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Interventie 
 

Sterker dan de kick 
 

 

 

Samenvatting 
 
Doel 
Door het volgen van tien individuele sessies verandert gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie 
(vanuit de zelfdeterminatietheorie). 
 
Doelgroep 
De interventie is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die functioneren op 
zwakbegaafd niveau (hierna samen genoemd als mensen met een lichte verstandelijke beperking; IQ tussen de 
50 en 85) die door het overmatig gebruik (misbruik) van genotsmiddelen, gamen of internetten problemen 
ondervinden in de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of sociale gezondheid. Misbruik wordt 
beschreven als de risicovolle consumptie van alcohol en drugs of het risicovol gedrag ten aanzien van gamen en 
internetten waarvan is bewezen dat het schadelijk is voor de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of 
sociale gezondheid van de persoon binnen een periode van twaalf maanden (Taggart, McLaughlin, Quinn, & 
Milligan, 2006). 
 
Aanpak 
In tien individuele bijeenkomsten van ongeveer een uur behandelen trainer en deelnemer aan de hand van 
motiverende gespreksvoering diverse onderwerpen die verband houden met de verslavingsproblematiek. Het 
gaat dus niet om daadwerkelijk verminderen van gebruik, maar de stap daaraan voorafgaand: het motiveren 
van de deelnemer om zijn of haar gebruik te veranderen.  
 
Materiaal  
De interventie bestaat uit een trainershandleiding in boekvorm, werkbladen voor deelnemers (die door de 
trainer te downloaden zijn via www.sterkerdandekick.nl) en een PowerPointpresentatie voor het begeleidings- 
of behandelteam (ook via deze website te downloaden). 
 
Onderbouwing 
De zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) maakt onderscheid tussen ‘gecontroleerde motivatie’ en 
‘autonome motivatie’. Gecontroleerde motivatie komt tot stand door opgelegde consequenties (straffen en 
belonen) of door gevoelens van externe of interne druk (bijvoorbeeld schuld, angst en trots). Er is sprake van 
autonome motivatie als de persoon een activiteit uitvoert omdat de activiteit op zichzelf leuk of interessant is 
of omdat de activiteit persoonlijk waardevol is voor de persoon zelf. De kans dat gedrag blijvend verandert en 
het welzijn van de persoon verbetert, is bij autonome motivatie het grootst (Deci & Ryan, 2000). Andersom 
geldt dat de kans op blijvende gedragsverandering minimaal is als de motivatie alleen maar bestaat uit 
beloningen of straffen. Bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is motiverende gespreksvoering een 
goed middel om autonome motivatie op te roepen en te versterken (Frielink, Embregts, & Schuengel, 2014) en 
biedt het professionals daarvoor handvatten (Frielink et al., 2014; Miller & Rollnick, 2012). Het is een 
cliëntgerichte en directieve vorm van begeleiding waarbij de professional het gesprek stuurt op aangeven van 
informatie van de cliënt. Vijf belangrijke principes hierbij zijn: het tonen van begrip, het wijzen op discrepantie 
(tussen de huidige situatie en een mogelijke, gewenste, toekomstige situatie), het vermijden van discussies, het 
meegaan met weerstand en het bevorderen van zelfeffectiviteit. Niet de doelstellingen van de professional zijn 
het uitgangspunt, maar samen komen tot inzicht in de wensen en het gedrag van de deelnemer. Samenwerking 
en eigen verantwoordelijk van de deelnemer staan centraal.  
 

http://www.sterkerdandekick.nl/
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Onderzoek 
Sterker dan de kick is in 2009 gestart en in 2012 en 2013 doorontwikkeld in diverse pilots. Van eind 2013 tot 
medio 2014 is het effect van de uiteindelijke versie onderzocht (Kroon, Frielink, & Embregts, 2013). In zes 
casestudies bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is het effect op autonome motivatie 
geëvalueerd gedurende een periode van ongeveer twintig weken. Tijdens deze periode werd twee tot drie keer 
per week het type motivatie in kaart gebracht aan de hand van de Treatment Self-Regulation Questionnaire – 
Intellectual Disability (TSRQ-ID; Frielink, Schuengel, & Embregts, in voorbereiding). Van de zes deelnemers is er 
één uitgevallen. Bij de deelnemers die de interventie hebben afgerond, is een verschuiving te zien van 
gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie.  
 
Erkenning 
Erkend door: 
Deelcommissie Gehandicaptenzorg d.d. 02-07-2015. 
 
Oordeel: Goed onderbouwd. 
 
Referentie 
De referentie naar dit document is: 
Kroon, Frielink, &  Embregts (2015), Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Sterker dan de kick. 
Utrecht: Vilans.
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Uitgebreide omschrijving 

 

1. Probleembeschrijving 
 

1.1 Probleem 
Autonome motivatie van cliënten vergroot continuering van deelname aan interventies gericht op 
verslavingsproblematiek. Waar men bij gecontroleerde motivatie handelt vanuit een gevoel van dwang vanuit 
de persoon zelf of diens omgeving, doet men bij autonome motivatie iets omdat dat op zichzelf – of voor de 
persoon zelf waardevol of belangrijk is. Gecontroleerde motivatie hangt vaak samen met drop-out en weinig 
betrokkenheid. Het ontbreken van autonome motivatie is daarnaast een van de belangrijkste redenen voor het 
niet afronden van een behandeling (Olver & Wong, 2011). Autonome motivatie daarentegen is een belangrijke 
voorspeller voor de kans van slagen van een behandeling en blijvende gedragsverandering op de langere 
termijn (Deci & Ryan, 2000).  
 
Hoewel mensen met een verstandelijke beperking minder geneigd zijn om middelen te gebruiken dan mensen 
zonder een verstandelijke beperking (McGillicuddy, 2006) kennen zij een hoger risico op middelenmisbruik en 
middelenafhankelijkheid (Burgard, Donohue, Azrin, & Teichner, 2000; McGillicuddy, 2006; Slayter & Steenrod, 
2009). In de klinische praktijk worden daarnaast verontrustende signalen geuit over excessief game- en 
internetgebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (Embregts, Frielink, & Kroon, 2012).  
In bestaande interventies op het gebied van verslavingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke 
beperking wordt onvoldoende aandacht besteed aan motivatie en betrokkenheid. Deze interventies zijn vaak 
niet passend en sluiten onvoldoende aan op de specifieke behoeften van mensen met een verstandelijke 
beperking, zoals het rekening houden met beperkingen in het cognitief functioneren (Carroll Chapman & Wu, 
2012; Slayter, 2008). Zelfs wanneer mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan interventies die 
zich specifieker richten op deze doelgroep, blijken zij minder geneigd om te starten of deel te blijven nemen 
aan deze interventie (Carroll Chapman & Wu, 2012; Slayter, 2010).  
 
Autonome motivatie van cliënten ten aanzien van een interventie gericht op verandering van middelengebruik 
werkt voorspellend voor continuering van deelname aan de interventie, wat weer samenhangt met betere 
behandelresultaten en -uitkomsten (Slayter, 2010). Onderhavige interventie, Sterker dan de kick, richt zich 
daarom op het ontwikkelen en versterken van autonome motivatie bij mensen met een verstandelijke 

beperking met bijkomende verslavingsproblematiek
1
. 

                                                      
1
 Daar waar in deze interventiebeschrijving wordt gesproken over verslavingsproblematiek, gaat het zowel over het overmatig gebruik 

(misbruik) van genotsmiddelen als over excessief gamen/internetten. 

 

 
1.2  Spreiding 
Studies gericht op (het ontbreken van) autonome motivatie bij mensen met een verstandelijke beperking en 
verslavingsproblematiek zijn, voor zover ons bekend, tot op heden niet uitgevoerd. Het gegeven dat mensen 
met een verstandelijke beperking minder geneigd zijn om te starten of deel te blijven nemen aan een 
behandeling, lijkt er echter op te wijzen dat er sprake is van een gebrek aan, of afwezigheid van, autonome 
motivatie ten aanzien van verandering van verslaving, hetgeen als een in stand houdende factor gezien kan 
worden voor de verslaving. 
 
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op verslavingsproblematiek. 
Prevalentiecijfers voor middelenmisbruik zijn in het bijzonder hoog voor mensen met een lichte verstandelijke 
beperking met ernstige emotionele en gedragsproblemen binnen een residentiële behandelsetting. Zo vonden 
Tenneij en Koot (2007) dat er binnen een van de in totaal vijf in Nederland erkende behandelinstellingen voor 
mensen met een (lichte) verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychische 
problemen (zgn. SGLVG-instellingen) bij 42 procent van de 185 mensen sprake was van middelenmisbruik. 
Alcohol, cannabis en cocaïne zijn de meest gebruikte middelen. Didden, Embregts, van der Toorn en Laarhoven 
(2009) vonden in hun studie bij 39 cliënten binnen eveneens een SGLVG-instelling een vergelijkbaar percentage 
middelenmisbruik van 46 procent. Taggart, McLaughlin, Quinn en Milligan (2006) lieten zien dat 
middelmisbruik het meest voorkomt bij cliënten tot dertig jaar, en in het bijzonder bij mannen.  
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Cijfers ten aanzien van excessief game- en internetgebruik bij mensen met een verstandelijke beperking zijn tot 
op heden niet bekend, wel weten we dat dit in toenemende mate een probleem is bij normaal begaafde 
jongeren (van Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden, & van de Mheen, 2012). In de klinische praktijk worden 
verontrustende signalen geuit over excessief game- en internetgebruik bij mensen met een lichte 
verstandelijke beperking (Embregts, Frielink, & Kroon, 2012). 
 
1.3  Gevolgen 
Op basis van studies bij een populatie zonder verstandelijke beperking blijkt dat mensen die autonoom 
gemotiveerd zijn om middelengebruik en excessief game- en internetgebruik te veranderen meer 
betrokkenheid tonen tijdens de interventie, vaker deelnemen aan de interventiebijeenkomsten en bovendien 
een verandering in gebruik op de lange termijn beter volhouden (o.a. Ryan & Deci, 2008; Ryan, Plant, & 
O’Malley, 1995). De directe gevolgen van het ontbreken van autonome motivatie om verslavingsproblematiek 
te veranderen zijn bij mensen met een verstandelijke beperking nog niet onderzocht. Het is echter de 
verwachting dat door het gebrek aan of het ontbreken van autonome motivatie de kans groot is dat mensen 
met een verstandelijke beperking hun gebruik continueren. Dit kan negatieve gevolgen hebben, aangezien zij 
een verhoogde kans hebben op gedragsproblemen en bijkomende psychopathologie (Dekker, Koot, Ende, & 
Verhulst, 2002; Lowe et al., 2007); door middelenmisbruik en verslaving kunnen deze problemen worden 
versterkt of extra problemen worden gecreëerd. De gevolgen van middelengebruik voor deze doelgroep zijn 
onder te verdelen in vier categorieën (Dijkstra & Bransen, 2010): (1) psychische problemen als psychoses, 
verwardheid, angsten, depressieve klachten en achterdocht; (2) uiteenlopende sociale problemen, zoals 
eenzaamheid, verwaarlozing van zichzelf en de omgeving, weinig contact met vrienden/familie, en 
werkgerelateerde problemen als ziekteverzuim en niet op tijd kunnen komen; (3) gedragsproblemen, zoals 
agressie, geen maat kunnen houden en verstoorde concentratie. Naast agressie noemen Taggart en collega’s 
(2006) geweld en risicovol gedrag als veelvoorkomende gedragsproblemen; (4) financiële problemen, zoals 
schulden en moeilijk met geld om kunnen gaan. Hoewel ons geen onderzoek bekend is naar de gevolgen van 
excessief game- en internetgebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, is het aannemelijk dat, gezien 
de overeenkomsten tussen een internetverslaving en middelenverslaving (Spel, Schoenmakers, & Meerkerk, 
2009), soortgelijke gevolgen ook voor deze problematiek van toepassing zijn. 
 
Er bestaan op dit moment nog weinig betrouwbare gegevens ten aanzien van de vraag in welke mate de 
maatschappij in brede zin overlast of negatieve gevolgen ervaart van het middelenmisbruik (Dijkstra & 
Bransen, 2010) of het excessief game- en internetgebruik van mensen met een verstandelijke beperking. 
Kenmerken als preoccupatie, interferentie met het functioneren en controleverlies kunnen leiden tot 
daadwerkelijke overlast voor de maatschappij. Als het gaat om economische gevolgen, valt onder andere te 
denken aan de kosten van de (mislukte) behandelingen door instellingen binnen de gehandicaptenzorg en de 
verslavingszorg. Daarnaast zijn zij vaak niet in staat zich aan afspraken te houden en arbeid te verrichten, 
hetgeen extra kosten genereert (denk aan uitkeringen, sociale voorzieningen).  
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2. Beschrijving interventie 
 

2.1 Doelgroep 
 
Uiteindelijke doelgroep 
De interventie is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die functioneren op 
zwakbegaafd niveau (hierna samen genoemd als mensen met een lichte verstandelijke beperking; IQ tussen de 
50 en 85) die door het overmatig gebruik (misbruik) van genotsmiddelen, gamen of internetten problemen 
ondervinden in de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of sociale gezondheid. Misbruik wordt 
beschreven als de risicovolle consumptie van alcohol en drugs of het risicovol gedrag ten aanzien van gamen en 
internetten waarvan is bewezen dat het schadelijk is voor de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of 
sociale gezondheid van de persoon binnen een periode van twaalf maanden (Taggart et al., 2006). 
 
Intermediaire doelgroep 
Nee 
 
Selectie van doelgroepen 
Om deel te kunnen nemen aan de interventie, dient er aan een aantal inclusiecriteria voldaan te worden: 

 Ten eerste dient de persoon minimaal 18 jaar oud te zijn (er is geen bovengrens qua leeftijd). 

 Ten tweede dient de persoon een lichte verstandelijke beperking te hebben (zoals eerder beschreven, 
wordt hierbij in deze interventiebeschrijving een IQ-range van 50-85 gehanteerd).  

 Ten derde dient iemand de Nederlandse taal machtig te zijn; indien dit niet het geval is dan zal een 
tweetalige gedragskundige of sociotherapeut de training moeten geven omdat het materiaal in het 
Nederlands is geschreven.  

 Ten vierde dient de persoon, in overeenstemming met de eerder beschreven definitie van 
middelenmisbruik, beperkingen in zijn leven te ondervinden door het overmatig gebruik van middelen of 
excessief game- en internetgebruik (duur van het overmatig gebruik moet ten minste twaalf maanden 
zijn, zodat er sprake is van een structureel probleem en bijvoorbeeld niet van experimenterend gedrag 
van korte duur). De frequentie van het gebruik is hierbij, net als de woonlocatie (residentieel of 
ambulant), minder van belang; het gaat om de beperkingen die iemand in zijn leven ondervindt, ook al 
onderkent de persoon dit zelf (nog) niet. Met andere woorden, het is mogelijk dat de persoon zelf 
voorafgaand aan de interventie een besef heeft van zijn probleem maar hier vanuit zichzelf (nog) geen 
actie op wil ondernemen omdat de nadelen van het probleem niet opwegen tegen de voordelen die het 
gebruik met zich meebrengt. Anderzijds is het mogelijk dat niet de persoon zelf maar zijn of haar 
omgeving een probleem ervaart (op basis van de hieronder beschreven criteria). 

Om te bepalen of er sprake is van middelenmisbruik, wordt 1) afgegaan op het oordeel van de 
omgeving (de persoonlijk begeleider en de verantwoordelijk behandelaar), en 2) wordt gebruik 
gemaakt van de SumID-Q (VanDerNagel, Kiewik, Van Dijk, DeJong, & Didden, 2011). De SumID-Q is een 
uitgebreide vragenlijst voor het in kaart brengen van het middelengebruik bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Om te bepalen of er sprake is van excessief gamegebruik, wordt 1) afgegaan 
op het oordeel van de omgeving (de persoonlijk begeleider en de verantwoordelijk behandelaar), en 2) 
wordt gebruik gemaakt van de Clinical Video game Addiction Test (C-VAT). De C-VAT is een vragenlijst 
gericht op diagnostiek van gameverslaving in de klinische praktijk, ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met behandelaars uit die praktijk. De C-VAT bestaat uit negen items die beantwoord worden met nee 
(score 0) of ja (score 1); een score van 4 of hoger wijst op een vermoeden van problematiek (van Rooij, 
van Duin, Frielink, DeFuentes-Merillas, & Schoenmakers, 2012). 

 Tot slot, ten vijfde, dient er sprake te zijn van gecontroleerde motivatie om gebruik daadwerkelijk te 
veranderen. Gecontroleerde motivatie verwijst naar handelingen die iemand doet vanwege een gevoel 
van dwang, vanuit de persoon zelf of vanuit de omgeving. De interventie richt zich op het omzetten van 
gecontroleerde motivatie in autonomie motivatie (dat wil zeggen iets doen, bijvoorbeeld minder of geen 
drugs gebruiken, omdat dat op zichzelf – of voor de persoon zelf waardevol is om te doen). Louter 
deelnemen aan de interventie omdat bijvoorbeeld een begeleider dat wil impliceert dat er sprake is van 
gecontroleerde motivatie voor deelname en gedragsverandering. Hiermee is aan de voorwaarde voor 
deelname voldaan en zal het doel van de interventie zijn om deze gecontroleerde motivatie om te zetten 
in autonome motivatie. Indien sprake is van amotivatie en de cliënt wil op geen enkele manier deelnemen 
aan de interventie, dan zal de interventie niet opgestart worden.  
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De mate van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie om gebruik te veranderen wordt 
gemeten door middel van de Treatment Self-Regulation Questionnaire – Intellectual Disability (TSRQ-
ID; Frielink, Schuengel, & Embregts, in voorbereiding). Een cliënt kan deelnemen aan de interventie als 
hij/zij aan het begin van de interventie een score ≤ 3 heeft op autonome motivatie en een score > 3 op 
gecontroleerde motivatie. (zie voor verdere informatie onder 2.2. Doel) 

 
Er is sprake van een contra-indicatie voor de huidige interventie in het geval van verwarde, niet bij bewustzijn 
verkerende of anderszins niet aanspreekbare personen. In dit geval is het mogelijk dat de trainer besluit om de 
persoon door te verwijzen naar specialistische zorg en begeleiding.  
 
Het aanmelden voor de interventie kan op twee manieren verlopen. Allereerst kan een potentiële kandidaat 
zelf aangeven bij zijn/haar persoonlijk begeleider of de verantwoordelijk behandelaar dat hij/zij problemen 
ervaart met zijn/haar gebruik. De cliënt, zijn/haar persoonlijk begeleider en de verantwoordelijk behandelaar 
kunnen vervolgens in gezamenlijkheid contact opnemen met de trainer om te bespreken of de cliënt in 
aanmerking komt voor de interventie. Ten tweede kunnen de persoonlijk begeleider en de verantwoordelijk 
behandelaar op eigen initiatief met de cliënt bespreken of hij/zij deel zou willen nemen aan de interventie. 
Wanneer de cliënt hier open voor staat, kunnen de persoonlijk begeleider en de verantwoordelijk behandelaar 
vervolgens contact opnemen met de trainer. In beide gevallen wordt de trainer pas benaderd nadat de cliënt 
samen met diens persoonlijk begeleider en behandelaar over deelname aan de interventie gesproken heeft en 
de cliënt heeft ingestemd met deelname (informed consent). 
 
2.2 Doel 
 
Hoofddoel 
Het doel van de interventie Sterker dan de kick is dat door het volgen van de uit tien-individuele-sessies-
bestaande interventie het type motivatie vanuit de zelfdeterminatietheorie verandert van gecontroleerde 
motivatie naar autonome motivatie.  
 
De mate van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie om gebruik te veranderen wordt gemeten door 
middel van de Treatment Self-Regulation Questionnaire – Intellectual Disability (TSRQ-ID; Frielink, Schuengel, & 
Embregts, in voorbereiding). De TSRQ-ID is een vragenlijst die op een vijfpuntsschaal meet in hoeverre er 
sprake is van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie. Voorlopige resultaten laten een goede 
validiteit en betrouwbaarheid zien. Een score 1 betekent helemaal niet van toepassing en een score 5 betekent 
helemaal van toepassing. Een score 3 zit in het midden en betekent dat het desbetreffende type motivatie 
gedeeltelijk wel, maar ook gedeeltelijk niet van toepassing is. Indien een score > 3, wordt het desbetreffende 
type motivatie als van toepassing beschouwd. Immers, bij een score > 3 is dat type motivatie meer wel dan niet 
van toepassing. 
 
Een cliënt kan deelnemen aan de interventie als hij/zij aan het begin van de interventie een score ≤ 3 heeft op 
autonome motivatie en een score > 3 op gecontroleerde motivatie. Het doel van de interventie is dat deze 
score op autonome motivatie na afloop van de interventie ≥ 4 is, en dat de score op gecontroleerde motivatie ≤ 
3 is (deze scoring is bepaald door het onderzoeksteam dat betrokken is geweest bij het artikel dat geschreven is 
n.a.v. het pilotonderzoek beschreven bij onderdeel 6 van deze interventiebeschrijving). 
 
Subdoelen 
1. Door deelname aan de interventie krijgt de deelnemer zicht op zijn gebruik. 
2. Door deelname aan de interventie wordt de deelnemer zich bewust van de gevolgen (voor- en nadelen) 

van zijn gebruik. 
 
Toelichting relatie hoofddoel-subdoelen: 
Op het moment dat een persoon inzicht heeft in zijn of haar eigen gebruik (subdoel 1) en zich bewust is van de 
gevolgen van zijn of haar gebruik (subdoel 2), zal deze persoon in staat zijn om zelf na te denken over zijn of 
haar gebruik en een weloverwogen beslissing kunnen nemen over dat wat hij of zij wil doen met zijn of haar 
gebruik. Op het moment dat iemand zelf een weloverwogen beslissing neemt en alle voor- en nadelen tegen 
elkaar afweegt, is er sprake van autonome motivatie. 
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2.3 Aanpak 
 
Opzet van de interventie 
Voordat de interventie van start gaat, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de trainer en de 
deelnemer. Tijdens dit gesprek vertelt de trainer wat het doel van de interventie is, hoe de interventie eruitziet 
en wat er van de deelnemer en trainer verwacht wordt gedurende de periode van de interventie. Aan het 
einde van het kennismakingsgesprek wordt eveneens gekeken of de interventie aansluit bij de 
verwachtingen/wensen en beginsituatie van de deelnemer: de interventie richt zich immers niet op 
daadwerkelijke gedragsverandering, maar op het stuk daaraan voorafgaand: het ontwikkelen en versterken van 
autonome motivatie bij deelnemers zodat zij iets aan het gebruik willen veranderen omdat ze dat op zichzelf – 
of voor zichzelf waardevol vinden om te doen. 
 
De interventie bestaat uit tien wekelijkse, individuele bijeenkomsten die 45 tot zestig minuten duren (het 
eerste kennismakingsgesprek behoort hier niet toe). Afhankelijk van het tempo waarin de cliënt de behandelde 
stof verwerkt, is het mogelijk om het aantal sessies in te korten (als de stof snel opgepakt wordt) of uit te 
breiden (als iemand extra uitleg nodig heeft). Iedere bijeenkomst is opgebouwd volgens een vaste structuur. 
De trainer start met een terugblik op de vorige bijeenkomst en het bespreken van de gemaakte 
huiswerkopdracht. Vervolgens komt de nieuwe theorie aan bod en wordt er geoefend/gewerkt met behulp van 
diverse werkvormen. De interventie eindigt met een terugblik op de bijeenkomst en een uitleg over de 
huiswerkopdracht. Alle benodigde informatie is uitgewerkt op werkbladen die te downloaden zijn van de 
website behorende bij de interventie: www.sterkerdandekick.nl.   
   
Voorafgaand aan de start van de interventie, krijgt het begeleidings- of behandelteam van de deelnemer een 
klinische les van ongeveer anderhalf uur waarin het geïnformeerd wordt over verslavingsproblematiek in het 
algemeen en de inhoud van de interventie in het bijzonder. Op deze manier worden professionals gestimuleerd 
om ook buiten de interventie met de deelnemer in gesprek te gaan over zijn verslaving/gebruik. De 
PowerPointpresentatie behorende bij de klinische les is te downloaden van de website behorende bij de 
interventie. Naast deze klinische les wordt iemand uit het sociale netwerk van de cliënt intensief betrokken bij 
de interventie. Deze persoon, de helper genoemd, is iemand bij wie de cliënt terecht kan met vragen over 
zijn/haar gebruik en met wie de cliënt het huiswerk kan maken. Doordat deze helper aan het begin van de 
interventie al gekozen moet worden door de cliënt, is er iemand in het sociale netwerk van de cliënt die hij/zij 
vertrouwt, die hem/haar kan steunen en op wie de cliënt indien nodig kan terugvallen gedurende de 
interventie. 
 
De interventie Sterker dan de kick is een individuele interventie die met een klein aantal aanpassingen ook 
geschikt is om groepsgewijs aan te bieden. Deze aanpassingen zijn in een bijlage in de trainershandleiding 
beschreven. In de trainershandleiding zijn eveneens aanpassingen beschreven om de interventie aan te bieden 
aan jongeren. 
 
Sterker dan de kick is een training binnen een pre-interventie fase, en gaat direct vooraf aan andere 
interventies die zich specifiek richten op het daadwerkelijk veranderen van middelenmisbruik of excessief 
gamen en internetten. Het Trimbos-instituut heeft een Toolkit ontwikkeld waarin meerdere interventies 
beschreven zijn die alle gericht zijn op het behandelen van diverse soorten verslaving. De in de Toolkit 
genoemde interventies komen alle in aanmerking als potentieel vervolg op Sterker dan de kick. Het is aan de 
desbetreffende trainer om, in overleg met de behandelaar van de cliënt, hierin een keuze te maken, waarbij 
rekening gehouden wordt met: 

 de direct verkrijgbare vervolginterventies; en  

 de reeds opgebouwde band tussen de trainer en de cliënt tijdens de interventie Sterker dan de kick. Het 
verdient aanbeveling dat dezelfde trainer die Sterker dan de kick gaf, ook de vervolginterventie geeft (er is 
dan immers al een band en gegevensoverdracht is dan niet nodig); indien een andere trainer de 
vervolginterventie samen met de cliënt oppakt, zal de trainer van Sterker dan de kick in overleg met de 
cliënt het eindverslag, de Gebruiksaanwijzing en de Pas-Op-Pas ter kennisgeving doorsturen naar de 
trainer van de nieuwe interventie. 

 

http://www.sterkerdandekick.nl/
http://www.trimbos.nl/~/media/Themas/3_Preventie/LVG/Toolkit%20LVB%20en%20verslaving_2013.ashx
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Locatie en uitvoerders 
Om daadwerkelijk gedrag te veranderen is het belangrijk dat iemand zelf voor deze verandering kiest. In het 
motivatiestadium waarin cliënten zitten die deelnemen aan de interventie Sterker dan de kick (namelijk 
gecontroleerde motivatie), is het vooral van belang aan te sluiten op dat stukje motivatie dat hen beweegt deel 
te nemen aan de interventie. Daarom wordt de trainingslocatie vastgesteld in overleg tussen de trainer en de 
deelnemer. Zij kunnen besluiten om de interventie plaats te laten vinden in de thuissituatie, mits er sprake is 
van een rustige, besloten ruimte waar de trainer en de cliënt – zonder gestoord of afgeleid te worden – de 
interventie kunnen uitvoeren, maar zij kunnen ook besluiten dat de interventie plaatsvindt in een 
behandelruimte op een locatie van de organisatie. 
 
De trainer is een gedragskundige of sociotherapeut met kennis van verstandelijke beperkingen en met affiniteit 
met verslavingsproblematiek. Om vanuit een open en onbevooroordeelde attitude met de deelnemer in 
gesprek te gaan, is het af te raden dat een directe begeleider de interventie uitvoert bij een van zijn/haar 
cliënten. Juist die houding kan als begeleider lastig zijn. Bijvoorbeeld: vier cliënten wonen samen in één huis. 
Piet rookt regelmatig een joint op zijn kamer, ook al is dit niet toegestaan. Als trainer ga je hierover in gesprek 
met Piet, terwijl je als begeleider mogelijk eerst zult moeten ingrijpen alvorens met hem in gesprek te gaan, 
omdat zijn gedrag ook invloed kan hebben op de andere cliënten die in het huis wonen.  
 
Inhoud van de interventie 
De interventie bestaat uit tien bijeenkomsten. Gedurende elke bijeenkomst zijn de uitgangspunten van 
motiverende gespreksvoering belangrijk, aangezien deze methodiek ingezet kan worden om autonome 
motivatie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking te ontwikkelen (Frielink & Embregts, 2013; 
Frielink et al., 2014). Motiverende gespreksvoering is een methodiek die mensen ondersteunt in een 
veranderproces, hetgeen niet in slechts één bijeenkomst bereikt wordt. Vijf belangrijke principes hierbij zijn: 
het tonen van begrip, het wijzen op discrepantie (tussen de huidige situatie en een mogelijke, gewenste, 
toekomstige situatie), het vermijden van discussies, het meegaan met weerstand en het bevorderen van 
zelfeffectiviteit. De gewenste uitkomsten en doelstellingen van de professional zijn niet het uitgangspunt, maar 
het gezamenlijk komen tot inzicht in de wensen en het gedrag van de deelnemer zelf. Samenwerking en eigen 
verantwoordelijk van de deelnemer staan hierbij centraal. 
 
Hieronder volgt per bijeenkomst een korte omschrijving van inhoud en werkvormen: 
1. Kennismaking. Tijdens deze bijeenkomst maken de trainer en de deelnemer kennis met elkaar. De trainer 

licht het doel van de interventie toe en bespreekt de verschillende onderdelen uit de deelnemersmap 
(map met bijlagen waaraan tijdens de interventie gewerkt wordt). Een belangrijk onderdeel hiervan is de 
Gebruiksaanwijzing. Tijdens de trainingsperiode vult de trainer deze Gebruiksaanwijzing samen met de 
deelnemer in. De trainer verwerkt relevante informatie na iedere bijeenkomst en neemt de aangepaste 
Gebruiksaanwijzing de daaropvolgende bijeenkomst mee. Deze nieuwe versie van de Gebruiksaanwijzing 
wordt vervolgens aan de deelnemersmap toegevoegd. Door middel van de SumID-Q (VanDerNagel et al., 
2011) of het bordspel Trip gaat de trainer het gesprek met de deelnemer aan over zijn/haar gebruik. Als 
huiswerk vraagt de deelnemer iemand uit zijn/haar sociale netwerk om zijn/haar ‘helper’ te worden.  

2. Gebruik in beeld. De trainer verkent de kennis die de deelnemer heeft over zijn/haar gebruik en de 
deelnemer ontwikkelt kennis over zijn/haar gebruik door het (via internet) beantwoorden van 
verschillende vragen over het middel dat hij/zij gebruikt (voor gamen/internet zijn aparte vragen 
ontwikkeld). De trainer helpt waar nodig en bespreekt na afloop de antwoorden met de deelnemer.  

3. Wanneer ben je verslaafd? De trainer en deelnemer bespreken samen wanneer iemand verslaafd is. 
Allereerst wordt de deelnemer gevraagd om hier antwoord op te geven. De trainer integreert hierbij de 
begrippen gebruik, misbruik en verslaving. Vervolgens wordt nader op deze vraag ingegaan aan de hand 
van een filmfragment, waarbij overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemer zelf en de persoon in 
het filmfragment worden besproken.  

4. Wanneer krijg je zin? De trainer en de deelnemer bespreken wat fijn en niet fijn aan het gebruik is (een 
voor- en nadelenbalans). Op deze manier wordt de deelnemer aangemoedigd een uitspraak te doen over 
zijn/haar gebruik en keuze om al dan niet te stoppen/minderen. De trainer introduceert vervolgens het 
begrip ‘zin’ waarna zij samen naar een filmfragment kijken waarin het begrip nogmaals wordt uitgelegd. 
Tot slot gaat  de deelnemer na wanneer hij/zij het meeste zin heeft.  
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5. Zin, hoe werkt dat? De deelnemer denkt tijdens deze bijeenkomst na over concrete verleidelijke situaties 
waarin het risico op gebruik groot is. Door middel van een cartoon wordt het complexe begrip zin 
nogmaals toegelicht, waarna de deelnemer aan de hand van een afbeelding van een lichaam wordt 
gevraagd na te denken over waar hij/zij zin bij zichzelf kan herkennen.  

6. De 3 G’s: Gebeurtenis, Gevoel en Gedachte. De trainer introduceert de begrippen gebeurtenis, gevoel en 
gedachte en vraagt de deelnemer deze begrippen toe te passen op zijn/haar eigen situatie. Hiervoor is 
een werkblad ontwikkeld. Vervolgens oefent de deelnemer met de begrippen gebeurtenis, gevoel en 
gedachte.  

7. Als je zin krijgt, ga je voortaan…. De trainer en de deelnemer bespreken samen het belang van 
alternatieven voor gebruik en gaan samen op zoek naar alternatieven. De trainer heeft hiervoor een lijst 
met mogelijke alternatieven, maar de deelnemer wordt ook uitgedaagd om zelf alternatieven te zoeken. 
Ook wordt besproken of de alternatieven haalbaar zijn en/of wat hier eventueel voor nodig zou zijn.  

8. Netwerkcirkel. De trainer introduceert het onderwerp ‘omgeving’ bij de deelnemer, en samen met de 
trainer vult de deelnemer zijn/haar netwerkcirkel in (wie is er allemaal belangrijk voor jou?). De trainer 
koppelt de omgeving vervolgens aan het onderwerp ‘hulp bieden’ en bespreekt met de deelnemer hoe de 
omgeving aan hem/haar kan zien of het goed of minder goed met hem/haar gaat.  

9. Pas-Op-Pas. Op basis van de bijgewerkte Gebruiksaanwijzing selecteren de trainer en de deelnemer de 
belangrijkste aandachtspunten om deze te verwerken in een ‘Pas-Op-Pas’. Op deze pas staan alle 
belangrijke zaken die besproken zijn tijdens de interventie: Wat zijn moeilijke situaties? Wat kun je doen 
als je in de verleiding komt? Waarom wil je stoppen/minderen met gebruik? De laatste versie van de 
Gebruiksaanwijzing wordt vervolgens ook vergeleken met de eerste Gebruiksaanwijzing (ingevuld tijdens 
de eerste bijeenkomst). 

10. Afsluiting. Tijdens de laatste bijeenkomst vertelt de deelnemer aan zijn/haar helper wat er allemaal 
tijdens de interventie is besproken en wat hij/zij heeft geleerd. De interventie wordt (feestelijk) afgerond 
met het overhandigen van een certificaat als bewijs van deelname. 

 
Gedurende de interventie wordt gewerkt aan zicht krijgen op het eigen gebruik (subdoel 1) en de voor- en 
nadelen van gebruik (subdoel 2) door bijvoorbeeld aan de hand van kaartjes samen te bespreken wat fijne en 
niet-fijne aspecten van gebruik zijn en door aan de hand van een filmfragment over het eigen gebruik na te 
leren denken. Bij de laatste twee bijeenkomsten (bijeenkomst 9 en 10) worden de subdoelen expliciet samen 
met de cliënt geëvalueerd. Tijdens bijeenkomst 9 worden de belangrijkste aandachtspunten van de 
Gebruikershandleiding verwerkt in een ‘Pas-Op-Pas’: Wat zijn moeilijke situaties? Wat kun je doen als je in de 
verleiding komt? Waarom wil je stoppen/minderen met gebruik? Deze vragen hebben tot doel om de cliënt 
meer inzicht te geven in zijn gebruik (subdoel 1) en in de voor- en nadelen van gebruik (subdoel 2). De trainer 
en de cliënt bespreken samen welke informatie op de Pas-Op-Pas wordt vermeld. Tijdens bijeenkomst 10 
overhandigt de trainer de Pas-Op-Pas aan de cliënt, waarna de gegevens nogmaals besproken worden. 
 
2.4 Ontwikkelgeschiedenis 
 
Betrokkenheid doelgroep 
Het ontwikkeltraject van Sterker dan de kick is in 2009 gestart met het inzetten van de training Omgaan met 
middelen en verslaving (Trentelman, 2009). Tijdens het uitvoeren van deze training liepen de trainers (1

e
 en 2

e
 

auteur van Sterker dan de kick) en de deelnemers (mensen met een lichte verstandelijke beperking) tegen een 
aantal zaken aan. Zo is de training Omgaan met middelen en verslaving groepsgewijs. Veel deelnemers merkten 
op het prettig te vinden om de training individueel aangeboden te krijgen. Daarnaast merkten de trainers dat 
niet alle deelnemers even gemotiveerd waren om deel te nemen aan de training; ze hadden er simpelweg geen 
zin in of gaven aan geen probleem te ervaren wat betreft hun gebruik (terwijl hun omgeving duidelijke 
problemen in functioneren opmerkte en hierbij handelingsverlegenheid ervoer). Om die reden is de interventie 
Sterker dan de kick ontwikkeld, die tot doel heeft om deelnemers te motiveren om deel te nemen aan de 
training van Trentelman (maar ook aan de andere trainingen die beschreven staan in de Toolkit van het 
Trimbos-instituut) en dus voorafgaand aan deze training wordt gevolgd. Om tot de uiteindelijke versie van de 
interventie te komen (die onderzocht is op effectiviteit; zie onderdeel 6 van deze interventiebeschrijving) zijn er 
diverse pilots uitgevoerd waaraan in totaal negentien mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben 
deelgenomen. Aan hen is gedurende het hele traject regelmatig gevraagd om mee te denken over de 
materialen en de trainingsopbouw. Zo werd bijvoorbeeld na iedere bijeenkomst gevraagd wat zij van het 
gebruikte materiaal vonden en hoe zij de sessie hadden ervaren. Deze informatie werd op gestructureerde 
wijze in kaart gebracht en bijstellingen werden bij een volgende, nieuw op te starten interventie getoetst.  
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Ook zijn de begeleiders van deze negentien deelnemers naar hun ervaringen gevraagd, waardoor de te 
bespreken theorie van enkele bijeenkomsten ingekort danwel uitgebreid is. Al deze input is verwerkt in de 
uiteindelijke versie van de interventie. Zo zijn de huiswerkopdrachten aangepast (verschillende werkvormen), is 
de inhoud van de te bespreken theorie op bepaalde punten vereenvoudigd (bijvoorbeeld de uitleg over 
‘craving’) en is het te gebruiken materiaal aangepast (bijvoorbeeld nasynchronisatie van een Engelstalig 
filmpje). 
 
Bovendien hebben mensen met een lichte verstandelijke beperking, ouders van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking en professionals aan de hand van deelname aan focusgroepen meegedacht over de 
aanpassingen die nodig zijn bij het inzetten van de methode die centraal staat in de interventie, motiverende 
gespreksvoering (Frielink & Embregts, 2013). Deze focusgroepen zijn vervolgens geanalyseerd en vormen het 
fundament voor de geformuleerde aanbevolen aanpassingen. 
 
Buitenlandse interventie 
Niet van toepassing. De interventie is in Nederland ontwikkeld. 
 
2.5 Vergelijkbare interventies 
 
In Nederland uitgevoerd 
Er zijn een aantal verschillende interventies in Nederland op het gebied van verslaving die ingezet worden 
binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: de module ‘Omgaan met middelen en 
verslaving’ (Trentelman, 2009), de Libermannmodule ‘Trainingsmodule omgaan met verslaving’ (Roberts, 
Shaner, & Eckman, 1999) en de training Open en Alert (Dijkstra & Bransen, 2011). Open en Alert is in 2011 
erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie door het Centrum Gezond Leven van het RIVM. De 
interventie Sterker dan de kick zou als een pre-interventie gezien kunnen worden voor deze interventies.  
 
Overeenkomsten en verschillen 
Overeenkomsten met alle drie de interventies: 

 Gericht op verslavingsproblematiek van mensen met een verstandelijke beperking.  
 

Verschillen met de Libermannmodule en Omgaan met middelen en verslaving: 

 Sterker dan de kick wordt individueel aangeboden. 

 Sterker dan de kick richt zich naast middelengebruik ook op game- en internetgebruik. 

 Sterker dan de kick richt zich op motivatie, en niet op de daaropvolgende gedragsverandering. 

 Sterker dan de kick is gebaseerd op de methode motiverende gespreksvoering. 

 Sterker dan de kick is onderbouwd met wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Verschillen met Open en Alert: 

 Open en Alert is een programma voor visie- en beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering 
(scholing) op het gebied van alcohol en drugs in risicosettings en richt zich daarbij op professionals; 
Sterker dan de kick richt zich op mensen met een lichte verstandelijke beperking. 

 Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik te voorkomen door organisaties te 
stimuleren tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken en een 
alerte aanpak van problemen voortkomend uit dit gebruik; Sterker dan de kick richt zich op het stimuleren 
van autonome motivatie om gebruik te veranderen. 
 

Toegevoegde waarde 
Sterker dan de kick verschilt van de andere interventies vanwege de specifieke focus op autonome motivatie. 
Motivatie is een belangrijke voorwaarde en een eerste stap om te komen tot daadwerkelijke 
gedragsverandering (Miller & Rollnick, 2002). Daarnaast wordt Sterker dan de kick individueel aangeboden, iets 
dat door mensen met een verstandelijke beperking zelf als groot voordeel wordt aangegeven. Indien nodig of 
wenselijk kan de training eventueel ook groepsgewijs worden aangeboden; in de trainershandleiding staan 
daarvoor enkele suggesties voor aanpassingen beschreven. Bovendien is Sterker dan de kick onderbouwd met 
wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek en staat een veel gebruikte klinische methode, 
motiverende gespreksvoering, centraal. 
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3. Onderbouwing 
 
Oorzaken 
De interventie Sterker dan de kick richt zich zowel op middelenmisbruik als overmatig gamen en internetten 
omdat er veel overeenstemming tussen beide bestaat (Spel, Meerkerk, & Schoenmakers, 2009). Zo komen de 
criteria voor een internetverslaving overeen met de onderliggende dimensies van een middelenverslaving, 
zoals het verlies van controle, het ervaren van craving en het gebruik ten behoeve van stemmingsverandering. 
Bovendien laten Ko en collega’s (2009) zien dat bij een internetverslaving dezelfde hersenenstructuren actief 
zijn als bij een middelenverslaving. De onderstaande factoren hebben dan ook zowel betrekking op 
middelenmisbruik als op overmatig gamen en internetten. 
 
Factoren die verslavingsproblematiek veroorzaken zijn onder te verdelen in drie categorieën: biologische, 
psychische en sociale factoren. Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben vaak meer biologische, 
psychische en sociale risicofactoren voor problematisch middelengebruik; zij zijn dan ook een risicogroep voor 
verslaving (VanDerNagel, Kiewik, & Didden, 2013). Biologische factoren bepalen of iemand in meer of mindere 
mate aanleg heeft om verslaafd te raken aan het gebruik van middelen.  
 
Psychische risicofactoren maken iemand meer kwetsbaar voor de ontwikkeling van een verslaving. Zo kunnen 
mensen bijvoorbeeld middelen gebruiken om depressieve klachten of een angstig gevoel (tijdelijk) te 
verminderen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben echter vaak onvoldoende inzicht in hun eigen 
gebruik en in de gevolgen daarvan waardoor zij de consequenties van hun handelen slecht inzien (Borg, 2008). 
Met andere woorden, er is sprake van een gebrek aan zelfbewustzijn ten aanzien van verslaving, waardoor het 
middelengebruik of het excessief gamen/internetten in stand gehouden kan worden. Zelfbewustzijn is immers 
een belangrijke voorwaarde voor autonome motivatie (Deci & Ryan, 1985).  
 
De sociale omgeving waarin iemand zich bevindt kan het gebruik van middelen eveneens sterk beïnvloeden. Als 
iemand in een omgeving verblijft waarin middelengebruik normaal is, is de kans groot dat iemand zelf ook 
(meer) gaat gebruiken. Deze risicofactor is extra aanwezig bij mensen met een verstandelijke beperking 
aangezien zij eenvoudig te beïnvloeden zijn door de omgeving en daardoor gedrag kunnen laten zien ‘om erbij 
te horen’ (Borg, 2008). Professionals nemen een belangrijke plaats in in de sociale omgeving van mensen met 
een verstandelijke beperking en zij hebben dan ook een belangrijke rol bij het in stand houden of verminderen 
van problemen ten aanzien van middelengebruik. Middelengebruik bij cliënten zorgt echter vaak voor 
handelingsverlegenheid bij professionals en wordt vaak pas herkend of ontdekt als aanzienlijke sociale, 
medische of psychologische gevolgen optreden (Westermeyer, Kemp, & Nugent, 1996). De 
handelingsverlegenheid heeft zowel betrekking op kennis van als vaardigheid in het omgaan met cliënten met 
middelengebruik. Veel cliënten hebben als gevolg daarvan een verminderd vertrouwen in professionals omdat 
in het verleden bijvoorbeeld slechte ervaringen zijn opgedaan met niet afgeronde behandelingen (Rijkaart & 
Neijmeijer, 2011). Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn daarom niet altijd geneigd om een 
beroep te doen op hulp en ondersteuning (Embregts, 2011) en vermijden zelfs noodzakelijke zorg (Didden, 
2010), bijvoorbeeld uit angst voor bemoeizucht door professionals. Het ontbreken van betrokkenheid bij en 
motivatie om iets aan gebruik te veranderen is dan ook een belangrijke factor bij het veranderen van 
middelengebruik. Deci en Ryan (2000) beschrijven dat wanneer aan drie psychologische basisbehoeften wordt 
voldaan, dat automatisch leidt tot meer betrokkenheid en autonome motivatie. Het betreft hier de behoeften 
aan autonomie, verbondenheid en competentie. Als een deelnemer zich tijdens de interventie verbonden voelt 
met de professional (= behoefte aan verbondenheid), het idee heeft zelf inspraak te hebben in de interventie (= 
behoefte aan autonomie) en bovendien het gevoel heeft dat hij/zij bekwaam is in de dingen die van hem/haar 
gevraagd worden (behoefte aan competentie), zal dat leiden tot een toename van autonome motivatie (Deci & 
Ryan, 2000). Alhoewel het ontbreken van een gevoel aan autonomie, verbondenheid en competentie een 
risicofactor is, staat deze beschreven bij omgevingsfactoren omdat de professional die de interventie aan de 
cliënt aanbiedt een belangrijke rol speelt in de mate waarin de cliënt zich autonoom, verbonden en competent 
voelt (Ryan & Deci, 2000). 
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Aan te pakken factoren 
De interventie Sterker dan de kick pakt de volgende van de hierboven beschreven factoren aan: 
1. De vervulling van de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie (hetgeen leidt tot een 

toename van autonome motivatie; hoofddoel); 
2. De ontwikkeling van zelfbewustzijn ten aanzien van verslaving (hetgeen leidt tot een inzicht in het eigen 

gebruik (subdoel 1) en de gevolgen van gebruik (subdoel 2)). 
 
Toelichting: de interventie Sterker dan de kick richt zich op het gedeelte voorafgaand aan daadwerkelijke 
gedragsverandering, namelijk het ontwikkelen van motivatie om vanuit jezelf iets aan je gebruik te veranderen, 
en dus niet op de factor sociale omgeving. Hoewel ook de context daarbij belangrijk is (mensen met een 
verstandelijke beperking zijn beïnvloedbaar), wordt de deelnemer vooral gestimuleerd zelf na te denken over 
zijn of haar gebruik en wat hij of zij daar mee wil. Het is de trainer die daarbij een belangrijke rol inneemt, 
waarbij Sterker dan de kick als relationele pre-interventie gezien kan worden. Dat betekent dat de trainer een 
belangrijke taak heeft om de basisbehoeften van de deelnemer op het gebied van autonomie, verbondenheid 
en competentie te ondersteunen. Met andere woorden, de trainer heeft een centrale rol om er voor te zorgen 
dat een cliënt zich tijdens een interventie verbonden voelt met de trainer (= behoefte aan verbondenheid), het 
idee heeft zelf inspraak te hebben in de interventie (= behoefte aan autonomie) en bovendien het gevoel heeft 
dat hij/zij bekwaam is in de dingen die van hem/haar gevraagd worden (behoefte aan competentie). Dit zal 
leiden tot een toename van zelfbewustzijn ten aanzien van verslaving, en dus tot autonome motivatie en 
autonome keuzes (Deci & Ryan, 2000). 
 
Verantwoording 
De zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) maakt onderscheid tussen ‘gecontroleerde motivatie’ en 
‘autonome motivatie’. Gecontroleerde motivatie komt tot stand door opgelegde consequenties (straffen en 
belonen) of door gevoelens van externe of interne druk (bijvoorbeeld schuld, angst en trots). Er is sprake van 
autonome motivatie als de persoon een activiteit uitvoert omdat de activiteit op zichzelf leuk of interessant is, 
of omdat de activiteit persoonlijk waardevol is voor de persoon. De kans dat gedrag blijvend verandert en het 
welzijn van de persoon verbetert, is bij autonome motivatie het grootst (Deci & Ryan, 2000). Andersom geldt 
dat de kans op blijvende gedragsverandering minimaal is als de motivatie alleen maar bestaat uit beloningen of 
straffen. Om autonome motivatie bij mensen met een lichte verstandelijke beperking op te roepen en te 
versterken, kan motiverende gespreksvoering ingezet worden (Frielink et al., 2014)

2
. 

 
Motiverende gespreksvoering is een klinische methode die professionals handvatten biedt om autonome 
motivatie voor gedragsverandering bij mensen te versterken (Miller & Rollnick, 2002). Met andere woorden, 
door het toepassen van motiverende gespreksvoering door de professional, wordt de verschuiving van het type 
motivatie van gecontroleerde motivatie naar autonome motivatie gefaciliteerd (hoofddoel). Het is hierbij van 
belang dat de professional en de cliënt op zoek gaan naar tegenstrijdigheden in de ervaringen die de cliënt 
heeft met zijn gebruik, om daarmee zicht te krijgen op het gebruik (subdoel 1) en de gevolgen daarvan (subdoel 
2). Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een voor- en nadelenbalans. Motiverende gespreksvoering kent 
een aantal specifieke kenmerken: a) De professional gaat uit van partnerschap en gelijkwaardigheid, en stelt 
zich dus niet op als de alwetende deskundige, b) De professional ondersteunt de cliënt, zonder dat hij/zij 
hem/haar dwingt of probeert te overtuigen. Het is niet de taak van de professional om kennis of inzichten over 
te brengen, maar om deze op te roepen bij de ander, c) De professional houdt altijd respect voor de autonomie 
van de cliënt, en d) De professional neemt een accepterende en begripvolle houding aan ten opzichte van de 
cliënt. Binnen motiverende gespreksvoering kan de professional vijf gesprekstechnieken gebruiken om – vanuit 
de basisprincipes – met de cliënt in gesprek te gaan: 1) Open vragen stellen. De professional laat de cliënt 
zijn/haar verhaal in eigen woorden vertellen, zonder te sturen; 2) Reflectief luisteren. De professional herhaalt 
of verwoordt wat hij/zij denkt dat de ander bedoelt of non-verbaal uitdrukt; 3) Bevestigen. De professional laat 
de cliënt merken dat hij/zij diens sterke kanten ziet en benadrukt deze; 4) Samenvatten. De professional 
koppelt de belangrijkste aspecten uit het gesprek kort terug; en 5) Verandertaal uitlokken. De professional laat 
de cliënt zelf met argumenten voor verandering komen. 
 

                                                      
2 De uitwerking van motiverende gespreksvoering en de zelfdeterminatietheorie die in dit onderdeel van de interventiebeschrijving 

beschreven staan, is (gedeeltelijk) afkomstig uit het artikel ‘Motiverende gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke 

beperking’, van Frielink, Embregts en Schuengel (2014). 
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Frielink en Embregts (2013) hebben door middel van focusgroepen en semi-gestructureerde interviews met in 
totaal 26 deelnemers (cliënten, ouders en professionals) belangrijke aandachtspunten voor motiverende 
gespreksvoering bij mensen met een lichte verstandelijke beperking in kaart gebracht. Met behulp van deze 
aandachtspunten kunnen professionals de methode ook in de klinische praktijk toepassen bij mensen met een 
lichte verstandelijke beperking. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat aanpassingen aan het taalniveau 
(onder andere eenvoudige en concrete taal, korte zinnen, gerichte vragen en het aanvangen van een vraag met 
een vraagwoord), het rekening houden met de cognitieve capaciteiten van cliënten (onder andere één vraag 
per keer stellen en voldoende reactietijd geven) en het controleren op sociaal wenselijke antwoorden 
belangrijk zijn. 
 
Markland, Ryan, Tobin en Rollnick (2005) en Vansteenkiste en Sheldon (2006), allen vooraanstaande 
onderzoekers op het gebied van de zelfdeterminatietheorie en motiverende gespreksvoering, stellen dat een 
professional door het inzetten van motiverende gespreksvoering probeert om samen met de cliënt een weg te 
vinden die leidt tot een diepe vervulling van drie psychologische basisbehoeften – verbondenheid, competentie 
en autonomie, welke centraal staan binnen de zelfdeterminatietheorie. De basisbehoefte autonomie verwijst 
naar de mate waarin de cliënt het gevoel heeft psychologisch vrij te zijn in zijn/haar handelen. De behoefte aan 
relationele verbondenheid heeft betrekking op de wens om relaties op te bouwen met anderen, voor anderen 
te zorgen en verzorgd te worden (Baumeister & Leary, 1995; van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens, & 
Andriessen, 2009). De behoefte aan competentie verwijst ten slotte naar de mate waarin iemand het gevoel 
heeft bekwaam te zijn in die dingen die hij/zij doet. Een activiteit die bijdraagt aan vervulling van deze drie 
basisbehoeften wordt sterker bekrachtigd dan activiteiten die minder leiden tot vervulling van deze 
basisbehoeften. Met andere woorden, autonome motivatie ontstaat voor activiteiten waarvan de persoon 
verwacht dat deze bijdragen aan de vervulling van de basisbehoeften (Deci & Ryan, 2000). Deci (2004) stelt dat 
deze aanname opgaat voor ieder individu, zowel met als zonder een (verstandelijke) beperking. De sociale 
omgeving heeft een belangrijke rol in het ondersteunen en bevredigen van deze basisbehoeften, en dus in het 
ontwikkelen van autonome motivatie (Deci & Ryan, 2000). Aangezien professionals vaak een centrale plaats 
innemen in de omgeving van cliënten, staan zij voor een belangrijke uitdaging: samen met de cliënt op zoek 
gaan naar een omgeving/situatie waarin optimaal aan de basisbehoeften van de cliënt wordt toegekomen. 
Immers, als de basisbehoeften vervuld worden, en autonome motivatie kan ontstaan, leidt dit tot diverse 
positieve uitkomsten zoals behoud van gedragsverandering op de lange termijn, een beter psychisch 
welbevinden en verhoogde therapietrouw (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Met andere woorden, als 
een cliënt zich tijdens een behandeling verbonden voelt met de professional, het idee heeft zelf inspraak te 
hebben in de behandeling en bovendien het gevoel heeft dat hij/zij bekwaam is in de dingen die van hem 
gevraagd worden, dan is de kans op verhoogde therapietrouw en blijvende gedragsverandering op de lange 
termijn aanzienlijk groter dan wanneer de cliënt zich niet verbonden, autonoom of competent voelt. 
Motiverende gespreksvoering helpt professionals dergelijke omgevingen/situaties te vinden (Markland et al., 
2005; Vansteenkiste & Sheldon, 2006), waarbij enerzijds getracht wordt de drie behoeften te vervullen en 
anderzijds de aandacht gericht wordt op mogelijkheden tot verandering die de persoon zelf aandraagt. Binnen 
de interventie Sterker dan de kick wordt motiverende gespreksvoering ingezet om de cliënt zelf na te laten 
denken over zijn middelengebruik. Zo worden er gesprekken gevoerd over de voor- en nadelen van gebruik en 
niet-gebruik. Ook is er, ondanks het vaste programma van de bijeenkomsten, ruimte voor inbreng en vragen 
van de cliënt, waardoor de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. 
 
Motiverende gespreksvoering is echter niet alleen gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie (Markland, Ryan, 
Tobin, & Rollnick, 2005), maar ook op het transtheoretisch model van gedragsverandering (ook wel het Stages 
of change model genoemd). Dit model van Prochaska en DiClemente (1986) beschrijft zes stadia van 
gedragsverandering: vooroverwegen (cliënt ziet geen probleem), overwegen (tegenstrijdigheid, ambivalentie), 
beslissen, in actie komen, volhouden en terugvallen. Prochaska en DiClemente stellen dat iedereen die zijn 
gedrag wil veranderen, deze stappen zal doorlopen. Dit is een cyclisch proces; het stadium waarin iemand zich 
bevindt, kan van moment tot moment verschillen. Als iemand vandaag in het stadium beslissen zit (‘ik wil 
minderen met gebruik’), kan het zijn dat deze persoon morgen in het stadium overwegen zit (‘of zou mijn 
gebruik toch niet zo’n probleem zijn?’). Vanuit het oogpunt van motiverende gespreksvoering is het belangrijk 
om als professional goed in te schatten in welk stadium de cliënt zit en daar vervolgens ook de ondersteuning 
op af te stemmen. 
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Figuur 1. Verkorte schematische weergave van doelen, methoden en de daaraan gekoppelde aanpak. 
 

Factor + Doel Methode Aanpak 

Vervulling van 
de 
basisbehoeften 
autonomie, 
verbondenheid 
en competentie 

Motiverende gespreksvoering  
(Frielink et al., 2014; Miller & 
Rollnick, 2002) en 
uitgangspunten 
zelfdeterminatietheorie (Deci 
& Ryan, 2002) 

De trainer zorgt voor een autonomie ondersteunende  
omgeving, waarbij hij/zij informatie geeft over verslaving en 
daaraan gerelateerde onderwerpen, zorgt voor een 
vertrouwde sfeer met persoonlijk contact en zorgt ervoor 
dat de deelnemer actief betrokken wordt bij de 
bijeenkomst. Dit met als doel de basisbehoeften aan 
verbondenheid, competentie en autonomie van de 
deelnemer zoveel mogelijk te vervullen, hetgeen leidt tot 
autonome keuzes en autonome motivatie. 

Ontwikkeling 
van 
zelfbewustzijn 
t.a.v. verslaving 

Motiverende gespreksvoering  
(Frielink et al., 2014; Miller & 
Rollnick, 2002) en 
uitgangspunten 
zelfdeterminatietheorie (Deci 
& Ryan, 2002) 

Door samen met de deelnemer in gesprek te gaan over het 
gebruik, wordt geprobeerd de cliënt nadelen van gebruik en 
voordelen van minderen/stoppen met gebruik te laten 
benoemen. Hierbij wordt eveneens informatie gegeven 
over de gevolgen van gebruik, onder andere door het 
bekijken van filmfragmenten waarin andere mensen hun 
verhaal vertellen. Door te bespreken wat er in de 
deelnemer omgaat, waarom dat gebeurt en wat de 
deelnemer daaraan kan doen, ontwikkelt de deelnemer 
zelfbewustzijn ten aanzien van zijn/haar verslaving. 
Zelfbewustzijn is op zijn beurt een belangrijke voorwaarde 
voor autonome motivatie. 

 
Werkzame elementen 
Alle werkzame elementen die de doelen van de training realiseren zijn gebaseerd op wetenschappelijke 
evidentie; de referenties worden achter de onderstaande werkzame elementen toegevoegd: 
1. De interventie wordt individueel aangeboden (Lundahl & Burke, 2009) (2). 
2. De trainer verschaft de deelnemer informatie over verslaving en daaraan gerelateerde onderwerpen 

(Miller & Rollnick, 2002) (2). 
3. De trainer zorgt voor een vertrouwde sfeer met persoonlijk contact, zodat de deelnemer zich vrij voelt om 

over zijn/haar gebruik te praten (Miller & Rollnick, 2002) (2,3). 
4. De trainer probeert de deelnemer actief te betrekken bij de bijeenkomsten zodat de cliënt zelf 

verantwoordelijk is voor zijn/haar gebruik (Miller & Rollnick, 2002) (3). 
5. De deelnemer heeft autonomie tijdens de bijeenkomsten en daarmee inspraak in het verloop van de 

bijeenkomsten (Deci & Ryan, 2002; Frielink, Schuengel, Kroon, & Embregts, ingediend; Miller & Rollnick, 
2002) (2,3,5,6). 

6. Het begeleidingsteam wordt meegenomen in de interventie en de vorderingen, zodat de deelnemer ook 
op andere momenten in de week goed begeleid en ondersteund kan worden als hij/zij het moeilijk heeft 
(Deci & Ryan, 2002) (3). 

7. Het gebruik van motiverende gespreksvoering (Frielink & Embregts, 2013; Frielink et al., 2014) (3). 
 

Betekenis scores: 
2 = Beschrijving interventie 
3 = Onderbouwing 
5 = Praktijkervaringen 
6 = Effectonderzoek 
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4. Uitvoering 
 
Materialen 
Beschikbare materialen voor het uitvoeren van de interventie (Kroon et al., 2013): 
1. Trainershandleiding;  
2. Werkbladen voor deelnemers (te downloaden van de website www.sterkerdandekick.nl); 
3. PowerPointpresentatie ten aanzien van klinische les voor begeleidings- of behandelteam.  

 
Beschikbare materialen voor evaluatie van de interventie: 
4. De Treatment Self-Regulation Questionnaire – Intellectual Disability (TSRQ-ID; Frielink, Schuengel, & 

Embregts, in voorbereiding) kan voorafgaand aan en na afloop van de interventie afgenomen worden bij 
de deelnemer. Op deze manier kan in kaart gebracht worden of er een verschuiving heeft plaatsgevonden 
in het type motivatie van de deelnemer.  

 
De trainershandleiding is te bestellen via de contactpersoon van de interventie (l.heerkens@dichterbij.nl). Alle 
andere benodigde materialen voor het uitvoeren van de interventie zijn online beschikbaar 
(www.sterkerdandekick.nl). Om te bepalen of iemand tot de doelgroep van de interventie behoort en of de 
interventie dus ingezet kan worden, is in het geval van middelengebruik de SumID-Q nodig en in het geval van 
game- en internetgebruik de C-VAT. De SumID-Q is te bestellen op de website van de uitgever (Tactus 
Verslavingszorg), en de C-VAT is te downloaden van de website (www.sterkerdandekick.nl). Uit 
kostenoverwegingen is er geen wervingsmateriaal, maar worden belangstellenden geïnformeerd via de 
website van de interventie (www.sterkerdandekick.nl). 
 
Type organisatie 
De interventie, die op dit moment in meer dan vijftig organisaties wordt aangeboden aan cliënten, kan ingezet 
worden binnen diverse organisaties waar mensen met een lichte verstandelijke beperking in behandeling zijn 
dan wel zorg of ondersteuning ontvangen ten aanzien van hun middelengebruik of excessief game- en 
internetgebruik.  
 
Opleiding en competenties 
De interventie dient uitgevoerd te worden door een gedragskundige of een sociotherapeut met kennis van 
verstandelijke beperkingen en affiniteit met verslavingsproblematiek. Kennis en vaardigheid in het toepassen 
van de methode die ten grondslag ligt aan de interventie, motiverende gespreksvoering, is een belangrijke pre. 
 
Kwaliteitsbewaking 
Om de kwaliteit van de interventie te bewaken is de train-de-trainercursus Sterker dan de kick ondergebracht 
bij RINO Zuid als nascholingsmodule voor zowel hbo als academisch geschoolde professionals. Tijdens de train-
de-trainercursus zullen toekomstige trainers geschoold worden in het verzorgen van de interventie Sterker dan 
de kick en in het toepassen van de achterliggende principes (zelfdeterminatietheorie en motiverende 
gespreksvoering). Daarnaast zal een jaarlijkse intervisiebijeenkomst georganiseerd worden om samen 
ervaringen uit te wisselen en tips en kennis te delen. Deze bijeenkomsten zullen systematisch gevolgd worden 
waarbij de resultaten verwerkt worden in een nieuwe druk van de trainershandleiding. 
 
Randvoorwaarden 
Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol inzetten van Sterker dan de kick is draagvlak binnen het team 
van professionals. Een klinische les voorafgaand aan de start van de interventie is dan ook belangrijk om hen te 
informeren (de bijbehorende PowerPointpresentatie is te downloaden van de website 
www.sterkerdandekick.nl). Idealiter is de betrokken manager / teamleider hier ook bij aanwezig, zodat ook 
hij/zij op de hoogte is van de interventie indien er vragen vanuit het team komen. Daarnaast is het van belang 
dat ook het informele sociale netwerk van de deelnemer betrokken wordt tijdens de interventie. Dit gebeurt 
doordat de deelnemer tijdens de eerste bijeenkomst gevraagd wordt om een ‘helper’ te zoeken. Bovendien is 
het van belang dat er een besloten ruimte is waar de interventiebijeenkomsten in alle rust plaats kunnen 
vinden. Ook dient de trainer voldoende tijd tot zijn/haar beschikking te hebben om de interventie uit te voeren 
en dient hij/zij te voldoen aan de opgestelde opleidingseisen en competenties. Tot slot, met het oog op een 
eventuele vervolginterventie, is het belangrijk dat de trainer toegang heeft tot een vervolginterventie (de door 
het Trimbos-instituut ontwikkelde Toolkit beschrijft verschillende interventies die alle als vervolginterventie 
gebruikt kunnen worden). 

http://www.sterkerdandekick.nl/
http://www.sterkerdandekick.nl/
http://www.sterkerdandekick.nl/
http://www.sterkerdandekick.nl/
http://www.sterkerdandekick.nl/
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De trainer die de interventie Sterker dan de kick uitvoert bij een cliënt, pakt idealiter ook de vervolginterventie 
met de cliënt op. Door het samen doorlopen van Sterker dan de kick is immers reeds een band opgebouwd 
tussen cliënt en trainer, wat een belangrijke voorwaarde is om een interventie gericht op daadwerkelijke 
gedragsverandering te doen slagen. 
 
Implementatie 
Doordat de interventie gedetailleerd beschreven is en alle benodigde documenten eenvoudig van de website 
te downloaden zijn, is de interventie gemakkelijk overdraagbaar naar andere gedragsdeskundigen of 
sociotherapeuten. Binnen Dichterbij wordt de interventie door middel van een train-de-trainercursus 
overgedragen aan 25 sociotherapeuten, zodat de interventie op alle locaties van Dichterbij onder begeleiding 
van gedragsdeskundigen aangeboden kan worden aan cliënten (vanaf het najaar 2015 zal deze train-de-
trainercursus verzorgd worden vanuit RINO Zuid). Eens per jaar zal er een intervisiemiddag georganiseerd 
worden waarvoor alle trainers die met Sterker dan de kick werken worden uitgenodigd om samen de 
ervaringen uit te wisselen en tips en kennis te delen. Deze bijeenkomsten zullen systematisch gevolgd worden 
en verwerkt worden in een nieuwe druk. 
 
Kosten 
De trainershandleiding Sterker dan de kick is tegen kostprijs (10 euro) op te vragen via de contactpersoon van 
de interventie (l.heerkens@dicherbij.nl), inclusief de toegangscode tot het afgeschermde deel van de website.  
 
De kosten voor het uitvoeren van één interventie bedragen gemiddeld achttien uur (tien bijeenkomsten van 
één uur (+ dertig minuten per bijeenkomst voorbereiden / uitwerken na afloop, één klinische les van twee uur 
(+ één uur voorbereiding) x (uitgaande van een gemiddelde van) 60 euro per uur = 1080 euro. 
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 
 
Onderzoek praktijkervaringen 
A. Frielink, Kroon &  Embregts (ongepubliceerd). 
B. Aan het onderzoek naar het effect van de interventie Sterker dan de kick hebben in totaal zes 

respondenten deelgenomen (zie onderdeel 6: Onderzoek naar de effectiviteit); vijf van hen hebben de 
interventie afgerond. Drie van deze vijf respondenten hebben na afloop de interventie geëvalueerd 
tijdens een mondeling interview (de andere twee deelnemers wilden hier hun medewerking niet aan 
verlenen). Hieronder worden de resultaten beschreven aan de hand van vier aspecten: interventie, 
werkbladen, huiswerkopdrachten en eindoordeel (deze uitkomsten zijn alleen intern op kleine schaal 
besproken).  

C. De deelnemers geven aan tevreden te zijn over de duur en de inhoud van de interventie (tien 
bijeenkomsten van 45 tot zestig minuten). Wel merkte één cliënt op dat het tempo iets hoger had mogen 
liggen, zodat het aantal sessies mogelijk zou kunnen verminderen. Twee van de drie deelnemers 
waarderen de werkbladen en de huiswerkopdrachten als nuttig en van een goed niveau; de derde 
deelnemer had hier geen mening over omdat hij/zij de huiswerkopdrachten niet gemaakt heeft. Het 
eindoordeel van de drie deelnemers was eenduidig: de interventie was nuttig en heeft ertoe geleid dat ze 
iets aan hun gebruik wilden veranderen. Op basis van de evaluatie is besloten dat als de trainer inschat 
dat de cliënt niet de volledige tien bijeenkomsten van de interventie nodig heeft, hij/zij in overleg met de 
cliënt de interventie kan inkorten/enkele bijeenkomsten kan samenvoegen. Daarentegen kan de trainer 
ook bepaalde bijeenkomsten verspreiden over meerdere bijeenkomsten wanneer een deelnemer extra 
uitleg nodig heeft.  
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 
 
Onderzoek in Nederland 
A. Frielink, Schuengel, Kroon, & Embregts (ingediend). 
B. Door middel van zes casestudies bij mensen met een verstandelijke beperking is het effect van Sterker 

dan de kick op motivatie geëvalueerd gedurende een periode van ongeveer twintig weken (tien weken 
interventie, drie weken voormeting, twee weken nameting en een follow-up van een week na een 
maand). Tijdens deze periode werd twee tot drie keer per week het type motivatie in kaart gebracht aan 
de hand de TSRQ-ID (afname vond zowel telefonisch als face-to-face plaats).  

C. Van de zes deelnemers is er één uitgevallen halverwege de interventie; de overige vijf deelnemers hebben 
de interventie afgerond en vier van hen namen ook deel aan de follow-upmeting een maand later. Bij de 
deelnemers die de interventie hebben afgerond, is een verschuiving te zien in type motivatie: bij de 
cliënten was voorafgaand aan de interventie sprake van gecontroleerde motivatie, en na afloop van de 
interventie is er sprake van autonome motivatie. Dat wil zeggen dat wanneer een cliënt zijn gedrag 
bijvoorbeeld eerst wilde veranderen vanwege externe of interne beloningen, straffen en verwachtingen 
(gecontroleerde motivatie), hij/zij zijn/haar gedrag na afronding van de interventie wil veranderen omdat 
hij/zij dit persoonlijk waardevol vond (autonome motivatie). De effectgroottes ten aanzien van de 
toename van autonome motivatie van deze studie variëren van 0.74 tot 1.00. 

 
Onderzoek naar vergelijkbare interventies 
Niet van toepassing. 
 



Het samenwerkingsverband effectieve interventies bestaat uit NJi, CGL, NISB, NCJ, Movisie, Trimbos en Vilans. Sterker dan de kick is 

erkend als goed onderbouwd door deelcommissie Gehandicaptenzorg d.d. 02/07/2015 onder begeleiding  van Vilans. 

19 

7. Aangehaalde literatuur 
 
Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a 
fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.  
 
Borg, D. (2008). Behandelvisie (forensische) SGLVG. Den Dolder: De Borg. 
 
Broeck van den, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De zelf-determinatie 
theorie: Kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie, 22, 316-335.  
 
Burgard, J. F., Donohue, B., Azrin, N. H., & Teichner, G. (2000). Prevalence and treatment of substance abuse in 
the mentally retarded population: An empirical review. Journal of Psychoactive Drugs, 32, 293-298.  
 
Carroll Chapman, S. L. & Wu, L. T. (2012). Substance abuse among individuals with intellectual disabilities. 
Research in Developmental Disabilities, 33, 1147-1156.  
 
Deci & Ryan. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of 
behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.  
 
Deci, E. L. (2004). Promoting intrinsic motivation and self-determination in people with mental retardation. 
International Review of Research in Mental Retardation, 28, 1-29.  
 
Dekker, M. C., Koot, H. M., Ende, J., & Verhulst, F. C. (2002). Emotional and behavioral problems in children and 
adolescents with and without intellectual disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43, 1087-1098.  
 
Didden, R. (2010). Tussen wal en schip. Nijmegen: Radboud University. 
 
Didden, R., Embregts, P., van der Toorn, M., & Laarhoven, N. (2009). Substance abuse, coping strategies, 
adaptive skills and behavioral and emotional problems in clients with mild to borderline intellectual disability 
admitted to a treatment facility: A pilot study. Research in Developmental Disabilities, 30, 927-932.  
 
Dijkstra, M. & Bransen, E. (2010). Middelengebruik bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. 
Een verkennend onderzoek. Utrecht: Trimbos-instituut. 
 
Embregts, P. (2011). Zien, bewogen worden, in beweging komen. Tilburg: PrismaPrint. 
 
Embregts, P. J. C. M., Frielink, N., & Kroon, A. C. C. (2012). Multimedia en verslaving. Nieuwsbrief Trimbos 
Verbeterproject LVB en Verslaving.  
 
Frielink, N. & Embregts, P. (2013). Modification of motivational interviewing for use with people with mild 
intellectual disability and challenging behaviour. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38, 279-
291.  
 
Frielink, N., Embregts, P. & Schuengel, C. (2014). Motiverende gespreksvoering bij mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53, 36-48.  
 
Frielink, N., Schuengel, C. & Embregts, P. J. C. M. (in preparation). The assessment of autonomous and 
controlled motivation: Factorial validity and reliability of the Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ)  
among people with intellectual disabilities. 
 
Frielink, N., Schuengel, C., Kroon, A., & Embregts, P. (ingediend). Pretreatment for substance abusing people 
with intellectual disabilities: Intervening on autonomous motivation for treatment entry.  
 
Ko, C.-H., Liu, G.-C., Hsiao, S., Yen, J.-Y., Yang, M.-J., Lin, W.-C., . . . Chen, C.-S. (2009). Brain activities associated 
with gaming urge of online gaming addiction. Journal of psychiatric research, 43, 739-747.  
 



Het samenwerkingsverband effectieve interventies bestaat uit NJi, CGL, NISB, NCJ, Movisie, Trimbos en Vilans. Sterker dan de kick is 

erkend als goed onderbouwd door deelcommissie Gehandicaptenzorg d.d. 02/07/2015 onder begeleiding  van Vilans. 

20 

 
Kroon, A., Frielink, N., & Embregts, P. (2013). Sterker dan de kick. Gennep: Dichterbij. 
 
Lowe, K., Allen, D., Jones, E., Brophy, S., Moore, K., & James, W. (2007). Challenging behaviours: prevalence and 
topographies. Journal of Intellectual Disabilities, 51, 625-636.  
 
Lundahl, B. & Burke, B. L. (2009). The effectiveness and applicability of motivational interviewing: a 
practice‐friendly review of four meta‐analyses. Journal of Clinical Psychology, 65, 1232-1245.  
 
Markland, D., Ryan, R. M., Tobin, V. J., & Rollnick, S. (2005). Motivational interviewing and self-determination 
theory Journal of Social and Clinical Psychology, 24, 811-831.  
 
McGillicuddy, N. B. (2006). A review of substance use research among those with mental retardation. Mental 
retardation and developmental disabilities research reviews, 12, 41-47.  
 
Miller, W. R. & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing: preparing people for change (2 ed.). New York: 
Guilford Press. 
 
Mulder, M., Didden, R., Lenderink, A., & Enserink, J. (2006). Behandeling van gedragsproblemen en 
psychiatrische stoornissen bij adolescenten en volwassenen: een aanzet tot deeltijdbehandeling In perspectief 
(pp. 225-248): Springer. 
 
Olver, M. E. & Wong, S. C. (2011). A comparison of static and dynamic assessment of sexual offender risk and 
need in a treatment context. Criminal Justice and Behavior, 38, 113-126. 
 
Roberts, L. J., Shaner, A., & Eckman, T. A. (1999). Overcoming addictions: Skills training for people with 
schizophrenia: WW Norton. 
 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 
development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.  
 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2008). A self-determination theory approach to psychotherapy: The motivational basis 
for effective change. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49, 186.  
 
Ryan, R. M., Plant, R. W., & O'Malley, S. (1995). Initial motivations for alcohol treatment: Relations with patient 
characteristics, treatment involvement, and dropout. Addictive Behaviors, 20, 279-297.  
 
Slayter, E.M. (2008). Understanding and overcoming barriers to substance abuse treatment access for people 
with mental retardation. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 7, 63-80.  
 
Slayter, E.M. & Steenrod, S. A. (2009). Addressing alcohol and drug addiction among people with mental 
retardation in nonaddiction settings: A need for cross-system collaboration. Journal of Social Work Practice in 
the Addictions, 9, 71-90.  
 
Slayter, E. M. (2010). Disparities in access to substance abuse treatment among people with intellectual 
disabilities and serious mental illness. Health & social work, 35, 49-59.  
 
Spel, L., Meerkerk, G. J., & Schoenmakers, T. M. (2009). Verliezen in de virtuele wereld. Enkele overwegingen 
bij het concept internetverslaving. De Psycholoog, 44.  
 
Taggart, L., McLaughlin, D., Quinn, B., & Milligan, V. (2006). An exploration of substance misuse in people with 
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 588-597.  
 
Tenneij, N. & Koot, H. M. (2007). Doelgroep in beeld. Utrecht: De Borg. 
Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., van den Eijnden, R. J., & van de Mheen, D. (2012). Online video 
gameverslaving: verkenning van een nieuw fenomeen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 90, 420-
426.  



Het samenwerkingsverband effectieve interventies bestaat uit NJi, CGL, NISB, NCJ, Movisie, Trimbos en Vilans. Sterker dan de kick is 

erkend als goed onderbouwd door deelcommissie Gehandicaptenzorg d.d. 02/07/2015 onder begeleiding  van Vilans. 

21 

 
Van Rooij, T., van Duin, L., Frielink, N., DeFuentes-Merillas, L., & Schoenmakers, T. (2012). C-VAT: Clinical Video 
game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische 
praktijk. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 37, 139-152.  
 
VanDerNagel, J., Kiewik, M., & Didden, R. (2013). Iedereen gebruikt toch? Amsterdam: Uitgeverij Boom. 
 
VanDerNagel, J., Kiewik, M., Van Dijk, M., DeJong, C., & Didden, R. (2011). Handleiding SumID-Q, 
Meetinstrument voor het in kaart brengen van middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. Deventer: Tactus. 
 
Vansteenkiste, M. & Sheldon, K. M. (2006). There's nothing more practical than a good theory: Integrating 
motivational interviewing and self determination theory. British Journal of Clinical Psychology, 45, 63-82.  
 
Westermeyer, J., Kemp, K., & Nugent, S. (1996). Substance disorder among persons with mild mental 
retardation. The American Journal on Addictions, 5, 23-31.  
 
 


