardigheden en hulpbronnen bezit om het gewenste gedrag uit 

te voeren (Cauffman, 2010). De eigen effectiviteit die de cliënt ervaart wordt hierdoor verhoogd.  
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Ten derde beïnvloedt een positieve houding van de hulpverlener de houding en eigen 

effectiviteit van de cliënt. Ook hier speelt priming een rol. Doordat de hulpverlener door 

oplossingsgericht werken een positieve houding hanteert naar de cliënt toe, zal de cliënt 

onbewust gestimuleerd worden (Cauffman, 2010). De afwegingen over voor- en nadelen van het 

gaan naar de behandeling worden hierdoor beïnvloed. Doordat de positieve houding van de 

hulpverlener wordt overgebracht op de cliënt zullen de voordelen van het gaan naar de afspraak 

op de voorgrond treden. De houding van de cliënt ten opzichte van het gaan naar de afspraak 

wordt beïnvloed.  

De houding en eigen effectiviteit beïnvloeden de intentie van de cliënt om zich op een 

bepaalde manier te gedragen. In het kader van deze studie kan verondersteld worden dat 

oplossingsgericht werken de intentie van die cliënt om naar een afspraak te gaan, via de houding 

en eigen effectiviteit, beïnvloedt. Als gevolg van de toegenomen intentie om naar de afspraak te 

gaan wordt verwacht dat de cliënt inderdaad naar de afspraak gaat. Dit leidt tot de volgende 

hypothese: 

Hypothese 2: De invloed van oplossingsgericht werken op show en no-show in de 

experimentele groep wordt verklaard door factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag. 

 

In Figuur 2 is het onderzoeksmodel weergegeven. In figuur 2 is te zien dat er een effect 

van oplossingsgericht werken op de houding, eigen effectiviteit en intentie wordt verwacht. 

Tevens wordt verwacht dat de eigen effectiviteit en de intentie van invloed zijn op het gedrag, 

ofwel show of no-show. Daarnaast wordt verwacht dat de wachttijd van invloed is op show of no-

show. Tot slot zal in het onderzoek rekening gehouden worden met de achtergrondkenmerken 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgerlijke staat en middel van verslaving. 
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Figuur 2. Het onderzoeksmodel 

 

 

 

 

 

Houding 

T.o.v het gaan 

naar de 

afspraak 

Subjectieve 

norm t.o.v het 

gaan naar de 

afspraak 
 

Eigen 

effectiviteit 
t.o.v het gaan 

naar de 

afspraak 
 

Intentie 

Om naar de 

afspraak te 

gaan 

Gedrag 

Show of no-

show 

Leeftijd 

Geslacht 

Opleidings-

niveau 

Burgerlijke 

staat 

Wachttijd 

Interventie:

Oplossings-

gericht 

werken 

Middel van 

verslaving 



Offringa, K.  No-show binnen de ambulante verslavingszorg terugdringen: evaluatie van een nieuwe interventie 2013 

22 
 

4 Methode en data 

In paragraaf 4.1 wordt de onderzoeksprocedure besproken. In paragraaf 4.2 staan de 

onderzoeksopzet en de dataverzameling centraal. De dataverzameling aan de hand van 

vragenlijsten wordt in paragraaf 4.3 besproken. In paragraaf 4.4 wordt aandacht besteed aan het 

procesvan de dataverzameling. In paragraaf 4.5 wordt de hercodering van een aantal variabelen 

besproken. In paragraaf 4.6 wordt de uiteindelijke onderzoeksgroep beschreven. Tot slot zal in 

paragraaf 4.7 de analyseopzet beschreven worden. 

 

4.1 Procedure 

Het onderzoek is uitgevoerd op drie locaties van VNN in de provincie Friesland: Drachten, Sneek 

en Leeuwarden. Ter voorbereiding van het onderzoek  is allereerst de aanmeldingsprocedure bij 

deze drie vestigingen in kaart gebracht. Er is in elke vestiging een interview gehouden met een 

medewerker over de aanmeldingsprocedure. Tijdens deze interviews zijn onder andere vragen 

gesteld over de wachttijd, het aantal cliënten dat zich per maand aanmeldt en de informatie die 

tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek wordt verzameld. Het in kaart brengen van de 

aanmeldingsprocedure had als doel de verschillen en overeenkomsten tussen de vestigingen in 

kaart te brengen, zodat de omvang van de onderzoeksgroep en de verdeling van experimentele 

groep en controlegroep konden worden vastgesteld. De resultaten van de interviews zijn te 

vinden in bijlage 1. 

Op basis van de uit interviews verkregen informatie is besloten om de locaties Sneek en 

Drachten als experimentele groep te laten dienen. De locatie Leeuwarden vormt de 

controlegroep. De belangrijkste reden voor deze beslissing was, dat het aantal cliënten dat zich 

voorafgaand aan het onderzoek per week in Sneek (N=3-5) en Drachten (N=7-10) aanmeldde 

samen ongeveer vergelijkbaar was aan het aantal cliënten dat zich per week in Leeuwarden 

(N=10-15) aanmeldde. Verwacht werd dat de experimentele groep en de controlegroep hierdoor 

ongeveer even groot zouden worden. Bovendien leken de aanmeldingsprocedures van de locaties 

Sneek en Drachten sterk op elkaar, waardoor het haalbaar was om beide groepen als één 

experimentele groep te beschouwen. 

Na het vaststellen van de experimentele groep en de controlegroep zijn in beide groepen 

een aantal procedurele aspecten, die voorafgaand aan het onderzoek van elkaar verschilden, 

gelijk gesteld. Ten eerste is vastgelegd welke achtergrondinformatie van de cliënt op elke locatie 
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verzameld moet worden tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek. Dit betreft gegevens als 

naam, adres, verwijzer en middel van verslaving. Hier werd bij alle drie locaties door een 

secretaresse een unieke code, het USER-nummer, aan een cliënt gekoppeld en ingevoerd in het 

datasysteem USER van VNN. Door middel van dit USER-nummer konden de tijdens het 

onderzoek verzamelde data aan de achtergrondgegevens van de cliënt gekoppeld worden. Ten 

tweede is vastgesteld dat in beide groepen dezelfde informatie en vragenlijsten naar de cliënt 

opgestuurd werden tijdens de wachtperiode.  

Vervolgens is de interventie, die in paragraaf 4.1.2 uitgelegd wordt, uitgewerkt. Op alle 

locaties is aan de betrokken medewerkers uitleg gegeven over het onderzoek. Dit is op twee 

verschillende momenten gebeurd. Allereerst is er uitleg gegeven over het doel van het onderzoek 

en de interventie die zou gaan plaatsvinden. Hierbij is tevens uitleg gegeven over de rol van de 

medewerkers in het onderzoek. Daarnaast is er een bespreking geweest waarbij alle betreffende 

vragenlijsten stap voor stap met de medewerkers zijn doorgenomen.  

 

4.1.1  Respondenten, inclusie,- en exclusie criteria 

Iedereen van 24 jaar en ouder die zich telefonisch heeft aangemeld voor een ambulante 

behandeling bij VNN in Drachten, Sneek of Leeuwarden gedurende de periode van 1 augustus 

2012 t/m 1 december 2012 is betrokken in het onderzoek. Hierbij is gekozen voor de leeftijd van 

24 jaar, omdat dit onderzoek onder volwassenen zou gaan plaatsvinden en cliënten van 18 t/m 23 

jaar bij VNN als jongeren worden beschouwd.  

Er waren vier exclusiecriteria. Ten eerste zijn cliënten die zich tijdens de aanmelding in 

een crisissituatie bevonden niet geïncludeerd in het onderzoek. Deze cliënten werden vaak 

dezelfde dag nog gezien door een medewerker van VNN, waardoor het onmogelijk was de 

interventie bij deze cliënten uit te voeren en te bestuderen. 

Ten tweede zijn cliënten die via de verslavingsreclassering bij VNN aangemeld werden 

niet geïncludeerd in het onderzoek. Deze cliënten zijn met justitie in aanraking geweest en komen 

vaak onder dwang bij VNN terecht. Zij maken zelf niet altijd een bewuste keuze voor 

behandeling en passen hierdoor niet in de onderzoeksgroep. 

Ten derde zijn nevencliënten niet geïncludeerd in het onderzoek. Nevencliënten zijn 

mensen die betrokken zijn bij de behandeling van een naaste. Deze mensen kunnen zelf ook 

gesprekken hebben bij VNN.  
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Tot slot zijn cliënten die door iemand anders zijn aangemeld niet geïncludeerd in het 

onderzoek. Zodra iemand anders de cliënt aanmeldde kon het effect van oplossingsgericht 

werken op no-show niet gemeten worden, omdat oplossingsgericht werken in dat geval op 

iemand anders dan de cliënt zelf was toegepast.  

 

4.1.2 De interventie, stappen van Oplossingsgericht Werken (OGW) bij het aanmeldingsgesprek 

De interventie in de experimentele groep, Sneek en Drachten, hield in dat oplossingsgericht 

werken tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek werd toegepast. Medewerkers konden dit 

toepassen met behulp van een protocol (zie bijlage 2). Concreet bestond de interventie uit de 

volgende stappen, waarbij verschillende aspecten uit het oplossingsgericht werken aan bod 

kwamen.  

Stap 1: De cliënt wordt bedankt voor het bellen. 

Stap 2: De hulpverlener geeft de cliënt complimenten met de grote stap die hij of zij heeft gezet. 

Stap 3: De hulpverlener excuseert zich voor het feit dat de cliënt ondanks deze grote stap alsnog 

even zal moeten wachten. Het eerste gesprek vindt ongeveer over 2 weken plaats. 

Stap 4: De hulpverlener stelt de cliënt de volgende vraag: Zou ik u in de tussentijd alvast iets 

mogen vragen? 

Stap 5 (indien het antwoord van de cliënt bij stap 4 ‘ja’ is): De cliënt wordt gevraagd in de 

tussentijd de momenten te noteren waarop de problemen wat beter te hanteren waren. De cliënt 

krijgt een formulier thuisgestuurd om dit gedurende de periode tussen de telefonische aanmelding 

en het eerste face-to-face gesprek (de wachttijd) op te schrijven. 

Stap 6: Naast oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek ontvangen de 

cliënten in de experimentele groep een herinnering aan de geplande afspraak. Deze wordt 24 uur 

voorafgaand aan de geplande afspraak per sms verzonden.  

Zowel het telefonische aanmeldingsgesprek als de opdracht om hanteerbare momenten op 

te schrijven, bevatten facetten van het oplossingsgericht werken. Tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek werd een compliment gegeven en bij de huiswerkopdracht lag de focus op 

de krachtbronnen van de cliënt. De overige vragen tijdens het aanmeldingsgesprek, zoals vermeld 

in het protocol (bijlage 2), en overige informatie die de cliënt thuis gestuurd kreeg, waren in de 

experimentele groep hetzelfde als in de controlegroep. 
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4.1.3 Design 

Het onderzoek heeft een quasi experimenteel design. Voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen kent het onderzoek een experimentele en een controlegroep. Er is geen invloed 

uitgeoefend op de samenstellingen van de twee groepen, omdat de cliënten zichzelf hebben 

aangemeld, en elke cliënt die voldeed aan de gestelde criteria is betrokken in het onderzoek. 

Omdat de vestigingen vooraf zijn vastgesteld viel echter niet te controleren voor eventueel 

storende factoren die zich bij een vestiging voordoen.  

In de experimentele groep is OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek toegepast. 

In de controlegroep is het telefonisch aanmeldingsgesprek gevoerd zoals dat voorheen ook 

gevoerd is. In de controlegroep is geen OGW toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek. 

Er hebben verschillende metingen plaatsgevonden, namelijk (1) een voormeting, (2) een 

meting gedurende de duur van de interventie (de onderzoeksperiode) en (3) er is informatie 

verzameld aan de hand van vragenlijsten (zie Figuur 3). In deze drie metingen vormden Drachten 

en Sneek steeds de experimentele groep en Leeuwarden de controlegroep. Doel van de 

voormeting en de meting na afloop van de interventie was om de gegevens over no-show 

gedurende de interventie te vergelijken met gegevens over no-show voor de invoering van de 

interventie. De vragenlijsten hadden tot doel om de invloed van oplossingsgericht werken en de 

Theorie van Gepland Gedrag te onderzoeken. In de volgende paragraaf worden de verschillende 

metingen verder toegelicht. 
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(1) Voormeting                            (2) Meting gedurende onderzoeksperiode 

   

 

1 april 2012 t/m 23 juli 2012     24 juli 2012 t/m 1 december 2012 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Schematische weergave verschillende metingen 

 

4.2 Onderzoeksopzet en dataverzameling 

In deze paragraaf worden de onderzoeksopzet en de dataverzameling beschreven. Allereerst 

wordt er een korte uitleg gegeven over het cliëntenregistratiesysteem USER. Vervolgens worden 

de verschillende metingen uit dit onderzoek besproken en wordt de onderzoeksopzet schematisch 

weergegeven. 

 

4.2.1 Cliëntenregistratiesysteem USER 

De gegevens van de experimentele groep en de controlegroep die tijdens dit onderzoek gebruikt 

zijn voor zowel de voormeting als de meting gedurende de onderzoeksperiode zijn afkomstig uit 

het cliëntenregistratiesysteem USER van VNN. In USER staan de gegevens van alle cliënten 

opgeslagen. Alle afspraken die een cliënt heeft, worden genoteerd. Hierbij wordt na elke afspraak 

genoteerd of de cliënt wel of niet aanwezig was op deze afspraak. Daarnaast bevat USER 
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persoonsgegevens van de cliënt zoals geslacht, leeftijd en het betreffende middel van verslaving. 

Gegevens uit USER die voor dit onderzoek gebruikt zijn: Show of no-show, wachttijd, leeftijd, 

geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en middel van verslaving. 

 

4.2.2  Voormeting 

Voorafgaand aan het onderzoek is retrospectief een voormeting uitgevoerd met USER gegevens. 

Deze voormeting omvatte vier maanden en is uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2012, van 1 

april 2012 t/m 23 juli 2012. Hierbij zijn dezelfde inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd als in 

het uiteindelijke onderzoek. Doel van de voormeting was het in kaart brengen van de no-show in 

de vier maanden voorafgaand aan het onderzoek. Tijdens deze periode werd op geen van de 

locaties oplossingsgericht werken toegepast. Ook werd er geen herinnering per sms verstuurd 

naar de cliënten. De gegevens van de voormeting konden op een later tijdstip met de no-show 

cijfers over de onderzoeksperiode vergeleken worden. In totaal omvatte de voormeting N=303 

cliënten, die zich in Drachten, Sneek en Leeuwarden telefonisch hebben aangemeld gedurende 

het tweede kwartaal van 2012. 

 

4.2.3 Meting gedurende de onderzoeksperiode 

Na afloop van de onderzoeksperiode is wederom een meting uitgevoerd met behulp van de 

gegevens uit USER. De meting gedurende de onderzoeksperiode omvatte ook vier maanden, in 

de periode van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012. Tijdens de onderzoeksperiode werd in de 

experimentele groep oplossingsgericht werken toegepast en kregen de cliënten een herinnering 

per sms. Deze gegevens over de onderzoeksperiode konden vergeleken worden met de gegevens 

uit de voormeting. Het databestand uit USER bevatte in totaal N=336 cliënten die zich in de 

periode van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012 bij VNN in Drachten, Sneek of Leeuwarden 

hebben aangemeld. 

 

 4.2.4 Dataverzameling aan de hand van vragenlijsten 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn er door medewerkers van VNN gegevens verzameld over de 

cliënt en ingevoerd in USER. Daarnaast zijn er verschillende vragenlijsten afgenomen. Dit is 

gedaan onder de cliënten die ook in de meting gedurende de onderzoeksperiode uit USER 

voorkomen. Doel van de vragenlijsten was het verkrijgen van inzicht in de invloed van 
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oplossinsggericht werken en van de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag op no-show. 

Tijdens de onderzoeksperiode waren er verschillende meetmomenten. In figuur 4 staat de 

onderzoeksopzet schematisch weergegeven. Alle stappen vanaf het telefonisch 

aanmeldingsgesprek tot en met de het eerste face-to-face contact van zowel de experimentele 

groep als in de controlegroep zijn hierin gepresenteerd. Daarnaast staan de meetmomenten van 

het onderzoek vermeld, die in de volgende paragrafen zullen worden toegelicht. 
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4.3 Dataverzameling aan de hand van vragenlijsten: meetmomenten 

In deze paragraaf worden de verschillende meetmomenten waarop vragenlijsten zijn verzameld 

besproken. Deze meetmomenten staan weergegeven in de onderzoeksopzet in figuur 4. Tot slot 

bevat tabel 1 een overzicht van alle meetmomenten, de daarbij verzamelde informatie en door 

wie deze informatie verzameld is. 

4.3.1  Meetmoment 1 

Zoals in figuur 4 is te zien, vond de interventie, het toepassen van oplossingsgericht werken, 

plaats op twee momenten: (1) tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek en (2) gedurende de 

wachttijd. Het telefonisch aanmeldingsgesprek vormt het eerste meetmoment. 

Experimentele groep: tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek noteerden de 

medewerkers van VNN of het telefonische aanmeldingsgesprek volgens het protocol was 

verlopen, en of alle oplossingsgerichte aspecten tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek aan 

bod waren gekomen. Op deze vragenlijst werd ook het USER nummer van de cliënt genoteerd 

(zie bijlage 3).  

Daarnaast zijn er tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek achtergrondkenmerken van 

de cliënten verzameld, zoals de leeftijd, het geslacht en het betreffende middel van verslaving. 

Vervolgens werden deze door de secretaresse ingevoerd in het cliëntenregistratiesysteem USER. 

Dit betrof o.a. informatie als: Naam, adres, telefoonnummer, middel, duur verslaving, datum en 

tijd van afspraak. 

Controlegroep: het telefonisch aanmeldingsgesprek verliep zoals voorheen. Hierbij 

werden gegevens over de achtergrondkenmerken van de cliënt verzameld. Vervolgens werden 

deze door de secretaresse ingevoerd in het cliëntenregistratiesysteem USER. Dit betrof o.a. 

informatie als: Naam, adres, telefoonnummer, middel, duur verslaving, datum en tijd van 

afspraak. 

 

4.3.2  Meetmoment 2: show 

Zoals in figuur 4 te zien is, was de eerste afspraak, ofwel het eerste face-to-face contact tussen 

hulpverlener en cliënt, het tweede meetmoment. Als de cliënt aanwezig was tijdens de afspraak 

werden de volgende gegevens verzameld: 

Experimentele groep: De cliënten leverden tijdens het eerste gesprek het formulier met 

hanteerbare momenten in. De medewerkers vulden op een speciale vragenlijst in of de cliënt dit 
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formulier met hanteerbare momenten wel of niet had ingevuld (zie bijlage 4). Op deze vragenlijst 

werd het USER nummer van de cliënt genoteerd. Indien het was ingeleverd door de cliënt bleef 

dit formulier in het bezit van de medewerker. De door de cliënt verstrekte informatie kon door de 

medewerker tijdens de behandeling nog gebruikt worden. Voor dit onderzoek was het alleen van 

belang te meten of de cliënt gedurende de wachttijd aan de oplossingsgerichte opdracht had 

gewerkt. 

Experimentele groep en controlegroep: beide groepen cliënten hebben na afloop van de afspraak 

een korte schriftelijke vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bevatte vragen om de  intentie, 

houding, subjectieve norm en eigen effectiviteit te meten. De vragen waren afgeleid van een 

voorbeeld van een vragenlijst voor de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen), en een eerder 

onderzoek naar no-show bij de ambulante forensische psychiatrie (Feitsma, 2009; Feitsma, 

Popping & Jansen, 2012) (zie bijlage 5).  

 De intentie om naar de afspraak te gaan is gemeten aan de hand van de vraag: ‘Was u na 

het telefonisch aanmeldingsgesprek van plan om naar de afspraak te gaan?’ Hierbij waren er vijf 

antwoordmogelijkheden lopend van 1: zeker niet van plan tot 5: zeker wel van plan. 

 De houding van de cliënt ten opzichte van het gaan naar de afspraak is gemeten aan de 

hand van twee stellingen: (1) ‘Ik vind dat afspraken bij VNN goed voor me zijn’ en (2) ‘Ik vind 

de afspraken bij VNN belangrijk’. Ook bij deze vragen waren er vijf antwoordmogelijkheden, 

lopend van 1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens. 

 De subjectieve norm is gemeten aan de hand van drie vragen. De eerste vraag was: ‘Weet 

uw omgeving, zoals familie of vrienden, dat u een afspraak bij VNN had?’ Hierbij kon gekozen 

worden voor ‘ja’ of ‘nee’. Indien de cliënt met ‘ja’ antwoordde, werden de volgende vragen 

gesteld: ‘Wat vindt uw omgeving er van dat u een afspraak bij VNN had?’(1: zij staan hier heel 

erg negatief tegenover, 5: zij staan hier heel erg positief tegenover), en: ‘Hoe belangrijk is de 

mening van uw omgeving voor u? ‘(1: zeer onbelangrijk, 5: zeer belangrijk). 

Tot slot is de eigen effectiviteit van de cliënt ten opzichte van het gaan naar de afspraak 

gemeten aan de hand van twee vragen, met elk vijf antwoordmogelijkheden. De eerste betrof de 

stelling: ‘ Of ik wel of niet naar de afspraak ga heb ik zelf in de hand’ (1: helemaal mee oneens, 

5: helemaal mee eens). De tweede vraag was: ‘Denkt u dat u de volgende keer in staat bent om 

naar de afspraak te gaan?’(1: helemaal niet in staat, 5: helemaal wel in staat). 
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4.3.3  Meetmoment 2: no-show 

Zowel in de experimentele als de controlegroep zijn cliënten die niet op de geplande afspraak 

zijn gekomen telefonisch benaderd. In eerste instantie is dit gedaan door de medewerker met wie 

de cliënt een afspraak had. Indien de medewerker de cliënt niet zelf kon bereiken zijn de 

gegevens doorgestuurd naar het Bel Interview Traject Evaluatie (BITE)
1
. Ook zij hebben 

geprobeerd de cliënt te bereiken. Aan de cliënten is gevraagd waarom zij niet op de afspraak zijn 

verschenen. Daarnaast werden vragen gesteld over de houding, eigen effectiviteit, subjectieve 

norm en intentie met betrekking tot de behandeling. Dit waren dezelfde vragen die aan cliënten 

zijn gesteld die wel op de afspraak kwamen (zie paragraaf 4.3.2). De vragenlijst is terug te 

vinden in bijlage 6. 

 

Samengevat zijn in totaal in de experimentele groep per cliënt drie vragenlijsten 

verzameld: (1) een vragenlijst over het verloop van het aanmeldingsgesprek, (2) een vragenlijst 

over het formulier hanteerbare momenten en (3) een vragenlijst met vragen afgeleid van de 

Theorie van gepland Gedrag. In de controlegroep werd alleen een vragenlijst met vragen afgeleid 

van de Theorie van gepland Gedrag door cliënten ingevuld. 

In de controlegroep is per cliënt een vragenlijst ingevuld. Dit was de vragenlijst met 

vragen afgeleid van de Theorie van Gepland Gedrag. 

In tabel 1 staat een overzicht van de verschillende meetmomenten. Hierin staat vermeld 

op welk moment de verschillende informatie verzameld is, door wie dit is gedaan en de inhoud 

per meetmoment.  

                                                           
1
 BITE: Het BITE team van VNN bestaat uit universitaire studenten die cliënten en ex-cliënten benaderen voor 

onderzoeksdoeleinden. Daarnaast kunnen zij ex-cliënten indien nodig opnieuw in contact brengen met VNN. 
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Tabel 1. Meetmomenten tijdens de interventieperiode en de daarop verzamelde informatie

 Meetmoment 1 Meetmoment 2 

 Experimentele 

groep 

Controlegroep Experimentele groep Controlegroep 

   Show No-show Show No-show 

Wanneer Telefonisch 

aanmeldingsgesprek 

Telefonisch 

aanmeldingsgesprek 

a. Tijdens eerste 

face-to-face 

contact 

b. Na afloop 

eerste face-to 

face-contact 

Na afloop 

geplande 

afspraak, bij no-

show cliënt 

Na afloop eerste 

face-to-face 

contact 

Na afloop 

geplande 

afspraak, bij no-

show cliënt 
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4.4 Voortgang dataverzameling aan de hand van vragenlijsten 

 

4.4.1  Onderzoeksgroep en dataverzamelingsproces 

Voorafgaand aan de interventie was, op basis van een vooronderzoek, het doel gesteld om in 

drie maanden tijd van N=300 cliënten vragenlijsten te verzamelen, N=150 in de 

experimentele groep en N=150 in de controlegroep. Op basis van de interviews die gedaan 

zijn om de aanmeldingsprocedure in kaart te brengen, was bekend hoeveel aanmeldingen er 

per maand ongeveer per locatie binnenkwamen. In Leeuwarden was dat ±N=60 per maand, 

gevolgd door Drachten ±N=40 en Sneek ±N=20. Dit zou betekenen dat drie maanden data 

verzamelen het gewenste aantal respondenten zou opleveren in zowel de experimentele als de 

controlegroep. 

Op 24 juli 2012 zijn de eerste medewerkers gestart met de inclusie en daarmee met de 

dataverzameling. De dataverzameling zou officieel tot 1 november 2012 duren. Op 1 

november bleek dat het beoogde aantal cliënten lang niet gehaald was. Daarom is besloten de 

periode van dataverzameling met een maand te verlengen. Op 1 december 2012 is de 

dataverzameling definitief gestopt. De extra maand heeft in de experimentele groep tot een 

aantal nieuwe vragenlijsten van cliënten geleid. Aan de controlegroep zijn geen nieuwe 

vragenlijsten van cliënten toegevoegd. In deze groep is door verhuizing van de vestiging 

uiteindelijk geen extra maand data verzameld. Tevens bleek deze groep om onduidelijke 

redenen al eerder gestopt te zijn met de dataverzameling. Het uiteindelijke aantal cliënten in 

de experimentele groep, waarvoor ten minste een vragenlijst was ingevuld, was N=144. Het 

uiteindelijke aantal cliënten in de controlegroep die een vragenlijst hadden ingevuld was 

N=38. Van beide groepen cliënten is een aantal om verschillende redenen alsnog 

geëxcludeerd. In de volgende paragraaf wordt  eerst de exclusie van de cliënten in de 

experimentele groep besproken. Vervolgens wordt de exclusie van de cliënten in de 

controlegroep besproken. 

 

4.4.2  Exclusie van cliënten in de experimentele- en controlegroep uit het databestand met 

vragenlijsten 

In tabel 2 is weergegeven welke van de N=144 cliënten in de experimentele groep uiteindelijk 

alsnog uit het databestand geëxcludeerd zijn en met welke reden. Als gevolg hiervan telt de 

experimentele groep uiteindelijk N=92 cliënten. De belangrijkste reden voor exclusie (N=27) 

is ‘aangemeld door iemand anders’. Hierdoor kon het oplossingsgerichte telefonisch 

aanmeldingsgesprek geen effect hebben op de show of no-show van deze cliënten. Ditzelfde 
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geldt voor cliënten die zich op een andere manier hebben aangemeld, zoals aan de balie (N=4) 

of via het internet (N=4). Overige redenen om cliënten te excluderen bij het onderzoek waren 

de leeftijd van de cliënt, crisisaanmeldingen, onduidelijke gegevens of dat de cliënt toch koos 

voor webzorg, waardoor de cliënt geen face-to-face aanmeldingsgesprek kreeg.  

 

Tabel 2. Redenen voor exclusie in de experimentele groep 

Aantal cliënten met een ingevulde vragenlijst in de experimentele groep voor exclusie 

(N=144) 

Redenen en aantal Aanmelding door iemand anders (ggz, familie) 27 

 Aanmelding aan de balie 4 

 Cliënt kiest andere vorm van zorg 1 

 Aanmelding via internet 4 

 Crisisaanmelding 6 

 Cliënt is jonger dan 24 2 

 Dubbele of onduidelijke gegevens 1 

 Cliënt is al langer in behandeling 3 

 Cliënt is buiten de onderzoeksperiode aangemeld 3 

 Er is geen informatie over de cliënt beschikbaar in USER 1 

Totaal 

geëxcludeerde 

cliënten 

 52 

Totaal aantal cliënten in de experimentele groep die kunnen worden meegenomen in het 

onderzoek: N=92 

 

In tabel 3 staat weergegeven welke van de N= 38 cliënten uit de controlegroep 

uiteindelijk niet konden worden meegenomen in het onderzoek. De belangrijkste reden om 

cliënten uit de controlegroep te excluderen was dat er geen USER nummer op de vragenlijst 

genoteerd was (N=9). Hierdoor was het onmogelijk om de informatie van de cliënt te 

koppelen aan het databestand USER. Hierdoor was er van deze cliënten geen 

achtergrondinformatie beschikbaar over het geslacht en leeftijd. In de controlegroep werden 

daarnaast nog vier cliënten geëxcludeerd. Het ging om cliënten die niet op een afspraak zijn 

verschenen, maar waarvan wel een USER-nummer bekend was. Twee van deze cliënten zijn 

meerdere malen gebeld maar konden niet worden bereikt door zowel de hulpverleners als de 

medewerkers van BITE. Bij een cliënt was sprake van een crisissituatie en deze had 

onderhand al hulpverlening. Tot slot kon bij een cliënt de vragenlijst niet worden afgenomen 
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omdat deze onvoldoende Nederlands sprak. De controlegroep bestond uiteindelijk uit N=21 

cliënten. 

 

Tabel 3. Redenen voor exclusie in de controlegroep 

Aantal cliënten met een ingevulde vragenlijst in de controlegroep voor exclusie (N=38) 

Reden en aantal Vragenlijst bevatte geen USER nummer 9 

 Cliënt kon telefonisch niet worden bereikt 2 

 Cliënt spreekt onvoldoende nederlands 1 

 Cliënt zit in een crisissituatie 1 

 Cliënt is al langer in behandeling 3 

 Onduidelijk of de client show of no-show was 1 

Totaal 

geëxcludeerde 

cliënten 

 17 

Totaal aantal cliënten in de controlegroep die kunnen worden meegenomen in het onderzoek: 

N=21 

 

 

4.4.3 Combinaties van vragenlijsten in de experimentele groep 

Van de N=92 cliënten in de experimentele groep zijn niet altijd alle drie vragenlijsten 

ingevuld. In figuur 5 is weergegeven hoeveel vragenlijsten van elk meetmoment beschikbaar 

zijn. Uit figuur 5 blijkt dat de vragenlijst over het telefonisch aanmeldingsgesprek het meest is 

ingevuld, namelijk voor N=80 van de N=92 cliënten. De vragenlijst over de hanteerbare 

momenten is het minst ingevuld, door N=54 van de cliënten. In totaal hebben N=59 cliënten 

een show of een no-show vragenlijst met vragen afgeleid van de Theorie van Gepland Gedrag 

ingevuld.  

In tabel 4 is weergegeven hoe vaak elke combinatie van vragenlijsten aanwezig is. 

In totaal zijn van N=40 van de N=92 cliënten (43,5%) in de experimentele groep alle 

vragenlijsten aanwezig. Van N=34 cliënten (36,5%) is alleen de vragenlijst over het 

telefonisch aanmeldingsgesprek aanwezig. Bij de overige cliënten missen een of twee 

vragenlijsten. 
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Figuur 5. Aantal aanwezige en ontbrekende vragenlijsten per meetmoment 
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Tabel 4. Aantal cliënten per combinatie van vragenlijsten in de experimentele groep 

 Vragenlijst 

telefonisch 

aanmeldingsgesprek 

Vragenlijst 

hanteerbare 

momenten 

Vragenlijst 

show / no-show 

Aantal 

cliënten 

 Aanwezig + 

Afwezig - 

Aanwezig + 

Afwezig - 

 

Aanwezig + 

Afwezig -  

 

 + + + 40 

 + - - 34  

 - + + 9 

 - - + 3    

Overig    6    

totaal 80 53 54 92 

 

4.5 Variabelen en bewerking daarvan 

Verschillende variabelen zijn voorafgaand of tijdens de analyses gehercodeerd. Het betreft 

hier zowel variabelen die OGW meten, variabelen die de factoren uit de Theorie van Gepland 

Gedrag meten en achtergondvariabelen. De bewerkingen van deze variabelen zijn terug te 

vinden in bijlage 7.  

   

4.6 De uiteindelijke onderzoeksgroepen 

In deze paragraaf staan de uiteindelijke onderzoeksgroepen centraal. Allereerst wordt de 

onderzoeksgroep uit de voormeting besproken worden. Vervolgens wordt de onderzoeksgroep 

uit de meting gedurende de onderzoeksperiode besproken worden. Tot slot zal de 

onderzoeksgroep met cliënten waarvan informatie via vragenlijsten is verkregen worden 

besproken. In tabel 5 staan de belangrijkste kenmerken van de te onderscheiden groepen  

weergegeven. 
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Tabel 5. Achtergrondkenmerken van cliënten in de zes verschillende onderzoeksgroepen. 

  Voormeting USER (N=303) Meting onderzoeksperiode USER, (N=223) Meting onderzoeksperiode, vragenlijsten (N=113) 

  Experimentele 

groep 

Controlegroep 

 

Experimentele groep Controlegroep 

 

Experimentele groep Controle groep 

 

N  157 146 87 136 92 21 

Geslacht man 119 (75,8%) 105 (71,9%) 62 (71,3%) 100 (73,5%) 64 (69,6%) 18 (85,7%) 

 Vrouw 38 (24,2%) 41 (28,1%) 25 (28,7%) 36 (26,5%) 28 (30,4%) 3 (14,3%) 

Leeftijd Min.  24 24 24 24 24 25 

 Max.  70 72 73 73 72 50 

 Gem. (S.D) 41,0 (11,3) 39,6 (11,60) 43,1 (13,2) 40,6 (12,3) 42,7 (12,1) 34,3 (7,1) 

Opl. niveau geen 6 (3,8%) 13 (8,9%) 7 (8,0%) 14 (10,3%) 5 (5,4%) 1 (4,8%) 

 laag 47 (29,9%) 28 (19,2%) 20 (23%) 23 (16,9%) 24 (26,1%) 8 (38,1%) 

 middelbaar 58 (36,9%) 59 (40,4%) 35 (40,2%) 49 (36,0%) 38 (41,3%) 7 (33,3%) 

 hoog 13 (8,3%) 14 (9,6%) 6 (6,9%) 13 (9,6%) 12 (13,0%) 2 (9,5%) 

 onbekend 33 (21,0%) 32 (21,9%) 19 (21,8%) 37 (27,2%) 13 (14,1%) 3 (14,3%) 

Burg. staat ongehuwd 67 (42,7%) 70 (47,9%) 32 (36,8%) 60 (44,1%) 41 (44,6%) 11 (52,4%) 

 Gehuwd/ger.partner 30 (19,1%) 23 (15,8%) 16 (18,4%) 19 (14 %) 22 (23,9%) 2 (9,5%) 

 gescheiden 22 (14,0%) 23 (15,8%) 18 (20,7%) 19 (14 %) 18 (19,6%) - 

 overig 5 (3,2%) 4 (2,7%) 4 (4,6%) 2 (1,5%) 1 (1,1%) - 

 onbekend 33 (21,0%) 26 (17,8%) 17 (19,5%) 36 (26,5%) 10 (10,9%) 8 (38,1%) 

Middel van  alcohol 95 (60,5%) 66 (45,2%) 53 (60,9%) 72 (52,9%) 57 (62,0%) 9 (42,9%) 

verslaving cannabis 14 (8,9%) 16 (11,0%) 7 (8,0%) 13 (9,6%) 11 (12,0%) 3 (14,3%) 

 Drugs  22 (14%) 43 (29,5%) 15 (17,2%) 24 (17,6%) 14 (15,2%) 3 (14,3%) 

 overige  15 (9,6%) 15 (10,3%) 4 (4,6%) 7 (5,1%) 8 (8,7%) 2 (9,5%) 

 Meerdere middelen 1 (0,6%) 1 (0,7%) - 1 (0,7%) - - 

 onbekend 10 (6,4%) 5 (3,4%) 8 (9,2%) 19 (13,9%) 2 (2,2%) 4 (19%) 

Wachttijd in  Min. 0 0 0 0 2 6 

dagen Max. 189 83 52 49 75 47 

 Gem (S.D) 13,4 (19,2) 12,6 (8,2) 11,9 (9,7) 17,1 (11,9) 12,5 (7,3) 25,5 (8,7) 
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4.6.1   Onderzoeksgroep uit de voormeting USER 

De onderzoeksgroep uit de voormeting bevatte N=303 cliënten die zichzelf in de periode van 

1 april 2012 t/m 23 juli 2012 hebben aangemeld bij VNN in Drachten, Sneek en Leeuwarden. 

Van de N=303 waren N= 157 cliënten aangemeld in de experimentele groep (51,8%). Hiervan 

waren N= 96 aangemeld in Drachten en N= 61 aangemeld in Sneek. In de controlegroep, 

Leeuwarden, zijn N=146 cliënten aangemeld (48,2%). Onder de cliënten waren N=224 

mannen (73,9%) en 79 vrouwen (26,1%) de gemiddelde leeftijd van de cliënten was 40,3 jaar, 

variërend van 24 tot 72 jaar. 

 

4.6.2   Onderzoeksgroep uit de meting gedurende de onderzoeksperiode USER, geen 

vragenlijst ingevuld 

De meting gedurende de onderzoeksperiode uit USER, met cliënten die geen vragenlijst 

hebben ingevuld omvatte N=223 cliënten die zich van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012 

hebben aangemeld bij VNN in Drachten Sneek of Leeuwarden. Van de N=223 cliënten waren 

N=87 in de experimentele groep aangemeld (39%). Hiervan hebben N=59 cliënten zich 

aangemeld in Drachten en N= 28 cliënten in Sneek. In Leeuwarden zijn N=136 cliënten 

aangemeld (61%). Onder de cliënten waren 162 mannen (72,6%) en 61 vrouwen (27,4%). De 

gemiddelde leeftijd van de cliënten was 41,6 jaar, variërend van 24 tot 73 jaar. 

 

4.6.3  Experimentele groep, cliënten waarvan informatie via vragenlijsten is verkregen 

De experimentele groep waarvan informatie verkregen is via vragenlijsten bestond uit N=92 

cliënten die zich in de periode van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012 telefonisch hebben 

aangemeld voor ambulante behandeling bij de locaties Sneek en Drachten. Deze N=92 

cliënten zijn een onderdeel van de totale experimentele groep uit USER, die N=179 cliënten 

bevat, en hebben allemaal een of meerdere vragenlijsten ingevuld. Van deze groep (N=92) 

hebben N=61 cliënten zich aangemeld in Drachten (66,3 %) en N=31 cliënten in Sneek 

(34,7%). De experimentele groep bestond uit N=64 mannen (68,5%) en 28 vrouwen (31,5%). 

De gemiddelde leeftijd van de cliënten was 42,7 jaar, variërend van 24 tot 72 jaar. 

 

4.6.4  Controlegroep, cliënten waarvan informatie via vragenlijsten is verkregen 

De controlegroep bestond uit N=21 cliënten die zich in de periode van augustus 2012 t/m 

oktober 2012 telefonisch hebben aangemeld voor ambulante behandeling bij de locatie 
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Leeuwarden. Deze 21 cliënten zijn onderdeel van de totale controlegroep uit USER, die 

N=157 cliënten bevat. Van de N=21 cliënten was bekend dat dit 18 mannen en 3 vrouwen 

waren. De gemiddelde leeftijd in de controlegroep was 34,3 jaar, variërend van 25 tot 50 jaar. 

 

 4.7 Analyseopzet 

Voorafgaand aan de analyse is onderzocht of de groep uit de voormeting en de meting 

gedurende de onderzoeksperiode uit USER voldoende op elkaar leken om ze te kunnen 

vergelijken. Voor de leeftijd en de wachttijd van de cliënten is dit gedaan aan de hand van een 

variantieanalyse. Voor de variabelen geslacht, opleidingsniveau en burgerlijke staat en middel 

van verslaving is dit gedaan met behulp van een Chi-kwadraat toets.  

Vervolgens worden de no-show percentages in de experimentele groep en controlegroep uit 

de voormeting vergeleken met no-show in de experimentele groep en controlegroep uit de 

meting gedurende de onderzoeksperiode uit USER. De verschillen zijn getoetst met een Chi-

kwadraat toets. Of oplossingsgericht werken van invloed is op no-show zal ook met een Chi-

kwadraat toets onderzocht worden. Tot slot wordt met behulp van logistische regressie 

analyse het gehele onderzoeksmodel, en daarmee tevens de invloed van de factoren uit de 

theorie van geland gedrag op no-show, getoetst. 
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5. Resultaten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In Paragraaf 5.1 worden 

de in het onderzoek gebruikte variabelen besproken. Tevens worden hier de verschillen in 

achtergrondkenmerken tussen de onderzoeksgroepen in kaart gebracht. In paragraaf 5.2 wordt 

het verschil in no-show tussen de voormeting en de meting uit de onderzoeksperiode getoetst. 

Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 onderzocht of er een verband is tussen OGW en no-show. 

Tot slot wordt in paragraaf 5.4 getoetst of de invloed van OGW op no-show door de factoren 

uit de Theorie van Gepland Gedrag verklaard kan worden. 

5.1 Beschrijving van de variabelen 

De achtergrondkenmerken van de cliënten uit de verschillende onderzoeksgroepen zijn 

weergegeven in tabel 5 in het vorige hoofdstuk. Opvallend is dat de cliënten uit de 

controlegroep die vragenlijsten hebben ingevuld in achtergrondkenmerken veel afwijken van 

de andere onderzoeksgroepen. Zo is de maximum leeftijd en de gemiddelde leeftijd in deze 

groep lager dan in de andere groepen (50 jaar versus 70-73 jaar en 34,3 jaar versus 39,6-43,1 

jaar). Ook is de gemiddelde wachttijd in deze groep hoger dan in de overige groepen (25,5 

dagen versus 11,9- 17,1 dagen). De overige onderzoeksgroepen lijken wat betreft deze 

achtergrondkenmerken wel op elkaar. In alle groepen geldt dat de meerderheid van de 

cliënten man is (69,6%- 86,4%). Verder hebben de meeste cliënten een opleiding voltooid van 

laag of middelbaar niveau, en zijn veel van hen ongehuwd. 

5.1.1 Toetsing verschillen tussen groepen in achtergrondkenmerken 

Er is onderzocht of er verschillen zijn tussen de zes onderzoeksgroepen in 

achtergrondkenmerken. Voor leeftijd en wachttijd is dit gedaan met een variantieanalyse. 

Allereerst is voor zowel leeftijd als wachttijd door middel van de Levene’s toets gecontroleerd 

of de varianties van de groepen binnen de populatie aan elkaar gelijk zijn. Hieruit bleek dat 

voor beide variabelen geldt dat de varianties van de verschillende groepen van elkaar 

verschillen. Een variantieanalyse bevestigd dit. Voor zowel leeftijd ( F(5,633) = 2,73; p<0,05) 

als wachttijd (F (5,633)= 5.88; p<0,05) geldt dat er een significant verschil is gevonden tussen 

de zes groepen. De variabelen leeftijd en wachttijd worden daarom in de vervolganalyses als 

controlevariabelen meegenomen. 

Met behulp van een Chi-kwadraat toets is onderzocht of de zes onderzoeksgroepen 

van elkaar verschillen wat betreft het percentage mannen en vrouwen. Uit de analyse bleek 

dat er geen significante verschillen zijn in de samenstelling van de zes onderzoeksgroepen wat 
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betreft geslacht (Chi² (5) = 3,13; p>0,05). De variabele geslacht wordt in vervolganalyses niet 

meegenomen als controlevariabele. 

Voor de variabelen middel van verslaving, burgerlijke staat en opleidingsniveau zijn 

verschillen tussen de groepen getoetst met behulp van een Fisher’s exact toets. Uit deze 

toetsen bleek dat er geen significant verschil is tussen de zes onderzoeksgroepen wat betreft 

middel van verslaving (Fisher’s exact =29,19; p=,221) opleidingsniveau (Fisher’s exact 

=21,86; p=,324)  en burgerlijke staat (Fisher’s exact =26,04; p=,131). Deze variabelen 

worden in vervolganalyses niet meegenomen als controlevariabelen.  

 

5.1.2 Beschrijving afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

In tabel 6 staan de verdelingen van de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen 

gepresenteerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de experimentele groep en de 

controlegroep. Alleen cliënten die een vragenlijst hebben ingevuld zijn weergegeven. Van 

overige cliënten in de onderzoeksgroep is geen informatie bekend over variabelen uit de 

Theorie van Gepland Gedrag.  

Voor de afhankelijke variabele no-show is het percentage in de controlegroep (33,3%) 

hoger dan in de experimentele groep (12%). Opvallend is dat op de onafhankelijke variabele 

houding in beide groepen hoog gescoord wordt (3-5) ten opzichte van de minimum- en 

maximumscore (1-5). Ook op eigen effectiviteit wordt in beide groepen hoog gescoord. 

Tussen de experimentele groep en de controlegroep lijken geen grote verschillen te bestaan 

wat betreft de onafhankelijke variabelen.  
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Tabel 6. Verdeling van de afhankelijke variabele en de in het onderzoek gebruikte variabelen uit de 

Theorie van Gepland Gedrag, uitgesplitst voor experimentele groep en controlegroep. 

  Meting onderzoeksperiode, groep met 

ingevulde vragenlijsten 

 

  Experimentele 

groep 

Controlegroep 

 

Afhankelijke variabele 

Show No-show 11 (12%) 7 (33,3%) 

(no-show-show) show 81 (88%) 14 (66,6%) 

 N 92 22 

 

Onafhankelijke variabelen 

OGW protocol Niet volledig OGW 8 (10%) 21 (100%) 

(som van 2 items) Wel volledig OGW 72 (90%) - 

 N 80 21 

 

Formulier hanteerbare  

 

Geen formulier ingevuld 

 

34 (65,4%) 

 

21 (100%) 

momenten ingevuld Wel formulier ingevuld 18 (34,6%) - 

 N 52 21 

 

Intentie 

 

laag 

 

11 (20,4%) 

 

5 (23,8%) 

(laag-hoog) hoog 43 (79,6%) 16 (76,2%) 

 N 54 21 

 

Houding 

 

gemiddelde 

 

4,15  

 

4,03 

(som van twee items,  standaarddeviatie 0,61 0,63 

Laag-hoog) Min-max 1-5 1-5 

 range 3-5 3-5 

 N 54 19 

 

Subjectieve norm 

 

gemiddelde 

 

0,51 

 

0,74 

(vermenigvuldiging  standaarddeviatie 0,94 0,44 

twee items, laag-hoog) Min-max -2 - 2 -2 - 2 

 range -2 - 2 0 - 1 

 N 45 17 

 

Eigen effectiviteit 

 

gemiddelde 

 

4,17 

 

4,38 

(laag-hoog) standaarddeviatie 1,00 1,02 

 Min-max 1-5 1-5 

 range 2-5 1-5 

 N 52 21 
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5.2 Toetsing van het verschil in het no-show percentage in de experimentele groep en de 

controlegroep tijdens de onderzoeksperiode ten opzichte van de voormeting 

In deze paragraaf wordt onderzocht of er een verschil is tussen het no-show percentage bij 

VNN voorafgaand aan de invoering van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek, en het no-show percentage na invoering van het oplossingsgericht 

werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek in zowel de experimentele als in de 

controlegroep. 

Om dit te toetsen zijn onderzoeksgegevens uit USER gebruikt. Het no-show 

percentage uit de voormeting in de experimentele groep is vergeleken met het no-show 

percentage gedurende de onderzoeksperiode in de experimentele groep. De 

onderzoeksperiode omvat hier zowel cliënten die geen vragenlijst hebben ingevuld als 

cliënten die dit wel hebben gedaan. De resultaten van de Chi-kwadraat toets staan 

weergegeven in tabel 7. 

 Tabel 7. Chi-kwadraat toets voor no-show: de experimentele groep in de voormeting en de 

experimentele groep tijdens de onderzoeksperiode 

 No-show show N 

Experimentele groep 

voormeting 

40 (25,5%) 117 (74,5%) 157 

Experimentele groep 

onderzoeksperiode 

28 (15,6%) 151 (84,4%) 179 

Chi-kwadraat (1)= 5,01; p=0,03 

Uit de tabel 7 komt naar voren dat er een significant verschil is tussen het no-show percentage 

in de experimentele groep tijdens de voormeting en het no-show percentage van de 

experimentele groep gedurende de onderzoeksperiode (Chi²=5,01; p<0,05). Het percentage 

no-show van de experimentele groep tijdens de onderzoeksperiode is lager dan dat van de 

experimentele groep tijdens de voormeting.  

 Vervolgens is onderzocht of er een verschil in het no-show percentage is tussen de 

twee vestigingen in de experimentele groep tijdens de voormeting en gedurende de 

onderzoeksperiode. De resultaten van deze Chi-kwadraat toets staan weergegeven in tabel 8. 
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Tabel 8. Chi-kwadraat toetsen voor het verschil in no-show percentage tussen de voormeting 

en de onderzoeksperiode uitgesplitst naar Drachten en Sneek. 

 No-show Show N 

Drachten    

Voormeting 22 (22,9%) 74 (77,1%) 96 

Meting onderzoeksperiode 23 (19,1%) 97 (80,8%) 120 

Chi-kwadraat (1) = ,455; p=0,500 

Sneek    

Voormeting 18 (29,5%) 43 (70,5%) 61 

Meting onderzoeksperiode 5 (8,5%) 54 (91,5%) 59 

Chi-kwadraat (1) = 8,56; p=0,003 

 

Uit tabel 8 blijkt dat er geen significant verschil is gevonden tussen het no-show percentage 

tijdens de voormeting en het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode in Drachten. 

Wel is er een significant verschil gevonden tussen het no-show percentage tijdens de 

voormeting en het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode in Sneek. Het 

significante verschil in het no-show percentage in de experimentele groep tussen de 

voormeting en gedurende de onderzoeksperiode wordt dus veroorzaakt door een daling van 

het no-show percentage in Sneek. In verdere analyses zullen Drachten en Sneek echter samen 

als experimentele groep doorgaan. In de discussieparagraaf zal dieper worden in gegaan op de 

verschillen in de daling van het no-show percentage tussen Drachten en Sneek. 

Het  no-show percentage van de controlegroep tijdens de voormeting is vergeleken 

met het no-show percentage in de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode. Ook hier zijn 

zowel de gegevens van cliënten die wel een vragenlijst hebben ingevuld als gegevens van 

cliënten die geen vragenlijst hebben ingevuld gebruikt. De resultaten staan weergegeven in 

tabel 9. 

 

Tabel 9  Chi-kwadraat toets voor no-show: de controlegroep in de voormeting en de 

controlegroep tijdens de onderzoeksperiode 

 No-show Show N 

Controle groep voormeting 35 (24%) 111 (76%) 146 

Controle groep onderzoeksperiode 50 (31,8%) 107 (68,2%) 157 

Chi-kwadraat (1)= 2,32; p=,127 
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Er is geen significant verschil gevonden tussen het no-show percentage tijdens de voormeting 

en het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode. Hoewel er geen significant verschil 

is gevonden valt het op dat het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode gestegen is 

ten opzichte van de voormeting, in de discussie zal hier nog aandacht aan worden besteed.

  

5.3 Toetsing van de invloed van OGW op no-show 

Uit de voorgaande analyse is gebleken dat het no-show percentage in de experimentele groep 

tijdens de onderzoeksperiode significant verschilt van het no-show percentage tijdens de 

voormeting. Tevens is gebleken dat de daling van het no-show percentage in de experimentele 

groep voornamelijk komt door een daling van het no-show percentage in de vestiging Sneek. 

In de controlegroep is er geen significant verschil gevonden tussen het no-show percentage 

tijdens de voormeting en het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode. Verwacht 

wordt dat OGW de daling van no-show in de experimentele groep veroorzaakt. Dit wordt 

getoetst aan de hand hypothese 1: 

Hypothese 1: Cliënten waarbij oplossingsgericht werken (OGW) tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek is toegepast komen vaker op de eerste afspraak dan cliënten waarbij 

OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek niet is toegepast. 

Aan de hand van een Chi-kwadraat toets is onderzocht of er een significant verschil is tussen 

cliënten waarbij OGW is toegepast en cliënten waarbij geen OGW is toegepast. Ook is 

onderzocht of er een verschil is in no-show tussen cliënten die wel een formulier hanteerbare 

momenten hebben ingevuld en cliënten die het formulier hanteerbare momenten niet hebben 

ingevuld.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de gehele controlegroep geen OGW is 

toegepast en geen formulier hanteerbare momenten is ingevuld. Alle cliënten uit Leeuwarden 

die zich in de onderzoeksperiode hebben aangemeld zijn als controlegroep opgenomen in de 

analyse, ook als zij nooit een vragenlijst hebben ingevuld.  

In de experimentele groep is alleen van cliënten waarvoor een vragenlijst over OGW is 

ingevuld bekend of het aanmeldingsgesprek via OGW is verlopen. Deze groep is hierdoor 

kleiner dan de experimentele groep zoals bekend uit USER. 

Voor N=8 cliënten uit de experimentele groep is een aparte groep gevormd bij de Chi-

kwadraat toets over OGW tijdens het aanmeldingsgesprek. Van deze cliënten is duidelijk dat 

het aanmeldingsgesprek niet of niet correct via OGW is verlopen. Er kan echter niet 

uitgesloten worden dat ze toch iets van OGW hebben meegekregen. 
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In tabel 10 staan de resultaten van de Chi-kwadraat toets voor verschil in no-show 

tussen cliënten waarbij wel en geen OGW is toegepast, en cliënten die wel en geen formulier 

hanteerbare momenten hebben ingevuld. 

Tabel 10. Verschil in no-show tussen de experimentele groep en de controlegroep 

 No-show show N 

Toepassing OGW tijdens het aanmeldingsgesprek
a
    

Geen OGW toegepast controlegroep 50 (31,8%) 107 (68.9%) 157 

Geen OGW/OGW niet correct experimentele groep 2 (25%) 6 (75%) 8 

Wel OGW toegepast 9 (12,5%) 63 (87,3%) 72 

Wel of geen formulier ingevuld
b
    

Geen formulier ingevuld controlegroep 50 (31,8%) 107 (68,2%) 157 

Geen formulier ingevuld experimentele groep 4 (11,8%) 30 (88,2%) 34 

Wel formulier ingevuld 2 (11,1%) 16 (88,9%) 18 

a
Chi-kwadraat (1)= 9,67; p=,008 

b
Chi-kwadraat (1)= 8,22; p=,016 

 

Uit tabel 10 blijkt dat er een significant verschil is in het no-show percentage tussen de groep 

waarbij OGW is toegepast en de groep waarbij geen OGW is toegepast. Het percentage show 

is hoger in de groep waar OGW is toegepast. Er is tevens een significant verschil in no-show 

gevonden tussen de cliënten die wel een formulier hanteerbare momenten hebben ingevuld en 

cliënten die dit niet hebben gedaan. Opvallend is hierbij dat het no-show percentage van 

cliënten uit de experimentele groep die geen formulier hebben ingevuld ongeveer even hoog 

is als het no-show percentage van cliënten uit de experimentele groep die wel een formulier 

hebben ingevuld.  

De resultaten uit tabel 10 ondersteunen de eerste hypothese. Cliënten waarbij OGW 

tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek is toegepast komen vaker op hun afspraak dan 

cliënten waarbij geen OGW is toegepast.  

 

5.4 De invloed van de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag 

Uit de resultaten van de vorige paragraaf bleek dat cliënten waarbij OGW is toegepast tijdens 

het telefonisch aanmeldingsgesprek vaker op een afspraak komen dan cliënten waarbij geen 

OGW is toegepast tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek. Verwacht wordt dat dit 
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verklaard kan worden door de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag. Deze verwachting 

wordt getoetst aan de hand van de tweede hypothese: 

Hypothese 2: De invloed van oplossingsgericht werken op show en no-show in de 

experimentele groep wordt verklaard door factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag. 

5.4.1 Correlatie analyses 

Om te beginnen zijn twee correlatie analyses uitgevoerd om de samenhang tussen no-show en 

de factoren uit de theorie van gepland gedrag te onderzoeken. Een voor de experimentele 

groep en een voor de controlegroep. De variabelen leeftijd en wachttijd zijn als 

controlevariabelen aan de analyses toegevoegd. De resultaten van de correlatieanalyses zijn 

weergegeven in tabel 11 en tabel 12. 

Uit tabel 11 blijkt dat er geen samenhang gevonden wordt tussen no-show en de 

factoren uit de theorie van gepland gedrag in de experimentele groep. Ook is er geen 

samenhang gevonden tussen de factoren uit de theorie van gepland gedrag onderling. Tot slot 

is er in de experimentele groep geen samenhang gevonden tussen de controlevariabelen 

leeftijd en wachttijd en no-show. Uit tabel 12 blijkt dat in de controlegroep alleen een 

negatieve samenhang gevonden is tussen wachttijd en no-show. Dat betekent naarmate de 

wachttijd stijgt het percentage cliënten dat op de afspraak verschijnt daalt. Ofwel: hoe hoger 

de wachttijd des te hoger is het no-show percentage. De overige variabelen vertonen geen 

onderlinge samenhang. 
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Tabel 11. Correlatietabel voor de experimentele groep. Pearsons correlatie voor de 

dichotome variabele show, Spearman’s rho correlaties van de overige in de analyse gebruikte 

variabelen 

 Show Intentie Houding Subjectieve 

norm 

Eigen 

effectiviteit 

Leeftijd Wachttijd 

Show 

 

       

Intentie ,144 

(N=54) 

      

Houding -,114 

(N=54) 

,235 

(N=54) 

     

Subjectieve 

norm 

 

,119 

(N=45) 

,009 

(N=45) 

,198 

(N=45) 

    

Eigen 

effectiviteit 

 

,135 

(N=52) 

,128 

(N=52) 

,234 

(N=52) 

,074 

(N=44) 

   

Leeftijd ,041 

(N=179) 

,106 

(N=54) 

-,266 

(N=54) 

,006 

(N=45) 

-,173 

(N=52) 

  

Wachttijd -,001 

(N=179) 

-,078 

(N=54) 

-,258 

(N=54) 

-,254 

(N=45) 

-,009 

(N=52) 

,024 

(N=179) 

 

 

Tabel 12. Correlatietabel voor de controlegroep. Pearsons correlatie voor de dichotome 

variabele show, Spearman’s rho correlaties van de overige in de analyse gebruikte variabelen 

 Show Intentie Houding Subjectieve 

norm 

Eigen 

effectiviteit 

Leeftijd Wachttijd 

Show 

 

       

Intentie ,079 

(N=21) 

      

Houding ,033 

(N=19) 

,218 

(N=19) 

     

Subjectieve 

norm 

 

,265 

(N=17) 

,059 

(N=17) 

-,283 

(N=16) 

    

Eigen 

effectiviteit 

 

,067 

(N=21) 

,330 

(N=21) 

,307 

(N=19) 

-,158 

(N=17) 

   

Leeftijd ,104 

(N=157) 

,037 

(N=21) 

,366 

(N=19) 

,088 

(N=17) 

,274 

(N=21) 

  

Wachttijd -,175* 

(N=157) 

-,195 

(N=21) 

,108 

(N=19) 

-,077 

(N=17) 

,011 

(N=21) 

-,125 

(N=157) 

 

* p<0,05 
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5.4.2  De invloed van OGW op houding, subjectieve norm, eigen-effectiviteit, en intentie 

Op basis van het onderzoeksmodel wordt verwacht dat de toepassing van OGW tijdens het 

telefonisch aanmeldingsgesprek en het invullen van het formulier hanteerbare momenten van 

invloed zijn op de houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en de intentie van de cliënt 

om naar de afspraak te gaan.  

Allereerst zijn zowel de invloed van OGW tijdens het aanmeldingsgesprek en de invloed 

van het formulier hanteerbare momenten op de houding, subjectieve norm, de 

eigeneffectiviteit en de intentie getoetst. De resultaten staan weergegeven in tabel 13. 

Een variantieanalyse voor het verschil in houding, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en 

intentie van cliënten waarbij wel OGW is toegepast tijdens het aanmeldingsgesprek en 

cliënten waarbij geen OGW is toegepast tijdens het aanmeldingsgesprek. 

1. Een variantieanalyse voor de invloed van het formulier hanteerbare momenten op 

houding, subjectieve norm en eigeneffectiviteit. 

Daarnaast zijn er twee Chi-kwadraat toetsen uitgevoerd voor de invloed van de toepassing van 

OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek en het invullen van het formulier 

hanteerbare momenten op intentie. 

2. Chi-kwadraat toets voor het verschil in intentie van cliënten waarbij wel OGW is 

toegepast tijdens het aanmeldingsgesprek en cliënten waarbij geen OGW is toegepast 

tijdens het aanmeldingsgesprek. 

3. Chi-kwadraat toets voor de invloed van het formulier hanteerbare momenten op 

intentie. 

De resultaten van de variantieanalyses zijn weergegeven in tabel 13. De resultaten van de Chi-

kwadraat toetsen staan weergegeven in tabel 14. 
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Tabel 13. One-way anova voor het verschil in houding, subjectieve norm, en eigeneffectiviteit 

van cliënten waarbij wel OGW is toegepast en cliënten waarbij geen OGW is toegepast 

 Wel of geen OGW (N) Gem.  Standaard 

deviatie 

Houding  Geen OGW controlegroep (19) 4,03 ,64 

 Geen OGW/OGW niet correct experimentele groep (3) 4,00 ,00 

 Wel OGW experimentele groep (39) 4,21 ,58 

F (2, 52) = ,68; p=,51 

Subjectieve norm Geen OGW controlegroep (17) ,735 ,44 

 Geen OGW/OGW niet correct experimentele groep (3) 1,33 ,58 

 Wel OGW experimentele groep (33) ,35 ,99 

F (2, 50) = 2,67; p=,08 

Eigen effectiviteit  geen OGW controlegroep (21) 4,38 1,02 

 Geen OGW/OGW niet correct experimentele groep (3) 3,33 1,16 

 Wel OGW experimentele groep (38) 4,11 1,06 

F (2, 59) = 1,44; p = ,24 

 Wel of geen formulier (N) Gem.  Standaard 

deviatie 

Houding  Geen formulier controlegroep (19) 4,03 ,63 

 Geen formulier/formulier niet correct experimentele 

groep (30) 

4,18 ,66 

 Wel formulier experimentele groep (18) 4,22 ,46 

F (2, 64) = ,57; p = ,57 

Subjectieve norm Geen formulier  controlegroep (17) ,74 ,44 

 Geen formulier/formulier niet correct experimentele 

groep (25) 

,54 ,96 

 Wel formulier experimentele groep (16) ,56 ,99 

F (2, 55) = ,29; P = ,75 

Eigen effectiviteit  Geen formulier controlegroep (21) 4,38 1,02 

 Geen formulier/formulier niet correct experimentele 

groep (29) 

4,52 ,69 

 Wel formulier experimentele groep (18) 3,50 1,20 

F (2, 65) = 6,88; p= ,002 
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Uit de analyse blijkt dat er voor de factoren houding, subjectieve norm en eigen effectiviteit 

geen significant verschil is in gemiddelde  tussen de groep waarbij oplossingsgericht werken 

tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek is toegepast en de groep waarbij geen 

oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek is toegepast. Opvallend 

is dat cliënten waarbij oplossingsgericht werken wel is toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek gemiddeld lager scoren op de eigen effectiviteit dan cliënten waarbij 

oplossingsgericht werken niet of niet correct is toegepast. 

Uit de analyse blijkt daarnaast dat er een significant verschil is in de gemiddelde eigen 

effectiviteit tussen cliënten die het formulier hanteerbare momenten wel hebben ingevuld en 

de cliënten die het formulier niet hebben ingevuld ( F(2, 65) = 6,87; p< 0,05). Dit is in 

tegenstelling tot het onderzoeksmodel, waar verwacht werd dat er sprake is van een positief 

verband tussen oplossingsgericht werken en eigen effectiviteit. 

Dit patroon is, hoewel niet significant, is ook zichtbaar voor de variabele subjectieve 

norm. Ook hier scoren cliënten waarbij oplossingsgericht werken is toegepast (zowel tijdens 

het telefonisch aanmeldingsgesprek als door middel van het formulier hanteerbare momenten) 

gemiddeld lager dan cliënten waarbij geen oplossingsgericht werken is toegepast. Hoewel dit 

opvallend is is dit voor de subjectieve norm in het huidige onderzoek niet van belang. In het 

onderzoeksmodel wordt geen invloed verwacht van oplossingsgericht werken op de 

subjectieve norm. 
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Tabel 14. Chi-kwadraat toets voor het verschil in intentie tussen cliënten waarbij wel OGW is 

toegepast en cliënten waarbij geen OGW is toegepast 

 Lage intentie Hoge intentie N 

Toepassing OGW tijdens het aanmeldingsgesprek
a
    

Geen OGW toegepast controle groep 5 (23,8%) 16 (76,2%) 21 

Geen OGW/OGW niet correct experimentele groep 2 (66,7%) 1(33,3%) 3 

Wel OGW toegepast experimentele groep 6 (15,6%) 33 (84,6%) 39 

Wel of geen formulier ingevuld
b
    

Geen formulier ingevuld controle groep 5 (23,8%) 16 (76,2%) 21 

Geen formulier ingevuld experimentele groep 5 (16,7%) 25 (83,3%) 30 

Wel formulier ingevuld experimentele groep 5 (27,8%) 13 (72,2%) 18 

a
Chi-kwadraat (1)= 4,67; p=,10 

b
Chi-kwadraat (1)= ,89; p=,64 

 

Uit tabel 14 blijkt dat er geen significant verschil gevonden is in intentie tussen cliënten 

waarbij oplossingsgericht werken wel en niet is toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek. Ook is er geen verschil gevonden in intentie tussen de groep die het 

formulier hanteerbare momenten wel heeft ingevuld en de groep die het formulier niet heeft 

ingevuld. Het al dan niet invullen van het formulier hanteerbare momenten vertoont geen 

significante samenhang met intentie. In tegenstelling tot de verwachtingen lijkt de intentie 

zelfs lager bij cliënten die een formulier hanteerbare momenten hebben ingevuld dan bij 

cliënten die geen formulier hanteerbare momenten hebben ingevuld. Omdat uit tabel 13 

tevens is gebleken dat cliënten die het formulier hanteerbare momenten wel hebben ingevuld 

lager scoren op de eigen effectiviteit dan cliënten die het formulier niet hebben ingevuld en 

omdat het formulier daarnaast door weinig cliënten is ingevuld zal deze variabele in de 

volgende analyses buiten beschouwing worden gelaten. In de volgende regressieanalyses zal 

de toepassing van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek als 

enige OGW variabele in de analyses worden meegenomen. 

5.4.3  Logistische regressie met intentie als afhankelijke variabele 

Vervolgens is er een logistische regressie analyse uitgevoerd met intentie als afhankelijke 

variabele. Het betreft hier de omgecodeerde dummy variabele van intentie (zie bijlage 7). 

Voor de variabele OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek met drie categorieën zijn 

2 dummyvariabelen gemaakt. De eerste is een dummy variabele waarbij OGW niet/niet 
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volledig  is toegepast de code 1 heeft gekregen en de overige twee groepen (OGW niet 

toegepast controlegroep en wel toegepast experimentele) groep de code 0. De tweede is een 

dummyvariabele waarbij de categorie OGW wel toegepast experimentele groep de code 1 

heeft gekregen en de overige twee groepen (OGW  niet toegepast controlegroep en OGW 

niet/ niet volledig toegepast experimentele groep) de code 0.  

Vervolgens zijn deze twee dummyvariabelen als eerste aan de analyse toegevoegd 

(model 1). Vervolgens zijn de factoren houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en 

intentie aan de analyse toegevoegd (model 2). Tot slot zijn de leeftijd en de wachttijd als 

controlevariabelen aan de analyse toegevoegd (model 3). De resultaten van de logistische 

regressieanalyse met intentie als afhankelijke variabele staan weergegeven in tabel 15. 
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Tabel 15. Logistische regressieanalyse met intentie als afhankelijke variabele 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 b S.E p Exp (B) b S.E p Exp 

(B) 

b S.E p Exp 

(B) 

OGW variabelen 

 

            

Constant 

 

1,466 ,641 ,022 4,333 -3,439 3,101 ,267 ,032 -4,401 3,491 ,207 ,012 

OGW niet exp 

groep 

 

-2,159 1,382 ,118 ,115 -2,130 1,463 ,145 ,119 -3,035 1,751 ,083 ,048 

OGW wel exp 

groep 

 

,000 ,784 1,00 1,00 -,230 ,850 ,787 ,794 -,869 1,108 ,433 ,419 

Onafhankelijke 

variabelen theorie 

            

Houding 

 

    1,180 ,709 ,096 3,253 1,210 ,751 ,090 3,355 

Subjectieve norm 

 

    -,110 ,495 ,825 ,896 -,172 ,512 ,738 ,842 

Eigen effectiviteit 

 

    ,090 ,354 ,799 1,094 ,212 ,374 ,570 1,236 

Controle 

variabelen 

            

Leeftijd 

 

        ,036 ,036 ,324 1,036 

Wachttijd         -,033 ,054 ,548 ,968 

Hosmer and 

Lemeshow Chi² 

(p) 

,00 (1,00) 11,544 (,173) 6,309 (,613) 

-2 log likelihood 50,147 46,911 45,684 

N 51 48 47 
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Uit de logistische regressieanalyse met intentie als afhankelijke variabele blijkt dat, in 

tegenstelling tot wat de theorie verondersteld, geen van de variabelen uit het model van 

significante invloed is op intentie. Hoewel geen van de variabelen een zichtbare invloed heeft 

op intentie valt er uit de richting van de verbanden wel een en ander op te merken. 

De variabele houding lijkt in model 3 de grootste invloed te hebben op intentie. 

Houding heeft de hoogste odds ratio (3,355).  Dit betekent dat, gecontroleerd voor de overige 

factoren in het model, voor mensen met een positievere houdingen de odds op een hoge 

intentie  meer dan drie keer zo hoog liggen dan bij mensen met een negatievere houding.  

In model 3 is een negatief verband tussen de variabele subjectieve norm en intentie 

zichtbaar. Dit is geen sterk verband, maar wel in tegenstelling tot de theorie waarbij een 

positief verband tussen deze variabelen verondersteld werd. Tevens is in model 2 en 3 sprake 

van een negatief verband tussen de toepassing van OGW tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek en intentie. 

Er is onderzocht of het model goed bij de data past. Dit is gedaan met behulp van een 

Chi-kwadraat. De Hosmer en Lemeshow Chi-kwadraat voor model 3 is 6,309 (p= ,613). Dit 

is niet significant en wijst er op dat het model bij de data past. 

Uit tabel 15 blijkt dat de -2 Log likelihood afneemt naarmate er meer variabelen aan 

het model worden toegevoegd. Deze afname is echter klein. Model 3, waarbij leeftijd en 

wachttijd aan de analyse zijn toegevoegd, is dan ook geen veel betere voorspeller van intentie 

dan model 2.  

Uit de logistische regressieanalyse met intentie als afhankelijke variabele kan 

geconcludeerd worden dat zowel de toepassing van oplossingsgericht werken tijdens het 

telefonisch aanmeldingsgesprek als de subjectieve norm en eigeneffectiviteit geen 

significante invloed hebben op de intentie van de cliënten om naar de afspraak te gaan. De 

houding van cliënten lijkt, hoewel niet significant, een positieve invloed te hebben op de 

intentie (b= 1,180;  p=0,096) . Of de toepassing van oplossingsgericht werken tijdens het 

telefonisch aanmeldingsgesprek en de factoren uit de theorie van gepland gedrag van invloed 

zijn op no-show wordt in de volgende paragraaf onderzocht. 

 

5.4.4 Logistische regressie met no-show als afhankelijke variabele 

Er is een logistische regressieanalyse uitgevoerd met no-show als afhankelijke variabele. Er 

dient te worden opgemerkt dat dit keer gebruik gemaakt is van een dummy variabele om de 

toepassing van OGW te meten. Hierbij hebben cliënten uit de controlegroep het cijfer 0 
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gekregen, en cliënten uit de experimentele groep waarbij OGW is toegepast 1. Cliënten uit de 

experimentele groep waarbij OGW niet/ niet correct is toegepast zijn buiten deze analyse 

gelaten. Indien deze cliënten wel in de analyse waren gelaten gaf de analyse een extreem 

hoge waarde voor de S.E en de exp (B) van deze groep. 

 Omdat er voor de logistische regressieanalyse gebruik moest worden gemaakt van een 

andere variabelen dan in voorgaande analyses is ook voor deze dummyvariabele onderzocht 

of er een verschil is in houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie tussen de 

groep waarbij wel oplossingsgericht werken is toegepast (experimentele groep) en de groep 

waarbij geen oplossingsgericht werken is toegepast. Voor de houding, subjectieve norm en 

eigen effectiviteit is dit gedaan aan de hand van een independent samples t-test. Voor de 

variabele intentie is dit onderzocht door middel van een Chi-kwadraat toets. De resultaten van 

deze analyses staan weergegeven in Tabel 16 en tabel 17. 

 

Tabel 16. T-toetsen voor verschil in gemiddelde houding, subjectieve norm en eigen 

effectiviteit tussen cliënten waarbij wel OGW is toegepast en cliënten waarbij geen OGW is 

toegepast 

 Geen of wel OGW 

(N) 

Gem.  Standaard deviatie t  

Houding  Geen OGW (19) 4,02 ,63  -1,04  

 Wel OGW (39) 4,21 1,58 

Subjectieve norm Geen OGW (17) 0,74 ,44 1,91 

 Wel OGW (33) 0,35 ,99 

Eigen effectiviteit  Geen OGW (21) 4,38 1,02 ,98 

 Wel OGW (38) 4,11 1,06 

 

Tabel 17. Chi-kwadraat toets voor het verschil in intentie tussen cliënten waarbij wel OGW is 

toegepast en cliënten waarbij geen OGW is toegepast 

 Lage intentie Hoge intentie N 

Geen OGW  5 (23,8%) 16 (76,2%) 21 

Wel OGW  6 (15,6%) 33 (84,6%) 39 

Chi-kwadraat (1)= ,65; p=,42 
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Uit de t-toetsen en de Chi-kwadraat analyse is gebleken dat er geen significante verschillen 

zijn in houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie tussen cliënten waarbij wel 

OGW is toegepast en cliënten waarbij geen OGW is toegepast. Uit tabel 16 blijkt dat de 

gemiddelde subjectieve norm en de gemiddelde eigen effectiviteit lager is bij cliënten waarbij 

wel oplossingsgericht werken is toegepast dan bij cliënten waarbij geen oplossingsgericht 

werken is toegepast. Hoewel er geen significant verband is gevonden, is de lagere 

gemiddelde eigen effectiviteit bij cliënten waarbij oplossingsgericht werken is toegepast in 

tegenstelling tot wat op basis van het onderzoeksmodel verwacht werd. 

Vervolgens is een logistische regressieanalyse met no-show als afhankelijke variabele 

uitgevoerd. Allereerst is de dummy variabele over de toepassing van OGW tijdens het 

telefonisch aanmeldingsgesprek aan de analyse toegevoegd (model 1). Vervolgens zijn de 

intentie en de eigen effectiviteit aan het model toegevoegd (model 2). In dit model zijn ook 

de interactievariabelen van OGW met eigen effectiviteit en OGW met intentie opgenomen 

omdat wordt verwacht dat een eventuele invloed van oplossingsgericht werken op no-show 

via intentie en eigen effectiviteit verloopt.  De houding en de subjectieve norm zijn buiten de 

analyse gelaten. Reden hiervoor is dat in eerdere analyses geen verband is gevonden tussen 

deze variabelen en intentie. Ook is in eerdere analyses geen verschil gevonden in houding en 

subjectieve norm tussen cliënten waarbij OGW wel is toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek en cliënten waarbij OGW niet is toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek. Tot slot wordt er op basis van de theorie geen directe invloed verwacht 

van houding en subjectieve norm op het gedrag, ofwel op no-show. 

Als laatste is er gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken leeftijd en wachttijd 

(model 3). Hierbij is ook de interactievariabele van OGW en de wachttijd aan de analyse 

toegevoegd. De resultaten van de logistische regressieanalyse met no-show als afhankelijke 

variabele staan weergegeven in tabel 18. 
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Tabel 18. Logistische regressieanalyse met no-show als afhankelijke variabele 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 b S.E p Exp (B) b S.E p Exp (B) b S.E p Exp (B) 

OGW variabelen             

Constant ,693 ,463 ,134 2,000 ,111 2,009 ,956 1,117 3,754 3,831 ,327 42,704 

OGW dummy 

 

2,197 ,861 ,011* 9,000 -1,829 4,127 ,658 ,161 -3,459 4,387 ,430 ,031 

Onafhankelijke variabelen 

theorie 

            

Intentie     ,298 1,185 ,802 1,347 -,221 1,453 ,879 ,802 

Eigen effectiviteit     ,082 ,501 ,870 1,086 ,271 ,590 ,646 1,311 

Intentie* OGW     2,007 2,114 ,349 7,439 2,496 2,304 ,279 12,133 

Eigeneffectiviteit* OGW     ,723 ,976 ,459 2,061 ,537 1,021 ,599 1,710 

 

Controlevariabelen 

            

Leeftijd         ,008 ,053 ,882 1,008 

Wachttijd         -,162 ,102 ,112 ,851 

Wachttijd * OGW          ,175 ,155 ,258 1,191 

Hosmer and Lemeshow 

Chi² (p) 

,000 (0) 7,919 (,244) 6,774  (,561) 

-2 Log likelihood 42,404 39,860 35,284 

N 59 59 55 

*p<0,05
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In model 1 is een significant verband zichtbaar tussen het toepassen van OGW tijdens 

het telefonisch aanmeldingsgesprek en no-show. De odds ratio van de variabele OGW is 9,00. 

Dit betekent dat de odds dat een cliënt waarbij OGW is toegepast tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek ook op de afspraak komt 9 keer zo hoog zijn als voor een cliënt waarbij 

geen OGW is toegepast tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek. Bij het toetsen van het 

onderzoeksmodel in model 2, waarbij de variabelen intentie, eigen effectiviteit, en de 

interactie variabelen tussen intentie eigen effectiviteit en OGW  aan het model worden 

toegevoegd, blijkt geen van de variabelen meer een significante invloed op no-show te 

hebben. Het blijft hierdoor onduidelijk of de invloed van OGW op no-show toegeschreven 

kan worden aan het effect van intentie en eigen effectiviteit. 

Dat het verband tussen OGW en no-show in model 2 negatief is, terwijl er in model 1 

sprake was van een positief verband, is te verklaren door de toevoeging van de 

interactievariabelen aan het model. Doordat de interactievariabelen zijn toegevoegd aan het 

model geldt het hoofdeffect van OGW op no-show alleen nog voor cliënten waarbij geen 

OGW is toegepast, en die een lage intentie hebben. Dit zorgt, zoals op basis van het 

onderzoeksmodel kan worden verwacht, voor een negatief verband tussen OGW en no-show.  

Uit model 3 blijkt, hoewel niet significant, dat voor cliënten waarbij OGW niet is 

toegepast tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek de kans op show daalt naarmate de 

wachttijd stijgt. 

De -2 Log likelihood vertelt hoe goed het model de variabele no-show kan voorspellen. 

Hoe lager de -2 Log likelihood, des te beter is het model in staat om no-show te voorspellen. 

Opvallend is de daling van de -2 Log likelihood in model 3 (35,284) ten opzichte van de twee 

eerdere modellen (42,404 en 39,860). Hieruit blijkt dat zodra de variabelen leeftijd, wachttijd 

en de interactievariabele van oplossingsgericht werken en wachttijd aan het model worden 

toegevoegd het model de no-show beter kan voorspellen dan in eerdere modellen. Dit wijst op 

een invloed van deze variabelen op no-show. De verandering van de -2 Log likelihood in 

model 3 ten opzichte van model 2 is echter niet significant (Chi² block = 4,58; p = ,203). 

Tevens is een Hosmer en Lemeshow test uitgevoerd om te onderzoeken of het model goed bij 

de data past. Voor model 2 (Hosmer and Lemeshow Chi² = 7,92; p = ,244) en model 3 

(Hosmer and Lemeshow Chi² = 6,77; p = ,561) zijn de resultaten van deze test niet significant, 

wat betekend dat zowel model 2 als model 3 goed bij de data passen. 
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6. Conclusie en discussie 

 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de deelvragen en op de centrale 

probleemstelling; 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? 

In paragraaf 6.1 worden de deelvragen en de centrale probleemstelling beantwoord. In 

paragraaf 6.2 wordt een discussie uiteengezet over de resultaten. In paragraaf 6.3 wordt 

vervolgens stilgestaan bij het verloop van het onderzoek, en de gevolgen hiervan voor de 

resultaten. In paragraaf 6.4 wordt aandacht besteed aan de verschillen in de daling van het no-

show percentage tussen Drachten en Sneek. In paragraaf 6.5 worden aanbevelingen gedaan 

voor vervolgonderzoek en de praktijk. Paragraaf 6.6 bevat een slotwoord. 

6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen en de probleemstelling. 

In deze paragraaf worden de verschillende deelvragen beantwoord en de daarbij behorende 

hypotheses besproken. Per deelvraag worden de resultaten besproken en zal worden  

teruggekoppeld naar de literatuur. Tot slot zal een antwoord worden gegeven op de centrale 

probleemstelling. 

6.1.1  Het verschil tussen het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode en het no-

show percentage tijdens de voormeting in zowel de experimentele als de controlegroep 

De eerste onderzoeksvraag luidt: ‘Is er een verschil tussen het no-show percentage bij VNN 

voorafgaand aan de invoering van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek, en het no-show percentage na invoering van het oplossingsgericht 

werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek in zowel de experimentele als in de 

controlegroep?’ 

 Deze onderzoeksvraag is onderzocht door het no-show percentage in zowel de 

experimentele groep als de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode te vergelijken met het 

no-show percentage van deze groepen tijdens de voormeting. Verwacht werd dat het no-show 

percentage in de experimentele groep tijdens de onderzoeksperiode lager zou zijn dan tijdens 

de voormeting. In de controlegroep werd geen verandering in het no-show percentage 

verwacht.  

Het onderzoek laat zien dat het no-show percentage bij VNN in de experimentele 

groep lager is tijdens de onderzoeksperiode dan tijdens de voormeting. Het aantal 
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aanmeldingen binnen de verschillende periodes was nagenoeg gelijk, evenals de man/vrouw 

verdeling en de gemiddelde leeftijd van deze cliënten. Dit maakte de groepen vergelijkbaar op 

basis van deze kenmerken.  

In de controlegroep is in eerste instantie geen verschil gevonden tussen het no-show 

percentage tijdens de onderzoeksperiode en tijdens de voormeting. Echter, wanneer goed 

gekeken wordt is er een stijging van het no-show percentage in de controlegroep zichtbaar. 

Het aantal aanmeldingen in de onderzoeksperiode en tijdens de voormeting was nagenoeg 

gelijk, evenals de gemiddelde leeftijd van de cliënten en het percentage mannen en vrouwen. 

Wel is er een verschil in de gemiddelde wachttijd tijdens de onderzoeksperiode en de 

voormeting. In de controlegroep is de gemiddelde wachttijd tijdens de onderzoeksperiode 

hoger dan tijdens de voormeting 

 Opvallend is dat uit nadere analyse van de no-show percentages van de 

verschillende groepen bleek dat er niet alleen een verschil geconstateerd kon worden tussen 

de experimentele groep en de controlegroep, maar dat er ook een duidelijk verschil in het no-

show percentage was tussen Drachten en Sneek. Uit nadere analyse bleek dat na afloop van de 

interventie het no-show percentage met name in Sneek gedaald was, namelijk van 29,5% naar 

8,5%. De daling van het no-show percentage in Drachten was kleiner, namelijk van 22,9% 

naar 19,1%. De vestiging Sneek heeft dus een groot aandeel gehad in de daling van het no-

show percentage in de experimentele groep. In paragraaf 6.4 wordt hier dieper op in gegaan. 

 

6.1.2 Verschil in het no-show percentage tussen de experimentele groep en de controlegroep. 

De tweede onderzoeksvraag luidt: ‘Is het no-show percentage van cliënten in de 

experimentele groep lager dan het no-show percentage van de cliënten in de controlegroep?’ 

De no-show percentages van de experimentele groep en de controlegroep uit de voormeting 

zijn met elkaar vergeleken, evenals de no-show percentages van beide groepen tijdens de 

onderzoeksperiode. Tijdens de voormeting is er geen verschil gevonden in het no-show 

percentage tussen de experimentele en de controlegroep. Tijdens de onderzoeksperiode was 

het no-show percentage van in de experimentele groep lager dan in de controlegroep. 

  

6.1.3 De invloed van OGW op no-show in de experimentele groep 

Over de  invloed van OGW op no-show is de derde deelvraag gesteld: ‘Beïnvloedt de 

toepassing van OGW het no-show percentage in de experimentele groep?’ Deze deelvraag is 

getoetst aan de hand van de volgende hypothese: 
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Hypothese 1: Cliënten waarbij oplossingsgericht werken (OGW) tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek is toegepast komen vaker op de eerste afspraak dan cliënten waarbij 

OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek niet is toegepast. 

Op basis van deze hypothese wordt een invloed van oplossingsgericht werken op no-show 

verwacht. In eerste instantie leek er sprake van dit verband te zijn. Analyses waarbij enkel de 

samenhang tussen oplossingsgericht werken en no-show werd getoetst wezen uit dat dit 

verband aanwezig was. Cliënten uit de experimentele groep waarbij oplossingsgericht werken 

tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek is toegepast kwamen vaker op de eerste afspraak 

dan cliënten uit de controlegroep, waarbij oplossingsgericht werken niet is toegepast. Dit 

impliceerde dat de invoering van oplossingsgericht werken een positief effect heeft op no-

show.  Op basis hiervan zou hypothese 1 worden bevestigd. Echter, wanneer de factoren  

intentie, eigen effectiviteit en wachttijd worden toegevoegd aan de analyses, neemt de invloed 

van oplossingsgericht werken op no-show af. Door de interactie tussen oplossingsgericht 

werken en intentie, eigen effectiviteit en wachttijd is het verband tussen oplossingsgericht 

werken en no-show niet langer significant. Dit wijst er op dat deze andere factoren de relatie 

tussen oplossingsgericht werken en no-show beïnvloeden. Op welke manier andere factoren 

de relatie tussen oplossingsgericht werken en no-show beïnvloeden blijft echter onduidelijk. 

Hypothese 1 wordt niet ondersteund door de onderzoeksresultaten. In de volgende paragrafen 

zal verder gekeken worden naar de invloed van deze factoren op de relatie tussen 

oplossingsgericht werken en no-show. Voor wachttijd kan effect dit verklaard worden doordat 

de wachttijd in de controlegroep erg gestegen is. In de experimentele groep is echter geen 

verandering in de gemiddelde wachttijd zichtbaar maar wel een daling van het no-show 

percentage ten opzichte van de voormeting. De reden voor deze kanteling blijft onduidelijk. 

Op basis van de theorie werd verwacht dat de intentie en eigen effectiviteit het effect van 

oplossingsgericht werken op no-show positief zou beïnvloeden. De onderzoeksresultaten 

ondersteunen dit niet. 

6.1.4 De invloed van de Theorie van Gepland Gedrag op no-show 

Over de invloed van de Theorie van Gepland Gedrag is de volgende deelvraag opgesteld: 

‘Wat is de bijdrage van houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie aan show en 

no-show in zowel de experimentele als de controlegroep?’ 

Dit is onderzocht met behulp van de volgende hypothese: Hypothese 2: De invloed van 

oplossingsgericht werken op show en no-show in de experimentele groep wordt verklaard 

door factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag. 
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Bij de beantwoording van deze hypothese wordt het onderzoeksmodel getoetst. Het 

onderzoeksmodel wordt niet ondersteund door de resultaten van het onderzoek. 

In het huidige onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verband tussen 

oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek en de houding, 

eigeneffectiviteit en intentie van cliënten. De invloed van oplossingsgericht werken op de 

subjectieve norm is niet getoetst omdat hier op basis van het onderzoeksmodel geen verband 

verwacht werd. Er is wel een verband gevonden tussen het invullen van het formulier 

hanteerbare momenten en de eigen effectiviteit. Dit verband is echter, in tegenstelling tot wat 

werd verwacht, negatief. Cliënten die een formulier hanteerbare momenten hebben ingevuld 

ervaren een lagere eigen effectiviteit dan cliënten die dit formulier niet hebben ingevuld. 

Opvallend is dat er geen samenhang is gevonden tussen de factoren uit de Theorie van 

Gepland Gedrag onderling. Dit is in tegenstelling tot wat op basis van de beschrijving van 

Ajzen (1991) wordt verwacht van de Theorie van Gepland Gedrag, en waar het 

onderzoeksmodel deels op gebaseerd is. Hierin wordt verondersteld dat hoe hoger de houding, 

subjectieve norm en eigen effectiviteit is, des te hoger is de intentie om bepaald gedrag te 

vertonen.  

Tot slot laten de resultaten van het huidige onderzoek geen aanwijzingen zien dat de 

factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag de no-show en dus het gedrag van de cliënt 

beïnvloeden. Ook dit is in tegenstelling met wat op basis van de Theorie van Gepland gedrag 

werd verwacht. Ajzen (1991) stelt hierin dat hoe hoger de intentie en de eigen effectiviteit van 

mensen, des te groter de kans is dat zij bepaald gedrag, in het huidige geval het gaan naar de 

afspraak, uitvoeren. De tweede hypothese wordt in dit onderzoek dan ook niet ondersteund 

door de onderzoeksresultaten. 

 

6.1.5. De invloed van wachttijd op no-show 

De laatste deelvraag uit dit onderzoek luidt: ‘Wat is de invloed van de wachttijd op no-show 

in zowel de experimentele als in de controlegroep?’ 

Uit het onderzoek is gebleken dat wachttijd van invloed is op no-show. Hoe hoger de 

wachttijd, des te hoger is het no-show percentage. Dit komt overeen met de verwachtingen op 

basis van de literatuur. Zo stelden Ashton en Witton (2004) dat het verkorten van de wachttijd 

tussen het telefonisch aanmeldingsgesprek en het eerste face-to-face contact leidt tot een 

hoger percentage cliënten dat ook daadwerkelijk op de eerste afspraak verschijnt. Dit komt in 

het huidige onderzoek, waar getracht is een wachttijd van ongeveer twee weken aan te houden 

duidelijk naar voren. In de controlegroep is de gemiddelde wachttijd tijdens de 



Offringa, K.  No-show binnen de ambulante verslavingszorg terugdringen: evaluatie van een nieuwe interventie 2013 

66 
 

onderzoeksperiode (18,2 dagen) een stuk hoger dan in de experimentele groep (12,2 dagen). 

Ook is de gemiddelde wachttijd in de controlegroep hoger tijdens de onderzoeksperiode dan 

dat deze tijdens de voormeting (12,6 dagen) was. Uit de analyse bleek dat er een verband is 

tussen wachttijd en no-show in de controlegroep. Binnen de experimentele groep was er geen 

sprake van dit verband.  

 

6.1.6 Beantwoording van de centrale probleemstelling 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidde: ‘Wat is de invloed van 

oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show tijdens het 

eerste face-to-face contact binnen de ambulante verslavingszorg? Hoe is dit te verklaren?’ 

Op basis van de antwoorden op de deelvragen kan gesteld worden dat het no-show percentage 

in Drachten en Sneek, waar oplossingsgericht werken is toegepast, gedurende de 

onderzoeksperiode lager was dan tijdens de voormeting. In het bijzonder in Sneek is het no-

show percentage sterk gedaald. In Drachten was ook sprake van een daling, maar minder 

sterk. In paragraaf 6.4 wordt dieper ingegaan op de verschillen in de daling van het no-show 

percentage tussen Drachten en Sneek.  In Leeuwarden, waar oplossingsgericht werken niet is 

toegepast, was geen daling zichtbaar in het no-show percentage tijdens de onderzoeksperiode 

ten opzichte van de voormeting. Of de daling van het no-show percentage in de experimentele 

groep toegeschreven kan worden aan de toepassing van oplossingsgericht werken tijdens het 

telefonisch aanmeldingsgesprek kan op basis van dit onderzoek niet eenduidig beantwoord 

worden. Er lijkt een verband te zijn tussen oplossingsgericht werken en no-show, maar 

wanneer rekening gehouden wordt met andere factoren zoals de eigen effectiviteit, de intentie 

van cliënten en met de wachttijd dan zwakt dit verband af. Een duidelijke effect van deze 

factoren op no-show kan echter niet worden aangetoond. Nader onderzoek naar de invloed 

van oplossingsgericht werken op no-show, en de samenhang tussen oplossingsgericht werken 

en wachttijd wordt dan ook aanbevolen. In dit onderzoek kunnen geen betrouwbare uitspraken 

gedaan worden over de rol van de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag in de relatie 

tussen oplossingsgericht werken en no-show.  

6.2   Discussie over de resultaten 

Ondanks positieve cijfers voor VNN, door de daling van het no-show percentage in Drachten 

en vooral Sneek, blijven er veel vragen open. Hoewel deze cijfers voor VNN een gunstig 

resultaat zijn, dient er ook een aantal kanttekeningen bij het huidige onderzoek gezet te 
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worden, die tevens kunnen dienen als lessen voor de praktijk en voor toekomstig onderzoek 

naar de problematiek rondom no-show.  

De eerste kanttekening bij het huidige onderzoek betreft de keuze om de Theorie van 

Gepland Gedrag (Ajzen, 1991) te gebruiken als theoretisch kader. Deze theorie was 

aantrekkelijk om in het huidige onderzoek te gebruiken omdat het een veelgebruikte theorie is 

die handvaten aanreikt voor het ontwerpen van effectieve interventies gericht op 

gedragsverandering (Conner & Armitage, 1998). Verwacht werd dat deze theorie goed binnen 

het huidige onderzoek zou passen omdat in het huidige onderzoek getracht werd door middel 

van een nieuwe interventie het gedrag van cliënten te beïnvloeden. Hoewel de Theorie van 

Gepland Gedrag een belangrijke theorie is bij het voorspellen van gedrag aan de hand van de 

factoren intentie, subjectieve norm, houding en eigen effectiviteit, ontbreken factoren die no-

show kunnen beïnvloeden. Naast factoren zoals intentie kan no-show ook ontstaan door 

bijvoorbeeld het voorrang geven aan andere verplichtingen zoals werk of zorg voor de 

kinderen, het vergeten van de afspraak, of een gebrek aan motivatie (Leigh, Ogborne & 

Cleland, 1984; Coulson, Ng, Geertsma, Dodd & Berk, 2009). Deze factoren komen in de 

Theorie van Gepland Gedrag niet naar voren. In het huidige onderzoek is wel getracht het 

vergeten van de afspraak tegen te gaan door het verzenden van een herinnering per sms. 

Andere redenen zoals gebrek aan motivatie, of het voorrang geven aan andere verplichtingen 

zijn niet meegenomen in het onderzoek. Deze mogelijke redenen komen ook niet direct naar 

voren uit de Theorie van Gepland Gedrag. In vervolgonderzoek kan gestreefd worden naar het 

gebruik van een theorie, of een combinatie van theorieën, die ook deze factoren omvat. 

Opvallend is dat er in het onderzoek geen samenhang is gevonden tussen de factoren 

uit de Theorie van Gepland Gedrag onderling. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat de 

factoren houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie niet op de juiste manier 

gemeten zijn. De vragenlijsten moesten zo kort mogelijk blijven omdat cliënten al veel 

informatie en vragenlijsten van VNN krijgen. Extra vragenlijsten kunnen een last vormen 

voor de cliënt. Om de vragenlijsten zo kort mogelijk te houden zijn per factor maar een tot 

drie vragen gesteld. Wellicht is dit onvoldoende om de concepten valide en betrouwbaar te 

meten. 

Een tweede kanttekening bij het huidige onderzoek betreft de tegenvallende 

dataverzameling. Er zijn veel minder vragenlijsten ingevuld dan op basis van het aantal 

aanmeldingen bij VNN gedurende de onderzoeksperiode mocht worden verwacht. Voor veel 

cliënten in de experimentele groep zijn bovendien niet alle drie de vragenlijsten ingevuld. In 

de controlegroep zijn daarnaast weinig (bruikbare) vragenlijsten ingevuld. Dit  lage aantal 
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vragenlijsten in de controlegroep maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om betrouwbare 

uitspraken te doen over de invloed van de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag. Het 

gebrek aan informatie over de factoren uit de Theorie van Gepland Gedrag zou de reden 

kunnen zijn voor het uitblijven van verbanden tussen deze variabelen, die op basis van de 

theorie verwacht werden. 

 Een derde kanttekening betreft een ander aspect van de tegenvallende 

dataverzameling, in het bijzonder de formulieren over hanteerbare momenten. Deze zijn 

ingevuld door cliënten in de experimentele groep, als onderdeel van oplossingsgericht 

werken. Medewerkers van VNN hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat er weinig 

cliënten waren die het formulier hadden ingevuld. Daarnaast stelden ze dat de weinige 

cliënten die het formulier hadden ingevuld dit vaak niet op de juiste manier hadden gedaan. 

Dit zou er op kunnen wijzen dat het formulier door veel cliënten als lastig werd ervaren. De 

mogelijkheid dat cliënten dit formulier als lastig hebben ervaren, stemt tot nadenken over een 

van de resultaten uit het onderzoek, namelijk de gevonden negatieve samenhang tussen het 

invullen van het formulier hanteerbare momenten en de eigen effectiviteit. Het doel van het 

formulier hanteerbare momenten was om de cliënt bewust te maken van de eigen 

krachtbronnen. Verwacht werd dat dit de eigen effectiviteit zou versterken. Echter, een 

formulier dat door cliënten als lastig wordt ervaren, c.q een formulier dat ze niet begrijpen, 

zou in dat geval ook een negatieve invloed kunnen hebben op de bewustwording van de eigen 

krachtbronnen. Wellicht heeft dit juist voor een lagere eigen effectiviteit gezorgd. 

Een andere mogelijk oorzaak  voor het lage aantal ingevulde formulieren met 

hanteerbare momenten is dat cliënten gedurende de wachttijd erg veel informatie en 

vragenlijsten thuisgestuurd krijgen. Het is mogelijk dat cliënten dit als een last ervaren. Een 

andere mogelijke verklaring voor het lage aantal formulieren met hanteerbare momenten komt 

voort uit een bericht na afloop van het onderzoek, waarin gesteld werd dat de medewerkers bij 

een van de locaties vroegtijdig gestopt zijn met het versturen van dit formulier. Of dit 

daadwerkelijk gebeurd is, is onduidelijk.  

Een vierde kanttekening betreft de inclusie en exclusie van cliënten. Cliënten die door 

iemand anders zijn aangemeld zijn in het huidige onderzoek geëxcludeerd. De voormeting is 

echter verricht onder een groep cliënten waarvan niet vastgesteld kon worden of deze zichzelf 

hebben aangemeld, of dat zij bijvoorbeeld door familie of de GGZ bij VNN zijn aangemeld. 

Ditzelfde geldt voor de cliënten uit het databestand van USER tijdens de onderzoeksperiode, 

die vergeleken zijn met cliënten uit de voormeting. Van een aantal cliënten is door de 

vragenlijsten bekend dat zij door iemand anders zijn aangemeld. Deze cliënten zijn bij de 
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beantwoording van de eerste deelvraag echter niet uit het bestand gelaten. De reden hiervoor 

is dat getracht is de groepen zo identiek mogelijk te laten alvorens de analyses uit te voeren. 

Indien de cliënten die tijdens de onderzoeksperiode door een ander zijn aangemeld buiten het 

bestand waren gehouden was er een verschil tussen de voormeting en de meting gedurende de 

onderzoeksperiode ontstaan. Dit impliceert wel dat de resultaten van het huidige onderzoek 

een vertekend beeld kunnen geven. Het is mogelijk dat er een aantal cliënten uit het 

databestand door anderen zijn aangemeld. Hierdoor is bij deze cliënten geen oplossingsgericht 

werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek toegepast. Als oplossingsgericht werken 

wel was toegepast had dit het no-show percentage kunnen beïnvloeden.   

Het aanmelden van een cliënt door bijvoorbeeld een familielid hoeft niet altijd nadelig 

te zijn. Indien een familielid een cliënt heeft aangemeld en hierbij wel OGW is toegepast kan 

worden verwacht dat OGW tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek ook een positieve 

invloed kan hebben op een familielid, waardoor deze de cliënt extra aanspoort om naar de 

afspraak te gaan. Echter, in dat geval zou je verwachten dat dit gepaard zou gaan met een 

hogere subjectieve norm. Helaas kon voor dit probleem binnen het huidige onderzoek niet 

gecontroleerd worden omdat er geen gegevens beschikbaar waren over wie het telefonisch 

aanmeldingsgesprek heeft gevoerd. Voor vervolgonderzoek kan worden aanbevolen om hier 

voor te controleren, of op zoek te gaan naar een manier om cliënten die door iemand anders 

worden aangemeld ook in aanraking te laten komen met oplossingsgericht werken. 

 Een vijfde kanttekening betreft de herinnering per sms. In de experimentele groep is 

24 uur voorafgaand aan de afspraak een herinnering verstuurd via sms. Hier is vervolgens in 

het onderzoek geen verdere aandacht aan besteed. Hierdoor is het onduidelijk in welke mate 

het ontvangen van een herinnering per sms heeft bijgedragen aan de afname van het no-show 

percentage in de experimentele groep.  

 

6.3 Discussie over het verloop van het onderzoek en de gevolgen hiervan voor de 

resultaten 

Het onderzoeksproces is gedurende dit onderzoek niet altijd verlopen zoals was beoogd en 

verwacht. Op verschillende momenten tijdens het onderzoeksproces, en om verschillende 

redenen, zijn problemen ontstaan. 

 Ten eerste moest de dataverzamelingsperiode wegens tegenvallende dataverzameling 

worden verlengd met een maand. Ook na deze maand was het beoogde aantal cliënten niet 

bereikt, maar is de dataverzameling stopgezet omwille van de tijd en planning. Met name in 
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de controlegroep viel de dataverzameling tegen. Een belangrijke reden was een verhuizing 

van de vestiging. Deze verhuizing kan onvoorzien de onderzoeksresultaten hebben beïnvloed. 

De verhuizing is een van de oorzaken voor het lage aantal vragenlijsten in de controlegroep. 

Zo zijn er tijdens de verhuizing vragenlijsten kwijtgeraakt. Tevens bleek rond de verhuizing 

dat de medewerkers in de controlegroep al vroegtijdig gestopt waren met het onderzoek 

zonder hierover te overleggen met de onderzoekers. Daarnaast is het opvallend dat in de 

controlegroep een stijging van de gemiddelde wachttijd zichtbaar was in de 

onderzoeksperiode ten opzichte van de voormeting. Ook deze stijging van de wachttijd kan 

veroorzaakt zijn door de verhuizing. Tevens is een stijging van het no-show percentage in 

controlegroep gevonden. Vermoedelijk heeft de verhuizing van de vestiging door een 

toename van de wachttijd gezorgd voor een stijging in het no-show percentage. Voor 

vervolgonderzoek kan dan ook worden aanbevolen om meer rekening te houden met 

organisatorische ontwikkelingen. De planning van onderzoeken kan hier beter op afgestemd 

worden, zodat dergelijke problemen door bijvoorbeeld een verhuizing voorkomen kunnen 

worden. 

Ten tweede ontstonden er problemen doordat medewerkers zich niet altijd bewust 

waren van het belang van het onderzoek. Dit bleek onder andere uit het lage aantal 

vragenlijsten in alle groepen, het niet vermelden van het USER nummer op de vragenlijsten, 

het vroegtijdig stoppen met het onderzoek in de controlegroep, en de speculaties dat het 

formulier hanteerbare momenten in een van de vestigingen in de experimentele groep niet 

altijd is meegestuurd. Voor organisaties als VNN ligt er dan ook een belangrijke taak om 

medewerkers te instrueren en te motiveren om taken (correct) uit te voeren. Duidelijke 

communicatie en het benadrukken van het belang van de resultaten voor zowel werknemers 

als cliënten is hierbij van groot belang. 

Dit hangt samen met een derde punt, namelijk dat de resultaten van het huidige 

onderzoek op verschillende manieren beïnvloed kunnen zijn door medewerkers van VNN. De 

medewerkers van VNN hebben bij de uitvoering van dit onderzoek een grote rol gespeeld. Zij 

hebben het oplossingsgericht werken toegepast tijdens het contact met de cliënten. Het is 

lastig om voortdurend te monitoren of medewerkers zich daadwerkelijk aan het geschreven 

protocol en de vragenlijsten houden. Een gebrek aan monitoring kan leiden tot vertekende 

resultaten als een of een aantal medewerkers vaak afwijken van het protocol. Daarbij moet 

wel de kanttekening gemaakt worden dat het protocol niet op elke cliënt toepasbaar is. Niet 

alle cliënten bellen op dezelfde manier of in dezelfde staat naar VNN. Sommigen zijn op het 

moment van contact onder invloed. Anderen zijn erg emotioneel. In een aantal gevallen is het 
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dan ook begrijpelijk dat medewerkers van het protocol afwijken. Dit hoeft geen probleem te 

vormen, zolang dit maar goed geregistreerd wordt. In het huidige onderzoek hebben 

medewerkers voor veel cliënten niet geregistreerd of oplossingsgericht werken is toegepast. 

Daarnaast kon informatie regelmatig niet gebruikt worden door fouten als het niet noteren van 

een USER-nummer op vragenlijsten. 

Behalve dat het lastig is om medewerkers voortdurend monitoren is het ook moeilijk 

gebleken om vaste patronen van medewerkers te doorbreken. Velen doen dit werk al jaren en 

hebben een eigen manier van werken met vaste patronen ontwikkeld. Het is voor deze 

medewerkers niet makkelijk om deze bestaande patronen te doorbreken en een geheel nieuwe 

stijl als oplossingsgericht werken aan te wenden. Tijdens het onderzoek hebben medewerkers 

meerdere malen aangegeven het vervelend te vinden om ineens volgens een protocol te 

moeten werken en alle formulieren steeds in te vullen. De kans bestaat hierdoor dat de 

dataverzameling niet altijd correct is uitgevoerd.  

Tot slot is het lastig om te monitoren of medewerkers daadwerkelijk de juiste 

vragenlijsten afnemen bij de cliënt. Tijdens dit onderzoek is bijvoorbeeld een aantal keer 

verwarring ontstaan over de definitie van het begrip no-show. Als gevolg hiervan is een aantal 

cliënten dat gebeld is door een medewerker omdat ze niet op een afspraak verschenen daarna 

alsnog langsgekomen. De medewerkers hebben deze cliënten een show vragenlijst laten 

invullen, terwijl zij volgens USER no-show waren. 

Dit hangt samen met een vierde kanttekening over het verloop van het 

onderzoeksproces. Uit navraag bij VNN bleek dat enkele cliënten die zelf tijdig afbelden, bij 

VNN als no-show geregistreerd worden. Op basis van de theorie hadden deze cliënten geen 

no-show status mogen krijgen. Hierdoor kan het no-show percentage in het huidige onderzoek 

hoger zijn dan wanneer het tijdig afzeggen niet als no-show was geregistreerd. Hierover 

bestaat nog onduidelijkheid. Het is niet bekend wanneer dit wel of niet is gebeurd. 

 

6.4 Verschillen tussen Drachten en Sneek 

Een van de doelen van dit project van VNN was het reduceren van het no-show percentage in 

de experimentele groep door de invoering van oplossingsgericht werken. Uit de 

onderzoeksresultaten is gebleken dat dit no-show percentage gedaald is, maar dat de daling 

van het no-show percentage in de experimentele groep met name veroorzaakt wordt door de 

significante daling van het no-show percentage in Sneek. 

In de resultatenparagraaf is vastgehouden aan de originele onderzoeksopzet, waarbij 

Drachten en Sneek samen de experimentele groep vormden. Echter, de grotere daling in 
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Sneek maakte nader onderzoek naar de verschillen tussen Drachten en Sneek interessant. Het 

geringe aantal ingevulde vragenlijsten over de Theorie van Gepland Gedrag maakte het echter 

onmogelijk om regressieanalyses, zoals in paragraaf 5.4.4 en paragraaf 5.4.5, uit te voeren 

voor Drachten als Sneek apart. Dit is te wijten aan het feit dat geen van de cliënten waarbij 

OGW is toegepast en die no-show waren een vragenlijst over de Theorie van Gepland gedrag 

heeft ingevuld. Doordat er met zogenaamde ‘complete cases’ wordt gewerkt, ofwel omdat 

alleen die cliënten in de analyse betrokken worden waarvan alle informatie bekend is, 

ontstond er een show percentage van 100% voor de vestiging Drachten, wat een vertekend 

beeld gaf. 

 Een door resultaten gesteunde verklaring voor het verschil in de daling tussen het no-

show percentage in Drachten en het no-show percentage in Sneek kan niet gegeven worden. 

Wellicht kan de rol van de medewerkers een verklaring bieden voor het verschil in de daling 

van het no-show percentage tussen Drachten en Sneek. In dit onderzoek is door middel van 

een vragenlijst onderzocht of OGW door de medewerkers is toegepast. De manier waarop dit 

wordt toegepast kan echter per medewerker, maar ook per gesprek verschillen. Hier valt, 

zoals in de vorige paragraaf gesteld, niet voor te controleren. Ook het gegeven dat de kans 

bestaat dat in Drachten het formulier hanteerbare momenten niet altijd meegestuurd is naar de 

cliënt zou een verklaring kunnen bieden voor het verschil. 

Daarnaast is het opvallend dat bij nadere analyse van het no-show percentage van 

Drachten bleek dat voor geen van de cliënten waarvan bekend is dat OGW is toegepast, en die 

no-show was, een vragenlijst met vragen over de Theorie van Gepland Gedrag beschikbaar 

was. Indien cliënten niet op een afspraak verschijnen moest deze vragenlijst in eerste instantie 

telefonisch door de medewerker worden afgenomen bij de cliënt. Dat dit niet gebeurd is kan 

verschillende redenen hebben. Ten eerste kan de cliënt onbereikbaar zijn geweest voor de 

medewerker. In dat geval zou het BITE team moeten proberen deze cliënt te bereiken. Ook 

hier kan het mogelijk zijn dat de cliënt echt niet bereikbaar is. Een tweede mogelijkheid is dat 

medewerkers weinig moeite hebben gedaan om deze cliënt te pakken te krijgen en dat er 

hierdoor geen vragenlijst is afgenomen bij deze no-show cliënten. Medewerkers hebben 

tijdens gesprekken over de voortgang van de dataverzameling meerdere malen aangegeven 

dat het hen extra tijd kostte om deze vragenlijsten af te nemen, terwijl zij vaak nog veel werk 

hadden liggen. 

Vermoedelijk zijn verschillende achtergrondkenmerken niet de reden geweest voor het 

verschil in de daling van het no-show percentage. Deze factoren verschilden in de 

experimentele groep niet tussen de voormeting en de onderzoeksperiode. 
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6.5 Suggesties voor vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de praktijk 

Op basis van het huidige onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan voor 

vervolgonderzoek. Hoewel deze aanbevelingen hier voor VNN gepresenteerd worden, kunnen 

deze ook door andere organisaties worden toegepast. 

 Ten eerste zou gekeken kunnen worden naar de definitie van no-show. No-

show, en de daarbij behorende kostenpost, vormt niet alleen en probleem voor VNN maar ook 

voor veel andere zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen (van der Starre, 2013). De 

manier waarop no-show gedefinieerd wordt heeft gevolgen voor de kosten van de 

instellingen, maar ook wetenschappelijke gevolgen. Zo is het bijvoorbeeld vanuit 

maatschappelijk oogpunt en de hoge kosten die no-show voor VNN met zich meebrengt is het 

te verklaren dat VNN cliënten die tijdig afzeggen nu alsnog als no-show registreert. Vaak kan 

een afspraak die 24 uur van te voren wordt afgezegd niet opgevuld worden door een andere 

cliënt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt valt echter te betwisten of dit een correcte manier 

van registreren is. Immers, indien een definitie waarbij tijdig afzeggen niet als no-show 

gerekend wordt wordt aangehouden, dan geven onderzoeken zoals het huidige een verkeerd 

beeld van het daadwerkelijke no-show percentage. 

Ten tweede moet meer aandacht besteed worden aan de rol van de medewerkers op 

verschillende niveaus. Het is van belang dat medewerkers goed geïnstrueerd worden en het 

belang van het onderzoek inzien. VNN zou meer kunnen investeren in het implementeren van 

nieuw gedrag door de medewerkers. In het begin van dit onderzoek leek er soms sprake te zijn 

van weerstand tegen de nieuwe manier van werken. Een aantal medewerkers heeft achteraf 

echter aangegeven het toepassen van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch 

aanmeldingsgesprek als prettig te ervaren, en dit te willen voortzetten. Hoe positiever de 

houding van de medewerkers ten opzichte van onderzoek en de manier van werken, des te 

groter is de kans van slagen. Immers, bij de uitvoering van zowel vervolgonderzoek als bij de 

toepassing van oplossingsgericht werken zijn het de medewerkers die de belangrijkste taken 

vervullen. 

Ten derde kan er nogmaals gekeken worden naar het effect van het formulier 

hanteerbare momenten. Omdat dit formulier zo weinig is ingevuld kon in dit onderzoek geen 

betrouwbare uitspraak gedaan worden over het effect van dit formulier, als onderdeel van 

oplossingsgericht werken, op no-show. Het formulier had tot doel om cliënten gedurende de 

wachttijd oplossingsgericht aan het werk te laten gaan. Wachttijd lijkt van invloed te zijn op 



Offringa, K.  No-show binnen de ambulante verslavingszorg terugdringen: evaluatie van een nieuwe interventie 2013 

74 
 

no-show. Het is dan ook wenselijk om in vervolgonderzoek nogmaals de effecten van (een 

eventueel anders verwoord) formulier hanteerbare momenten op no-show te onderzoeken.   

Ten vierde stijgt het aantal internetaanmeldingen bij VNN. Voor vervolgonderzoek is 

het dan ook zinvol om te onderzoeken of er manieren zijn om oplossingsgericht werken ook 

toe te passen bij cliënten die zich via internet aanmelden. Dit kan bijvoorbeeld door 

oplossingsgerichte elementen toe te voegen zoals een oplossingsgerichte bevestiging van de 

internetaanmelding te versturen. 

 Ten vijfde  zou bij vervolgonderzoek meer rekening gehouden worden met de 

effecten van een herinnering per sms om het vergeten van de afspraak te voorkomen 

wachttijd. Daarnaast zou VNN meer kunnen inzetten op het verkorten van de wachttijd, of in 

ieder geval het monitoren van de wachttijden op de locaties.  

 

6.6 Slot 

Dit onderzoek vormt een klein onderdeel van een groot project waarbij VNN 

oplossingsgericht werken binnen de gehele organisatie wil gebruiken om no-show op 

verschillende momenten gedurende de gehele behandeling tegen te gaan. De daling van het 

no-show percentage in Drachten en Sneek is een belangrijk eerste resultaat voor VNN. Het 

onderzoek biedt dan ook voldoende handvaten voor VNN om door te gaan met 

oplossingsgericht werken en verder te werken aan een daling van het no-show percentage.  

Op wetenschappelijk gebied is er sprake van een zeer relevant onderzoek. De invloed 

van oplossingsgericht werken op no-show is niet eerder onderzocht. Deze eerste resultaten in 

positieve richting maken dat vervolgonderzoek nodig is. Hierbij is het vooral van belang dat 

er een goed verklaringsmodel gevonden wordt voor de invloed van OGW op no-show.  
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Bijlage 1. Belangrijkste bevindingen interviews aanmeldingsprocedure  

 Sneek Drachten Leeuwarden 

Bereikbaar van 09.00-17.00 09.00-17.00 08.30-17.00 

Bereikbaar avond nee Nee Kliniek, kan geen 
afspraak worden 
gemaakt 

Bereikbaar weekend Nee Nee Kliniek, kan geen 
afspraak worden 
gemaakt 

Wie neemt telefoon aan Telefoniste Telefoniste Telefoniste 

Wie voert telefonisch 
aanmeldingsgesprek 

Bureaudienst Bureaudienst Bureaudienst 

Duur tel 
aanmeldingsgesprek 

5-10 min 5-10 min Niet langer dan 15 
min, gem 10 min 

Aantal aanmeldingen p.w  ±  4-7 ±10 ± 15 

Wordt er volgens een 
protocol gewerkt 

Vragenlijst wordt door 
medewerker ingevuld 

Vragenlijst wordt door 
medewerker ingevuld 

Vragenlijst wordt door 
medewerker ingevuld 

Welke informatie wordt 
verzameld 

Naam, adres, 
geboortedatum, 
telefoonnummer, 
huisarts, apotheek, 
middel, afspraak 

Naam, adres, 
geboortedatum, 
telefoonnummer, 
huisarts, middel, 
afspraak 

Naam, adres, 
geboortedatum, 
telefoonnummer, 
middel, afspraak, 
informatie generaties 

Welke informatie wordt 
geregistreerd 

Alles, door 
secretaresse. Deze 
geeft ook USER 
nummer 

Alles, door 
secretaresse. Deze 
geeft ook USER 
nummer 

Alles, door 
secretaresse. Deze 
geeft ook USER 
nummer 

Hoe wordt de cliënt 
uitgenodigd voor een 
face-to-face 
aanmeldingsgesprek 

Meteen aan de 
telefoon 

Meteen aan de 
telefoon 

Meteen aan de 
telefoon 

Wordt er informatie naar 
de cliënt gestuurd? 

Ja Ja Ja 

Welke informatie Algemene informatie, 
eigen bijdrage, mansa, 
vragenlijst generaties, 
vragenlijst kinderen, 
vragenlijst medicatie 

Algemene informatie, 
eigen bijdrage, mansa, 
vragenlijst generaties, 
vragenlijst kinderen, 
vragenlijst medicatie 

Algemene informatie, 
eigen bijdrage, mansa 

Wordt er een bevestiging 
of herinnering verstuurd? 

Bevestiging per post Bevestiging per post Bevestiging per post 

wachttijden Binnen 2 weken eerste 
afspraak 

Gem 2 weken Standaard 2 weken 

Hoe omgaan met crisis Tussen plaatsen in 
agenda 

Is ruimte voor 
beschikbaar 

Tussen plaatsen in 
agenda 

Wie doet het face-to-face 
aanmeldings- gesprek 

Bureaudienst, kan 
iemand anders zijn 
dan bij tel. aanmelding 

Bureaudienst, kan 
iemand anders zijn 
dan bij tel. aanmelding 

Intaker 

Waar vindt het face to 
face aanmeldings- 
gesprek plaats? 

VNN 
Alleen in uitzonderlijke 
situatie bij cliënt 

VNN 
Alleen in uitzonderlijke 
situatie bij cliënt 

VNN 
Alleen in uitzonderlijke 
situatie bij cliënt  
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Bijlage 2. Protocol telefonisch aanmeldingsgesprek 

1. Als er een cliënt belt voor een telefonische aanmelding wordt de cliënt door de telefoniste 

doorgeschakeld naar iemand van de bureaudienst. 

2. De medewerker met bureaudienst stelt zich voor en vraagt de cliënt: waarmee kan ik u helpen? 

3. De cliënt legt uit waar hij/zij voor belt. 

4. Medewerker: Goed dat u belt. OGW 

5. U heeft zojuist een belangrijke stap gezet. OGW 

6. Om u goed te kunnen helpen heb ik een aantal gegevens van u nodig. 

7. Medewerker noteert de gegevens van de cliënt op de vragenlijst. 

8. Excuses dat u ondanks het zetten van deze belangrijke stap alsnog even zult moeten wachten. 

OGW 

9. Medewerker legt uit hoe lang de wachttijd is. 

10. Medewerker en cliënt plannen afspraak. Dit is tevens het laatste onderwerp op de vragenlijst 

van de medewerker. 

11. Medewerker: vindt u het goed als ik u een dag voor de afspraak een herinnering stuur per sms? 

12. Medewerker geeft uitleg over informatie en vragenlijsten die de cliënt opgestuurd krijgt. 

13. Medewerker vraagt cliënt: Zou ik u in de tussentijd al iets mogen vragen? OGW 

14. Indien Ja: Ik zou u willen vragen om tussen nu en de geplande afspraak de momenten dat uw 

problemen wat beter te hanteren zijn zijn op te schrijven. Ik zal u een formulier opsturen waar 

u dit kunt opschrijven. OGW 

15. Medewerker benadrukt het belang van het invullen van het formulier, wijst de cliënt er 

nogmaals op dat hij/zij alles goed moet doorlezen en meenemen naar het gesprek. 

16. Medewerker en cliënt sluiten het gesprek af.  

17. Medewerker vult zelf het evaluatieformulier over OGW tijdens het gesprek in 

18.  Medewerker geeft vragenlijst aan secretaresse, deze koppelt hier een USER-nummer aan en 

voert de gegevens in. 

19. Secretaresse schrijft het USER-nummer ook op het evaluatieformulier van de medewerker en 

legt dit formulier op de hiervoor bedoelde stapel. 
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Bijlage 3. Vragenlijst telefonisch aanmeldingsgesprek 

 

Verloop van het telefonisch aanmeldingsgesprek 

Datum: 
Vestiging VNN: 
USER-nummer cliënt: 
Naam medewerker: 
 
Is het telefonisch aanmeldingsgesprek volgens het protocol verlopen? 

1. ☐ Ja 

2. ☐ Nee 

 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
Zijn alle aspecten van OGW zoals in het protocol vermeld aan bod gekomen tijdens het telefonisch 
aanmeldingsgesprek? 

1. ☐ Ja 

2. ☐ Nee 

 
Eventuele toelichting: 
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Bijlage 4. Vragenlijst hanteerbare momenten 

 

User nummer: 

Heeft cliënt het formulier hanteerbare momenten ingevuld? 
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Bijlage 5. Vragenlijst Show 

Vragenlijst show eerste afspraak Sneek & Drachten  

User nummer: 

Introductie 
In de verslavingszorg komen cliënten soms niet op hun afspraak. Het is voor Verslavingszorg Noord 
Nederland niet altijd duidelijk waarom cliënten wel of niet op hun afspraak komen. 
U ontvangt deze vragenlijst omdat u op uw afspraak gekomen bent. Met de bijgevoegde vragenlijst 
willen we van u weten wat uw ideeën zijn over het gaan naar afspraken.   
 
Uw ingevulde vragenlijst wordt uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en niet voor uw behandeling. 
Dit betekent dat de ingevulde vragenlijst ook niet bij uw hulpverlener terecht komt. Wanneer u de 
vragenlijst hebt ingevuld kunt u deze in bijgevoegde envelop doen en dichtplakken. U kunt 
vervolgens de dichtgeplakte envelop afgeven bij de receptie. De secretaresse zal de vragenlijst dan 
versturen naar de afdeling onderzoek.  
Als laatste is het van belang te benadrukken dat uw ingevulde vragenlijst  anoniem verwerkt wordt. 
U hoeft uw naam niet in te vullen op de vragenlijst.  
 
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 3 minuten duren. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
         

1. Was u na het telefonisch aanmeldingsgesprek van plan om naar de afspraak te gaan? 

 1. ☐ Zeker niet van plan 

 2. ☐ Niet van plan 

 3. ☐ Weet niet/ neutraal 

 4. ☐ Wel van plan 

 5. ☐ Zeker wel van plan 
 

2. Weet uw omgeving, zoals familie of vrienden, dat u een afspraak bij VNN had? 

1. ☐ Ja 

2. ☐ Nee ga door naar 5 

3. ☐ N.v.t ga door naar 5 
 
    3. Wat vind uw omgeving er van dat u een afspraak bij VNN had? 

 1. ☐ Zij staan er heel erg negatief tegenover 

 2. ☐ Zij staan er een beetje negatief tegenover 

 3. ☐ Zij hebben daar geen mening over 

 4. ☐  Zij staan daar een beetje positief tegenover 

 5. ☐ Zij staan daar heel erg positief tegenover 

 99. ☐ N.v.t 
 
 
 
4. Hoe belangrijk is de mening van uw omgeving voor u? 

 1. ☐ Zeer onbelangrijk 

 2. ☐ Onbelangrijk 

 3. ☐ Niet belangrijk/niet onbelangrijk 
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 4. ☐ Belangrijk 

 5. ☐ Zeer belangrijk 

 99. ☐ N.v.t 
 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
 5.  Ik vind dat afspraken bij VNN goed voor me zijn 

 1. ☐ Helemaal mee oneens 

 2. ☐ Mee oneens 

 3. ☐ Neutraal 

 4. ☐ Mee eens 

 5. ☐ Helemaal mee eens 

 99. ☐ N.v.t. 
 
6. Ik vind de afspraken bij VNN belangrijk 

 1. ☐ Helemaal mee oneens 

 2. ☐ Mee oneens 

 3. ☐ Neutraal 

 4. ☐ Mee eens 

 5. ☐ Helemaal mee eens 

 99. ☐ N.v.t. 
 
7. Of ik wel of niet naar de afspraak bij VNN ga heb ik zelf in de hand 

1. ☐ Helemaal niet mee eens  99. ☐ N.v.t 

2. ☐ Niet mee eens 

3. ☐ Neutraal 

4. ☐ Mee eens 

5. ☐ Helemaal mee eens 
 

8. Denkt u dat u de volgende keer in staat bent om naar de afspraak te gaan? 

 1. ☐ Helemaal niet in staat  4. ☐ Wel in staat 

 2. ☐ Niet in staat   5. ☐ Zeker wel in staat 

 3. ☐ Weet niet/neutraal  99. ☐ N.v.t 
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Bijlage 6. Vragenlijst no-show 

Vragenlijst no-show eerste afspraak Drachten & Sneek 

Instructie medewerkers 

Het is de bedoeling dat u cliënten gaat bellen die niet op hun eerste afspraak zijn 
verschenen. Met behulp van onderstaande vragenlijst kunnen de belangrijkste redenen voor 
no-show worden onderzocht. 
 
U kunt de cliënt de volgende uitleg geven over het onderzoek: 
In de verslavingszorg komen cliënten soms niet op hun afspraak. Het is voor Verslavingszorg 
Noord Nederland niet altijd duidelijk waarom cliënten wel of niet op hun afspraak komen. 
Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de redenen voor het niet verschijnen op 
afspraken. 
 
Ik bel u omdat u niet op uw afspraak bent gekomen. Zou ik u hier een aantal vragen over 
mogen stellen? Het afnemen van het interview duurt ongeveer 10 minuten.  
 
 
Datum: 
Usernummer: 
Vestiging VNN: 
Ingevuld door:  
 

Instructie voor interviewer 
Reden indien respondent (nu) niet wil meewerken:   

1. ☐ Respondent weigert medewerking => ga naar weigering 

2. ☐ Respondent heeft op dit moment geen tijd => ga naar terugbellen 

3. ☐ Andere reden, namelijk:  
 
Weigering 
 
Wat is de reden dat u niet deel wilt nemen aan het interview? 

1. ☐ Geen tijd 

2. ☐ Geen interesse/belangstelling 

3. ☐ Geen bemoeizucht van VNN meer gewenst 

4. ☐ Persoonlijke redenen 

5. ☐ Anders, namelijk: 
 
Dan wil ik u bedanken voor uw tijd en wens ik u verder nog een prettige dag toe. 
 
Terugbellen 
 
Zal ik u op een later tijdstip terugbellen? 

1. ☐ Ja 

2. ☐ Nee 
 
Wanneer kan ik u het beste terugbellen? 
Noteer datum en tijd: 
Oke, dan bel ik u op ____________________________ terug 
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Noteer begintijd 
 

1. Wat was de belangrijkste reden voor het niet verschijnen op de afspraak? 

 1. ☐ Vergeten 

 2. ☐ De wachttijd was te lang 

 3. ☐ Gebrek aan motivatie 

 4. ☐ Probleem is reeds opgelost 

 5. ☐ Andere verplichtingen 
  5.1 namelijk: 

 6. ☐ Negatief beeld van VNN 

 7. ☐ Opnieuw  middel gebruikt 

 8. ☐ Anders 
  8.1 namelijk: 
 

2. Was u na het telefonisch aanmeldingsgesprek van plan om naar de afspraak te gaan? 

 1. ☐ Zeker niet van plan 

 2. ☐ Niet van plan 

 3. ☐ Weet niet/ neutraal 

 4. ☐ Wel van plan 

 5. ☐ Zeker wel van plan 
 

3. Hebt u in de tijd voorafgaand aan de afspraak het formulier over hanteerbare momenten 
ingevuld? 

 1.     ☐ ja 

 2.     ☐ nee 
 

4. Weet uw omgeving, zoals familie of vrienden, dat u een afspraak bij VNN had? 

4. ☐ Ja 

5. ☐ Nee ga door naar 7 

6. ☐ N.v.t ga door naar 7 
 
 
 
    5. Wat vind uw omgeving er van dat u een afspraak bij VNN had? 

 1. ☐ Zij staan er heel erg negatief tegenover    

 2. ☐ Zij staan er een beetje negatief tegenover 

 3. ☐ Zij hebben daar geen mening over 

 4. ☐  Zij staan daar een beetje positief tegenover 

 5. ☐ Zij staan daar heel erg positief tegenover 

99. ☐ N.v.t  
 

6. Hoe belangrijk is de mening van uw omgeving voor u? 

 1. ☐ Zeer onbelangrijk 

 2. ☐ Onbelangrijk 

 3. ☐ Niet belangrijk/niet onbelangrijk 
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 4. ☐ Belangrijk 

 5. ☐ Zeer belangrijk 

 99. ☐ N.v.t 
 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
 7.  Ik vind dat afspraken bij VNN goed voor me zijn 

 1. ☐ Helemaal mee oneens 

 2. ☐ Mee oneens 

 3. ☐ Neutraal 

 4. ☐ Mee eens 

 5. ☐ Helemaal mee eens 

 99. ☐ N.v.t. 
 
8. Ik vind de afspraken bij VNN belangrijk 

 1. ☐ Helemaal mee oneens 

 2. ☐ Mee oneens 

 3. ☐ Neutraal 

 4. ☐ Mee eens 

 5. ☐ Helemaal mee eens 

 99. ☐ N.v.t. 
 
9. Of ik wel of niet naar de afspraak bij VNN ga heb ik zelf in de hand 

 1. ☐ Helemaal niet mee eens 

 2. ☐ Niet mee eens 

 3. ☐ Neutraal 

 4. ☐ Mee eens 

 5. ☐ Helemaal mee eens 

 99. ☐ N.v.t 
 
10. Denkt u dat u de volgende keer in staat bent om naar de afspraak te gaan? 

1. ☐ Helemaal niet in staat 

2. ☐ Niet in staat 

3. ☐ Weet niet/neutraal 

4. ☐ Wel in staat 

5.   ☐ Zeker wel in staat  

99. ☐ N.v.t 
Ik zou u graag nog een aantal vragen willen stellen over uw achtergrond.  
11. Wat is uw burgerlijke staat?  

1. ☐ Ongehuwd    

2. ☐ Geregistreerd partnerschap 

3. ☐ Gehuwd 

4. ☐ Gescheiden 

5. ☐ Weduwe/weduwnaar 

99. ☐ Onbekend 
 
12. Wat is uw hoogst voltooide opleidingsniveau? 

1. ☐ Geen   6.    ☐ HBO 

2. ☐ BUO   7.    ☐ VWO 

3. ☐ LO/LVO/LBO  8.    ☐ WO  
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4. ☐ MVO/MBO  99.  ☐ Onbekend 

5. ☐ HVO 
 
13. Wat is uw belangrijkste bron van inkomsten? 

1. ☐ Loon/zelfstandige/eigen bedrijf 5.    ☐ Studiefinanciering 

2. ☐ Uitkering    6.    ☐ Anders 

3. ☐ AOW/pensioen   99.  ☐ Onbekend 

4. ☐ (nog) geen eigen inkomsten 
 
14. Wat is uw culturele (land van) herkomst? 
 
15. Hoe ziet uw leefsituatie er momenteel uit? 

1. ☐ Alleenstaand    7.    ☐ GGZ-instelling 

2. ☐ Zonder partner, met kind(eren) 8.    ☐ Andere instelling (Niet GGZ) 

3. ☐ Met partner, zonder kind(eren) 9.    ☐ Zwervend/dakloos 

4. ☐ Met partner, met kind(eren)  97.  ☐ Anders 

5. ☐ Als kind in een eenoudergezin 99.  ☐ Onbekend 

6. ☐ Als kind in een meer-oudergezin 
 
16. Wat is uw huidige woonsituatie? 

1. ☐ Eigen Huis   6.    ☐ Op straat zwervend/dakloos 

2. ☐ Pension/kosthuis/AZC 98.  ☐ Anders 

3. ☐ Ouderlijk huis  99.  ☐ Onbekend 

4. ☐ Op kamers 

5. ☐ Bij familie/kennissen/relatie 
 
 
 
17. Wat is uw belangrijkste dagbesteding? 

1. ☐ Betaald werk   5.    ☐ Alleen huishouding 

2. ☐ Vrijwilligerswerk  6.    ☐ Sport en hobby 

3. ☐ Stage/opleiding/studeren 98.  ☐ Anders 

4. ☐ Verzorging + huishouding 99.  ☐ Onbekend 
 
Noteer eindtijd: 
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Bijlage 7 Bewerkingen variabelen  

Achtergrondvariabelen 

Opleidingsniveau 

Deze variabele ziet er na hercodering als volgt uit: 

1= geen opleiding 

2= laag (BUO, LO/LVO/LBO) 

3= middelbaar (MVO/MBO, HVO, VWO) 

4= hoog (HBO, WO) 

5= onbekend 

 

Burgerlijke staat 

De verdeling na hercodering is als volgt:  

1= ongehuwd (ongehuwd, ongehuwd en nooit gehuwd geweest, geen geregistreerd partner) 

2= gehuwd/geregistreerd partner (gehuwd, geregistreerd partner) 

3= gescheiden 

4= overig (weduwe/weduwnaar, gescheiden van tafel en bed) 

5=onbekend 

 

Wachttijd 

De wachttijd is gemeten in dagen die zitten tussen het telefonisch aanmeldingsgesprek en de 

eerste face-to-face afspraak. In tabel 5 van de resultaten valt te zien dat de maximum 

wachttijd in de experimentele groep tijdens de voormeting 189 dagen is. De outliers voor 

wachttijd zijn opgespoord en uiteindelijk zijn er vijf buiten de verdere analyses gelaten.  

 

 

Variabelen over OGW 

Oplossingsgericht werken tijdens het aanmeldingsgesprek (OGW) 

Deze variabele werd gemeten aan de hand van twee vragen, namelijk:  

- Is het gesprek volgens protocol verlopen? (1=ja, 2=nee) 

- Zijn alle oplossingsgerichte aspecten tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek aan 

bod gekomen? (1=ja, 2=nee) 
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Op basis van  een reliability analyse (Cronbachs alfa .79) zijn de twee vragen bij elkaar 

gevoegd. Omdat in de experimentele groep OGW niet bij elke cliënt is toegepast is er een 

variabele gecreëerd bestaande uit drie groepen: 

1. Controlegroep: geen OGW toegepast 

2. Experimentele groep: OGW niet (correct) toegepast 

3. Experimentele groep: OGW wel toegepast 

Formulier hanteerbare momenten 

Er is gevraagd of de cliënt het formulier met hanteerbare momenten heeft ingevuld (1 = ja, 2 

= nee). Voor deze variabele zijn eveneens drie groepen gemaakt:  

- Controlegroep: geen formulier ingevuld 

- Experimentele groep: geen formulier ingevuld  

- Experimentele groep: wel een formulier ingevuld 

-  

Variabelen uit de Theorie van Gepland Gedrag 

Allereerst is van alle variabelen uit de Theorie van Gepland Gedrag een frequentietabel 

gemaakt. Ook is onderzocht of de verschillende vragen eventueel samen genomen konden 

worden tot 1 variabele. Op basis van deze gegevens is voor de variabelen houding, eigen 

effectiviteit en subjectieve norm besloten welke vraag als belangrijkste beschouwd kon 

worden en in verdere analyses kon worden opgenomen. 

 

Intentie 

Deze variabele is gemeten aan de hand van de volgende vraag: “Was u na het telefonisch 

aanmeldingsgesprek van plan om naar de afspraak te gaan” Tabel 5 geeft de 

frequentieverdeling weer van de antwoorden op deze vraag.  

Tabel 5. Frequentietabel voor de variabele intentie 

 N percentage 

1. Zeker niet van plan 1 1,3% 

2. Niet van plan -  

3. Weet niet/ neutraal -  

4. Wel van plan 15 20% 

5. Zeker wel van plan 59 78,7% 

Totaal 75  
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Op basis van de frequentietabel is besloten de variabele intentie te dichotomiseren. Hierbij is 

er voor gekozen om categorie 1 t/m 4 samen te nemen als 0, en categorie 5 om te coderen tot 

1. Op deze manier worden de cliënten die het hoogst scoorden op intentie gescheiden van de 

overige cliënten. 

 

Subjectieve norm 

De subjectieve norm is gemeten aan de hand van drie vragen. Hieronder de vragen en de 

bijbehorende frequentie tabel. 

Subjectieve norm1: “Weet uw omgeving, zoals familie of vrienden dat u een afspraak bij 

VNN had?”  

Tabel 6. Frequentietabel voor de vraag subjectieve norm1 

 N Percentage  

1. Ja  64 85,3% 

2. Nee  11 14,7% 

Totaal 75  

 

Subjectieve norm 2: “Wat vindt uw omgeving er van dat u een afspraak bij VNN had?”  

Tabel 7. Frequentietabel voor de vraag subjectieve norm 2 

 N percentage 

1. Zij staan hier erg negatief tegenover -  

2. Zij staan er een beetje negatief 

tegenover 

-  

3. Zij hebben daar geen mening over 2 3,2% 

4. Zij staan daar een beetje positief 

tegenover 

10 16,1% 

5. Zij staan daar erg positief tegenover 50 80,6% 

Totaal  62  

 

Subjectieve norm 3: “Hoe belangrijk is de mening van uw omgeving voor u?”  

Tabel 8. Frequentietabel voor de vraag subjectieve norm 3 

 N percentage 
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1.  Zeer onbelangrijk 3 4,8% 

2.  Onbelangrijk 2 3,2% 

3.  Niet belangrijk/niet onbelangrijk 14 22,6% 

4.  belangrijk 39 62,9% 

5. Zeer belangrijk 4 6,5% 

Totaal  62  

 

De variabele subjectieve norm1 wordt  niet betrokken  in de analyse, omdat deze  alleen 

aangeeft of de omgeving op de hoogte is. De informatie zegt  niets over de subjectieve norm 

van de omgeving ten opzichte van de afspraak.  

In tabel 9 zijn de scores van de twee overige variabelen in een kruistabel weergegeven. 

Vervolgens is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om te onderzoeken of de twee 

variabelen samen genomen konden worden. 

Tabel 9. Kruistabel twee variabelen subjectieve norm 

 Subjectieve norm 3  

Subjectieve 

Norm 2 

score 1 2 3 4 5 totaal 

3 0 0 1 1 0 2 

4 0 1 3 6 0 10 

5 3 1 9 32 4 49 

 totaal 3 2 13 39 4 61 

 

Uit de  betrouwbaarheidsanalyse komt naar voren dat  de variabelen subjectieve norm2 en 

subjectieve norm3 niet samengenomen kunnen worden (Cronbachs alfa ,12). Vervolgens is 

getracht om van deze twee variabelen een interactievariabele te maken. Dit is gedaan door 

voor beide variabelen aan de eerste twee categorieën een negatieve waarde toe te kennen, 

voor de derde antwoordcategorie was dit een nul. Tot slot zijn aan de vierde en vijfde 

categorie positieve waarden toegekend. De twee variabelen zijn uiteindelijk door middel van 

vermenigvuldiging samengevoegd. Op deze manier werd aan cliënten waarbij de omgeving 

erg positief was maar de cliënt dit niet belangrijk achtte alsnog een negatieve score toegekend 
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op de subjectieve norm. Er ontstond uiteindelijk een variabele met vijf antwoordcategorieën, 

lopend van -2 tot +2. 

Houding 

De houding van de cliënten ten opzichte van het gaan naar de afspraak is gemeten aan de hand 

van twee stellingen 

Houding1: “Ik vind dat afspraken bij VNN goed voor me zijn”  

 

Tabel 10. Frequentietabel voor de vraag houding 1 

 N percentage 

1. Helemaal mee oneens 1 1,4% 

2. Mee oneens - - 

3. Neutraal 15 20,5% 

4. Mee eens 36 49,3% 

5. Helemaal mee eens 21 28,8% 

Totaal  73  

 

Houding2. “Ik vind de afspraken bij VNN belangrijk zijn”  

Tabel 11. Frequentietabel voor de vraag houding 2 

 N percentage 

1. Helemaal mee oneens - - 

2. Mee oneens - - 

3. Neutraal 9 12,2% 

4. Mee eens 43 58,1% 

5. Helemaal mee eens 22 29,7% 

Totaal  74  

 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam naar voren dat beide variabelen over houding 

samengenomen kunnen worden tot een variabele houding (Cronbachs alfa  ,68). De 

antwoordcategorieën van de nieuwe variabele variëren van 2,5 t/m 5. Hoe hoger de score des 

te positiever is de houding van de cliënt ten opzichte van het gaan naar de afspraak. 

Eigen effectiviteit 

De eigen effectiviteit is gemeten aan de hand van twee vragen: 
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Eigen effectiviteit1: “Of ik wel of niet naar de afspraak ga heb ik zelf in de hand”  

 

Tabel 12. Frequentietabel voor eigeneffectiviteit 1 

 N percentage 

1. Helemaal mee oneens 1 1,4% 

2. Mee oneens 7 9,6% 

3. Neutraal 3 4,1% 

4. Mee eens 25 34,2% 

5. Helemaal mee eens 37 50,7% 

Totaal  73  

 

 

Eigen effectiviteit 2: denkt u dat u de volgende keer in staat bent om naar de afspraak te gaan?  

Tabel 13. Frequentietabel voor eigen effectiviteit 2 

 N percentage 

1. Zeker niet in staat 1 1,3% 

2. Niet in staat - - 

3. Weet niet/neutraal 3 4,0% 

4. Wel in staat 26 34,7% 

5. Zeker wel in staat 45 60% 

Totaal  75  

 

Op basis van een betrouwbaarheidsanalyse is besloten om de twee variabelen niet samen te 

nemen (Cronbachs alfa ,43). 

Er is voor gekozen om de eigen effectiviteit 1 in dit onderzoek als enige variabele mee te 

nemen. Reden hiervoor is dat de vraag: denkt u dat u de volgende keer in staat bent om naar 

de afspraak te gaan? Ook gezien kan worden als een vorm om de intentie voor het gaan naar 

komende afspraken te meten. 
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