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Abstract 

Positive mental health, well-being, meaningfulness and spirituality are themes that have, in 

this times, a growing interest. Within the addictioncare the attention for meaningfulness and 

spirituality also increases. The aim of this study was the identification of well-being, meaning 

and spirituality in people with an addiction, who are in treatment at Tactus (Setting for 

Addiction Care). There was also emphasis on philosophy of life and religion and it was 

examined to what extent the theme meaning may be important within the treatment services 

of Tactus.  

The research was accomplished through a questionnaire that was completed by 130 

respondents.   

The results of the research show that people with an addiction experience less well-being and 

less meaning in life than people without an addiction. It turns out that, as addiction problems 

are bigger, there is less well-being and less meaning in life. The degree of well-being and the 

degree of meaning are also related. It is striking that, in addition to the degree of well-being 

and the degree of desire for the main addiction, being married is a predictor of experiencing 

more meaning in addicted people.   

More than a third part of the respondents, indicated that the addiction has to do with the 

perception of meaning. 81.5% of the respondents endorsed the importance of the theme 

meaningfulness in treatment services of Tactus and almost half of the respondents indicates 

that meaning is not yet sufficiently addressed within the treatment services of Tactus. The 

research shows that spirituality is associated with certain aspects of addiction, well-being and 

meaning. It is not proven that having a certain philosophical belief or religion, can be 

associated with addiction, well-being and meaning. However, more than half of the 

respondents report to have support on their philosophical beliefs.   

It can therefore be said that well-being, meaning, spirituality and philosophy of life are 

important themes within the addiction care. Meaningfulness and spirituality can contribute to 

a better well-being. In the treatment of addicted people, it is therefore important that the 

theme meaning is well embedded and it will have an added value to offer possibilities to 

follow modules that include meaning, spirituality and philosophy of life. 
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Samenvatting  

Positieve geestelijke gezondheid, welbevinden, zingeving en spiritualiteit zijn thema‟s die in 

deze tijd een steeds grotere interesse wekken. Ook binnen de verslavingszorg neemt de 

aandacht voor zingeving en spiritualiteit toe. Het doel van dit onderzoek was dan ook het in 

kaart brengen van het welbevinden, de zingeving en de spiritualiteit bij mensen met een 

verslaving, die in behandeling zijn bij Tactus (Instelling voor Verslavingszorg). Hierbij was er 

ook aandacht voor levensbeschouwing en religie en werd onderzocht in hoeverre het thema 

zingeving belangrijk kan zijn binnen het behandelaanbod van Tactus.  

Het onderzoek werd gerealiseerd middels een vragenlijst, die werd ingevuld door 130 

respondenten.   

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat mensen met een verslaving minder welbevinden 

en minder zingeving ervaren dan mensen zonder verslaving. Hierbij blijkt dat naarmate 

bepaalde verslavingsproblematiek groter is, er minder welbevinden en minder zingeving 

wordt ervaren. De mate van welbevinden en de mate van zingeving houden ook onderling 

verband. Opvallend is verder dat, naast de mate van welbevinden en de mate van verlangen 

naar de hoofdverslaving, getrouwd zijn een voorspeller is van meer ervaren zingeving bij 

verslaafde mensen.  

Ruim een derde deel van de respondenten,  gaf aan dat de verslaving te maken heeft met de 

beleving van zingeving. 81,5% van de respondenten onderschrijft het belang van het thema 

zingeving in het behandelaanbod en bijna de helft van de respondenten geeft aan dat 

zingeving nog niet voldoende aan de orde komt binnen het behandelaanbod van Tactus. 

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde aspecten van spiritualiteit verband houden met aspecten 

van verslaving, met het welbevinden en met zingeving. Ook geeft meer dan de helft van de 

respondenten aan steun te hebben aan een levensbeschouwelijke overtuiging. Het is daarbij 

niet gebleken dat het hebben van een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging of religie, 

verband houdt met de verslaving, het welbevinden en de zingeving.   

Al met al kan dus gezegd worden dat welbevinden, zingeving, spiritualiteit en 

levensbeschouwing belangrijke thema‟s zijn binnen de verslavingszorg. Zingeving en 

spiritualiteit kunnen bijdragen aan een beter welbevinden. In de behandeling van verslaafde 

mensen, is het daarom belangrijk dat het thema zingeving goed wordt ingebed en zal het een 

meerwaarde hebben mogelijkheden aan te bieden voor het volgen van modulen met 

betrekking tot de thema‟s zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing.  
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1. Inleiding 

In de paragrafen van dit hoofdstuk, wordt na het beschrijven van de aanleiding en het doel van 

het onderzoek, theoretische informatie uiteengezet over; verslaving, Tactus, welbevinden, 

zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie. In de laatste paragraaf worden de 

onderzoeksvragen beschreven. 

 

1.1 Aanleiding, doel en relevantie van het onderzoek 

Positieve geestelijke gezondheid, welbevinden, zingeving en spiritualiteit zijn thema‟s die in 

deze tijd een steeds grotere interesse wekken. Ook binnen de verslavingszorg neemt de 

aandacht voor zingeving en spiritualiteit toe.  

     Als geprobeerd wordt factoren te onderscheiden die leiden tot het ontstaan en/ of het 

beëindigen van een verslaving, kan nog steeds niet alles worden verklaard. Wellicht dat 

welbevinden, zingeving en spiritualiteit een rol zouden kunnen spelen in het verklaren van 

een gedeelte van de variantie.   

     Al jaren bestaat het idee dat verslaving gedeeltelijk te maken heeft met de ervaren 

zingeving. Er zijn enkele literatuuronderzoeken verschenen over de mogelijke rol van 

zingeving en spiritualiteit in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en in de 

verslavingszorg. Ook was er in verschillende onderzoeken reeds aandacht voor voornamelijk 

lichamelijk en in mindere mate ook voor geestelijk welbevinden binnen de GGZ en in de 

verslavingszorg. Aan de hand van verschillende experimenten, voornamelijk buiten 

Nederland, is aangetoond dat verslaafde mensen bij het doorbreken van hun verslaving, baat 

kunnen hebben bij het volgen van spirituele of religieus georiënteerde behandelmodulen. In 

Nederland bestaan reeds een aantal succesvolle behandelinstellingen, afdelingen en modulen 

die gebaseerd zijn op zingeving, levensbeschouwelijke, spirituele en/of religieuze 

fundamenten. Ook wordt binnen de verslavingszorg erkend dat zingeving bij het doorbreken 

van de verslaving een rol kan spelen. Echter wetenschappelijke onderbouwing, voor de rol 

van zingeving bij verslaving en het integreren van zingeving en spiritualiteit in het 

behandelaanbod binnen de Nederlandse verslavingszorg, is schaars.  

     In dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd voor Tactus (Instelling voor Verslavingszorg), 

wordt het welbevinden en de zingeving in samenhang met de verslaving van cliënten in kaart 

gebracht. Ook wordt de spirituele attitude en interesse onderzocht en worden de 

levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen uiteengezet. Daarnaast wordt onderzocht wat 

cliënten van Tactus onder zingeving verstaan en uit welke bronnen zij zinbeleving putten. Ten 
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slotte is er aandacht voor de wenselijkheid van het thema zingeving in het behandelaanbod en 

de eventuele invulling van zingeving binnen het behandelaanbod.  

     Het innovatieve van deze studie is dat zowel welbevinden, zingeving, spiritualiteit 

levensbeschouwing en religie worden onderzocht. Ook zijn er geen gegevens bekend van 

eerdere onderzoeken waarin tegelijkertijd bovengenoemde aspecten onderzocht zijn in 

samenhang met verslaving. Verder  is het voor het eerst dat binnen de verslavingszorg in 

Nederland een dergelijk uitgebreid kwantitatief onderzoek naar meerdere factoren van 

zingeving, wordt uitgevoerd.   

     Zoals beschreven wordt middels dit onderzoek het verband van verslaving met 

welbevinden en zingeving onderzocht. Wat verslaving precies inhoudt, wordt in de volgende 

paragraaf beschreven.  

 

1.2 Verslaving  

Onder verslaving verstaat men het dwangmatig blijven gebruiken van drugs of alcohol 

ondanks de vele negatieve consequenties (Rutten & de Haan, 2009). 

     Voor een uitgebreide beschrijving van wat verslaving is, kan gebruik worden gemaakt van 

de „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders‟ (DSM-IV) en de ‘International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems‟ (ICD-10). 

Verslavingsstoornissen worden in de DSM-IV beschreven als maladaptieve patronen van 

middelengebruik, die leiden tot klinisch ernstige aftakeling en problemen. Deze problemen 

kunnen in een grote verscheidenheid van functioneringsgebieden ontstaan. Zo kunnen er 

lichamelijke en psychologische problemen optreden maar kunnen er ook problemen ontstaan 

in de persoonlijke veiligheid, sociale relaties, rollen, verplichtingen en werk (American 

Psychiatric Association [APA], 1994). Bij de diagnostiek van verslaving wordt, bij de DSM-

IV, onderscheid gemaakt tussen de begrippen misbruik en afhankelijkheid. De ICD-10 heeft 

„craving‟ ingebouwd als onderdeel van afhankelijkheid. Dit sterke verlangen, ook wel trek, 

zucht of hunkering genoemd, is waarschijnlijk verantwoordelijk voor zowel continuering van 

het ongecontroleerde gebruik als voor terugval na abstinentie.  

     Drugsverslaving is een chronische ziekte waarbij veel terugval voorkomt. Drugs hebben 

effecten op de hersenen. Ook gedrags- en sociale aspecten spelen een rol (Leshner, 1997). 

Verslaving kan worden gezien als een aandoening als gevolg van biologische, persoonlijke en 

sociale invloeden. Deze visie wordt het „biopsychosociale model‟ genoemd (Rigter, 

Gageldonk van, Ketelaars & van Laar, 2006). 
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     De schatting van het aantal mensen met een verslaving in Nederland is ongeveer 

1.760.000. In 1.600.000 gevallen gaat het hierbij om verslavingen aan de legale middelen 

alcohol, tabak en slaap-kalmeringsmiddelen (Jellinek, z.d.). Er zijn in Nederland ongeveer 

1.200.000 mensen met een problematische alcoholconsumptie (Nationale Drugsmonitor 

[NDM], 2009). In 2009 vroegen ruim 72.000 mensen hulp bij de verslavingszorg. Van deze 

groep is de gemiddelde leeftijd 41 jaar en ongeveer driekwart van de groep man. Cliënten met 

een alcoholhulpvraag vormen bijna de helft van de totale groep hulpvragers en is daarmee de 

grootste groep. Cliënten met een opiaatverslaving vormen de op één na grootste groep. De 

groep cliënten met een cocaïnehulpvraag staat op drie en op vier staat de groep cliënten met 

een cannabishulpvraag (Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem [LADIS], 2009). Het 

aantal cliënten bij de verslavingszorg met een cannabisprobleem groeit gestaag (NDM, 2009). 

Binnen de verslavingszorg zijn er steeds meer hulpvragen ten aanzien van GHB en 

Eetstoornissen (LADIS,2009).  

     Nederland kent verschillende instellingen voor verslavingszorg. Eén van de meest 

vooraanstaande instellingen voor verslavingszorg is Tactus. Deze instelling wordt beschreven 

in de volgende paragraaf. 

 

1.3 Tactus 

Tactus is een instelling voor verslavingszorg in het oosten van Nederland. Door fusies is het 

werkgebied uitgegroeid. Het werkgebied beslaat de regio‟s Twente, Stedendriehoek, Noord- 

Veluwe, Flevoland en Zwolle. Tactus heeft in totaal ongeveer twaalfhonderd medewerkers en 

behandelt ongeveer tienduizend cliënten per jaar. 

     Tactus houdt zich bezig met preventie en met hulpverlening aan mensen die door een 

verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten, of een combinatie van 

verslavingen, problemen ervaren of in de problemen dreigen te komen. Tactus is er voor 

mensen die vrijwillig hulp zoeken maar ook voor mensen die door hun verslaving in 

aanraking komen met justitie. Ook heeft Tactus aandacht voor het netwerk van de cliënt, 

bijvoorbeeld de partner, familie, school of werkgever.  

     Het zorgaanbod van Tactus vindt plaats vanuit zogenaamde circuits. In een circuit is een 

aantal activiteiten geclusterd, afgestemd op specifieke groepen cliënten. De instelling kent  

verschillende circuits, namelijk: het circuit preventie en consultancy, het circuit behandeling 

en begeleiding, het circuit sociale verslavingszorg, het circuit forensische verslavingszorg en 

het circuit verslavingsreclassering (Tactus, z.d.). 
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     Tactus biedt ambulante hulp, deeltijdbehandeling en klinische zorg. De zorgvisie is hierbij 

“niet meer dan nodig, maar niet minder dan verantwoord.” Op basis van screening wordt, 

samen met de cliënt, bekeken welk traject zal worden ingezet. De screening gebeurt bij Tactus 

aan de hand van ‟De MATE‟ ( Schippers, Boekman, Buchholz, 2007). De MATE zal in 

paragraaf 2.3.2 verder worden beschreven, omdat onderdelen van het meetinstrument werden 

gebruikt voor het in kaart brengen van de verslavingsgegevens van de respondenten van dit 

onderzoek. Het zorgaanbod van Tactus bestaat onder andere uit diagnostiek, individuele 

gesprekken, groepsgesprekken, relatie- en familiegesprekken, opname op een gespecialiseerde 

afdeling, medicatieverstrekking, arbeidsgewenning, woonbegeleiding, hulp voor het systeem, 

zelfhulpgroepen en internetbehandeling. 

     Tactus vindt het belangrijk dat wordt ingespeeld op actuele thema‟s, vragen en wensen van 

cliënten maar ook van ander publiek zoals financiers, overheden en andere belanghebbenden. 

De raad van bestuur vindt het van belang dat er aandacht is voor zingeving. Ook vanuit de 

cliëntenraad wordt de behoefte aan thema‟s met betrekking tot het thema zingeving binnen het 

behandelaanbod, uitgesproken (Tactus, z.d.). Recentelijk heeft binnen Tactus een kwalitatief 

onderzoek naar zingeving plaats gevonden. In combinatie met de resultaten van dit onderzoek 

kan worden gekeken naar de mogelijkheden ten aanzien van het thema binnen het 

behandelaanbod.  

     Tactus vindt het van belang dat wordt onderzocht of welbevinden, zingeving en verslaving 

onderlinge verbanden hebben. In de paragrafen 1.4 en 1.5 is daarom respectievelijk aandacht 

voor wat het begrip welbevinden en het begrip zingeving inhouden.  

 

1.4 Welbevinden 

Over wat welbevinden precies inhoudt, bestaat geen eenduidige definitie. Dit komt doordat er 

veel verschillende opvattingen zijn over welbevinden. De manier waarop welbevinden wordt 

ervaren is iets persoonlijks en kan dus verschillen tussen individuen. In de literatuur worden 

het ervaren van geluk en blijdschap, het hebben van een doel, wijsheid, duidelijke opvattingen 

over het leven, succesvol zijn, plezier hebben, genieten, het ervaren van liefde en de 

afwezigheid van negatieve affecten als kernwoorden genoemd, als het gaat over welbevinden 

(McMahan & Estes, 2011). 

     Welbevinden kan worden verdeeld in twee verenigbare, van oorsprong filosofische,  

tradities; een focus gericht op gevoelens ten aanzien van het leven („hedonisch‟) en een focus 

gericht op het functioneren in het leven („eudaimonisch‟). Hedonisch welbevinden streeft naar 

het maximaliseren van positieve, aangename gevoelens en tegelijkertijd het minimaliseren 
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van negatieve, onaangename gevoelens. Bij eudaimonisch welbevinden speelt de realisatie 

van iemands eigen potentieel een centrale rol (Waterman, 1993; Ryan & Deci 2001, 

McMahan & Estes, 2011, Keyes et al, 2008).  

     Meer recent onderschreef Keyes (2005; 2007) dat welbevinden kan worden onderverdeeld 

in drie componenten, namelijk; „subjectief welbevinden‟, „psychologisch welbevinden‟ en 

„sociaal welbevinden‟. Subjectief welbevinden staat gelijk aan het traditionele hedonische 

welbevinden en geeft gevoelens weer van geluk, tevredenheid en interesse in het leven. 

Psychologisch welbevinden (Ryff,1989; Ryff & Keyes 1995) kan worden gezien als het 

individuele component van het oorspronkelijke eudaimonisch welbevinden en geeft weer hoe 

goed mensen zichzelf vinden functioneren in hun leven. Psychologisch welbevinden is op te 

delen in zes elementen, namelijk; „zelfacceptatie‟, „doel in het leven‟, „autonomie‟, „positieve 

relaties met anderen‟, „omgevingsbeheersing‟ en „persoonlijke groei‟ (Diener in Westerhof & 

Keyes,2008). Sociaal welbevinden kan gezien worden als de sociale component van het 

oorspronkelijke eudaimonisch welbevinden en geeft het optimaal sociaal functioneren weer 

van een individu in de sociale omgeving. Sociaal welbevinden bestaat uit vijf elementen, 

namelijk; „sociale samenhang‟, „sociale acceptatie‟, „sociale actualisatie‟, „sociale contributie‟ 

en „sociale integratie‟ (Keyes, 1998). De drie bovenstaande componenten van welbevinden, 

werden geoperationaliseerd in de vragenlijst „Mental Health Continuum- Short Form‟ (MHC-

SF) (Keyes 2002; Keyes, 2005). Het instrument zal in paragraaf 2.3.3  verder besproken 

worden omdat het in het onderzoek gebruikt wordt voor het meten van welbevinden. 

     Het gebruik van middelen heeft een paradoxale uitwerking op het welbevinden dat mensen 

ervaren. Gebruiken kan voor een moment het lijden verminderen maar kan het tegelijkertijd 

verergeren. Dikwijls is het gebruik van middelen een manier om bijvoorbeeld om te gaan met 

traumatische ervaringen, onzekerheid, rotgevoelens over zichzelf, of andere psychologische 

pijn. Op de lange termijn echter, helpt een verslaving niet om problemen op te lossen en 

worden gevoelens, die geassocieerd worden met de consequenties van verslavingsgedrag, 

zoals eenzaamheid, falen, controleverlies, schaamte, schuld en weinig zelfvertrouwen, zelfs 

versterkt (Wiklund a, 2008). 

  

1.5 Zingeving 

De definitie van zingeving varieert in de literatuur van genoegdoening en zelfactualisatie, 

betrokkenheid en een proces van zelftranscendentie, tot een mate van heel zijn en ergens bij 

horen (Debats, Lubbe & Wezeman, 1993). Zingeving is een actief proces (Burrell & Jaffe, 

1999) dat parallel loopt aan de ontwikkeling van de identiteit (Steger et al, 2006). De definitie 
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die de Vereniging voor Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen [VGVZ] (2000, p.6) geeft  

over de inhoud van het begrip zingeving is: “Met zingeving wordt bedoeld het continue 

proces waarin ieder mens, in interactie met diens omgeving, betekenis geeft aan zijn of haar 

leven”.  

     Zingeving kan volgens Battista en Almond (1973) worden opgedeeld in twee factoren: 

„framework‟ en „fulfillment‟. Met framework wordt bedoeld of iemand in staat is zijn leven 

vanuit een bepaald perspectief te bekijken en daarmee levensdoelen of ideeën over het leven 

kan ontwikkelen. Fulfillment is de mate waarin iemand zijn levensdoelen heeft vervuld of 

daarmee bezig is (Debats, 1996). Framework en fulfillment werden door Battista en Almond 

(1973) geoperationaliseerd in het instrument „de Life Regard Index‟ (LRI). Dit instrument zal 

in paragraaf 2.3.4 verder worden besproken omdat het in het onderzoek wordt gebruikt voor 

het meten van zingeving. 

     Zingeving kan uit verschillende bronnen bestaan. Vanuit de existentiële psychologie wordt 

er onderscheid gemaakt tussen; „Umwelt‟ (de fysische materiële wereld van de mens); 

„Eigenwelt‟ (het zelf met het eigen innerlijk); „Mitwelt‟ (het zelf in relatie tot anderen) en 

„Uberwelt‟ (dat wat buiten het bereik van zintuigen en begripsvermogen valt) (Van Deurzen- 

Smith, in Leijssen 2004). De persoonlijke identiteit ontwikkelt zich over bovenstaande vier 

dimensies. Een zinvol leven bestaat uit het hebben van meerdere bronnen van zingeving, 

iemands welzijn is daarbij optimaal als de vier dimensies van het menselijk bestaan allemaal 

voorkomen binnen het zingevingsysteem (Debats in Leijssen, 2004). 

     In de beschrijving van wat mensen belangrijk vinden in het leven, maakten Westerhof en 

Dittman-Kohli (2004) een onderverdeling in vijf verschillende levensthema‟s, namelijk: „het 

leven in het algemeen‟, „individualiteit‟, „verbondenheid‟, „fysieke integriteit‟ en „activiteit‟. 

Bij leven in het algemeen gaat het om een algemeen oordeel en evaluaties over het zelf, het 

leven en over hoe men met het leven omgaat. Bij individualiteit gaat het om de zelfstandige 

persoon als geheel, met eigen kwaliteiten, gevoelens en motieven, die streeft naar het bereiken 

van eigen doelen en het handhaven van zelfstandigheid en beheersing ten opzichte van andere 

mensen. Bij verbondenheid gaat het om de persoon als onderdeel van en in wisselwerking met 

de sociale en maatschappelijke context. Bij fysieke integriteit gaat het om elementen van het 

lichamelijk functioneren, zoals gezondheid, vitaliteit, ziekte, beperkingen en uiterlijk. En bij 

activiteit gaat het om de beroepsloopbaan, het huishouden en activiteiten in de vrije tijd 

(Westerhof & Dittmann-Kohli, 2004). 

     Een zinvol leven is belangrijk voor het functioneren van mensen. Mensen die hun leven als 

zinvol ervaren, voelen zich minder depressief en ervaren meer tevredenheid over hun leven, 
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daarnaast hebben ze meer zelfvertrouwen, meer optimisme en een positief affect (Steger et al, 

2006). Het falen in het vinden van zingeving in het leven leidt tot psychologische klachten 

(Frankl, 1963, Debats 1996, Leijssen, 2004). Een gebrek aan zingeving kan leiden tot ernstige 

problemen met onder andere depressies, verslaving en zelfmoord tot gevolg (Leijssen, 2004).  

 Depressie en psychopathologie, waaronder verslaving kunnen ontstaan doordat belangrijke 

doelen niet langer haalbaar lijken (Debats et al, 1993). Door het gebruik van verslavende 

middelen wordt de zoektocht naar zingeving van minder groot belang, omdat mensen met een 

middelenverslaving vooral gericht zijn op het middel en de context van het gebruik (Burrell & 

Jaffe, 1999). Daarnaast is het zo dat de meeste mensen niet altijd stilstaan bij zingeving. Als 

er problemen komen of als het leven moeilijk wordt,  komen vragen met betrekking tot 

betekenis van het leven eerder aan de orde (Leijssen, 2004).   

     Zoals beschreven in deze paragraaf, bestaat zingeving uit verschillende dimensies. 

Zingeving kan voor mensen gedeeltelijk bestaan uit het hebben van een bepaalde 

levensbeschouwing, spirituele overtuiging of religie. Deze concepten worden in de volgende 

paragraaf beschreven 

 

1.6 Levensbeschouwing, Spiritualiteit en Religie 

In de praktijk en ook in de literatuur, worden de termen levensbeschouwing, spiritualiteit en 

religie vaak door elkaar gebruikt. Dit terwijl wel degelijk sprake is van verschillende 

concepten. In deze paragraaf worden levensbeschouwing, spiritualiteit en religie dan ook 

individueel beschreven op hun inhoud.    

     “Levensbeschouwing is een meer of minder bereflecteerde visie op het zelf, het bestaan en 

de wereld, al dan niet georiënteerd op een levensbeschouwelijke traditie.” (Ganzevoort, 

2007). Iedereen heeft een levensbeschouwing. De levensbeschouwing van ieder mens is 

opgebouwd uit drie elementen; de „normatieve component‟, de „theoretische component‟ en 

de „affectieve component‟. De normatieve component, bestaat uit de fundamentele waarden 

van een individu, die de drijfveer zijn voor morele keuzes. De theoretische component, bevat 

de overtuigingen van een individu over zowel aardse, als bovennatuurlijke zaken. De 

affectieve component beschrijft de grondhouding van een individu ten aanzien van bepaalde 

thema‟s en overtuigingen (Boer in Bolt, Verweij & van Delden, 2003).  

     Het woord spiritualiteit komt van het Latijnse woord ademen of leven (Hill, Paragment, 

Hood, Mc Cullough, Swyers, Larson & Zinnbauer, 2000). Spiritualiteit wordt omschreven als 

het hebben van aandacht voor en verbonden zijn met een concept, geloof of met een kracht 

hoger dan zichzelf (Plante, 2008). Deze verbinding kan zijn met een God of een spiritueel 
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rolmodel (zoals bijvoorbeeld Jezus, Mohammed of Boeddha), met de natuur, of met de 

mensheid (Spilka, 1993 in Hill et al, 2000). Spirituele mensen ervaren meer betekenis in het 

leven (Chaudry, 2008). Het concept spiritualiteit werd door het Helen Dowling Instituut 

(2006) geoperationaliseerd in het meetinstrument „SAIL‟. Dit instrument zal verder worden 

besproken in paragraaf 2.3.5 omdat het in dit onderzoek wordt gebruikt om het concept 

spiritualiteit te operationaliseren.   

     Religie is afgeleid van het Latijnse woord religare, wat verbinden betekent.  

Religie kan worden gedefinieerd als het zich verbinden met een geloofssysteem en het in de 

praktijk uitvoeren van rituele praktijken en tradities waarbij er overeenkomsten bestaan over 

wat er wordt geloofd en wat wordt gepraktiseerd (Hill et al, 2000).   

     Het belangrijkste onderscheid tussen spiritualiteit en religie is dat spiritualiteit betrekking 

heeft op innerlijke, persoonlijke en in beginsel grenzeloze ervaringen, terwijl religie zich juist 

kenmerkt door haar gemeenschapskarakter en begrenzingen. Religie en spiritualiteit zijn 

echter op te vatten als twee nauw met elkaar verweven aspecten van „geestelijk zijn‟ (Van der 

Stel, 2005).  

     In ons tijdperk van „evidence-based medicine‟ stellen we ons sceptisch op tegenover 

verschijnselen die we niet of nauwelijks kunnen beschrijven, meten en testen (Van der Stel, 

2007). Religie en spiritualiteit zijn binnen de gezondheidszorg geen middelen om gezondheid 

te bevorderen en ziekte te genezen of te voorkomen. Voor veel mensen kan het die functie 

echter wel hebben en is er niets op tegen om het onderwerp in de behandeling ter sprake te 

brengen. Religie en spiritualiteit zijn vooral belangrijk voor mensen met een ziekte of een 

psychische stoornis, omdat ze antwoorden geven op gevoelens over tekortkomingen in hun 

leven en bij zichzelf (Van der Stel, 2005). De spirituele dimensie is van groot belang in zowel 

de verslaving zelf als in het herstel van verslaving alsook voor de zorgbehoeften van cliënten 

(Wiklund b, 2008).  

     Spiritualiteit maakt haar opmars binnen de maatschappij. Ook binnen de gezondheidszorg 

en de verslavingszorg lijkt er een groeiende interesse te zijn voor het onderwerp. Naar 

aanleiding van verscheidene experimentele studies kan worden geïndiceerd dat spiritueel 

georiënteerde interventies een positieve uitwerking kunnen hebben op de behandeling van 

verslaafden. Zo werd in de behandeling van verslaafden goede resultaten geboekt met 

programma‟s gebaseerd op mindfulness (Amaro,Magno-Gatmaytan, Melendez, Cortes, 

Arevalo, Margolin, 2010; Bowen, Witkiewitz, Dillworth, Chawla, Simpson, Ostafin, Larimer, 

Blume, Parks & Marlatt, 2006; Margolin, Schuman-Olivier, Beitel, Arnold, Fulwiler, Avants, 

2007). 
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En werd aangetoond dat cliënten met een groter spiritueel welzijn en cliënten die religieuze 

activiteiten praktiseren langer in behandeling bleven en langer „clean‟ bleven ( Petry, Lewis, 

Østvik-White 2008; Piderman, Schneekloth, Pankratz, Maloney, Altchuler, 2007).  

Ook bekend zijn de succesverhalen van de Anonieme Alcoholisten [AA]. Bij de AA wordt 

alcoholisme als een fundamenteel spiritueel probleem gezien en neemt spiritualiteit een 

centrale positie in (AA, 1976). In verschillende onderzoeken is aangetoond dat het concept 

spiritualiteit zeer belangrijk is binnen de behandelmethode van de AA en in de resultaten die 

worden geboekt bij cliënten (Galanter,  Dermatis,  Bunt, Williams, Trujillo & Steinke, 2007). 

     In het behandelaanbod van cliënten moet echter wel worden stilgestaan bij het feit dat 

religie en spiritualiteit verschillende constructen zijn (Pardini, Plante, Sherman & Stump, 

2000; Mason, Deane,  Kelly & Crowe, 2009). Daarbij is het belangrijk dat de opvattingen en 

wensen van cliënten in ogenschouw worden genomen.  

     Na de uiteenzetting van het theoretische kader in deze en voorgaande paragrafen, wordt in 

de laatste paragraaf van dit hoofdstuk overgegaan op het bespreken van de onderzoeksvragen. 

 

1.7 Onderzoeksvragen 

In de literatuur en bij Tactus zijn geen cijfers bekend over de mate van welbevinden, 

zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie bij mensen met een verslaving.  

Het doel van dit onderzoek is dan ook om exploratief onderzoek uit te voeren dat kwantitatief 

het welbevinden, de zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie en de onderlinge 

verbanden met verslaving beschrijft en daarnaast meer kwalitatief weergeeft wat cliënten van 

Tactus onder zingeving verstaan en wat hun behoeften zijn ten aanzien van het thema 

zingeving in het behandelaanbod. 

     Om het onderzoek te operationaliseren zijn elf onderzoeksvragen opgesteld. De eerste acht 

onderzoeksvragen omvatten kwantitatief onderzoek. De vragen negen, tien en elf zijn meer 

kwalitatieve vraagstukken. 

  

1. Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met het welbevinden? 

2. Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met de zingeving? 

3. Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met de spirituele attitude en interesse? 

4. Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met levensbeschouwing en religie? 

5. Welke verbanden bestaan er van demografische variabelen met welbevinden, 

zingeving, spirituele attitude en interesse en levensbeschouwing en religie? 
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6. Welke verbanden bestaan er van verslavingsvariabelen met welbevinden, zingeving, 

spirituele attitude en interesse? 

7. Hoe verhouden de factoren verslaving, welbevinden, zingeving, spirituele attitude en 

interesse en levensbeschouwing en religie zich onderling?      

8. Welke factoren zijn goede voorspellers voor de mate van zingeving bij cliënten van 

Tactus?     

9. Wat verstaan cliënten van Tactus onder zingeving en uit welke bronnen putten zij zin 

in hun leven?  

10. Zien cliënten van Tactus verbanden van verslaving met zingeving en welke verbanden 

zijn dit?  

11. Vinden cliënten van Tactus het thema zingeving belangrijk binnen het 

behandelaanbod en op welke manier zouden zij het thema graag zien binnen het 

behandelaanbod? 
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2. Methoden 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven op welke manier het onderzoek naar welbevinden, 

zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie in de verslavingszorg heeft 

plaatsgevonden. Hiertoe wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksopzet, de 

participanten en de meetinstrumenten. In de volgende paragraaf wordt eerst de 

onderzoeksopzet uiteengezet.  

 

2.1 Onderzoeksopzet 

Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst (Bijlage 1) werd onderzoek gedaan naar 

welbevinden, zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie in de verslavingszorg. 

In de periode van maart tot november 2010 werd onder volwassen cliënten van Tactus een 

vragenlijst uitgedeeld. De vragenlijst werd uitgezet binnen alle circuits en locaties van Tactus, 

met uitzondering van preventie, reclassering en de forensische verslavingszorg. Gebaseerd op 

eerdere onderzoeken in de verslavingszorg, was de verwachting een respons van ongeveer 

25%. Om tot een streefaantal van 200 geretourneerde ingevulde vragenlijsten te komen, 

werden 500 vragenlijsten per post verstuurd en werd voor het invullen op de afdelingen 100 

vragenlijsten gereserveerd. 

     Om te beoordelen of de vragenlijst duidelijk zou zijn voor respondenten, werd een pilot 

gedaan. Dit gebeurde in de vorm van het afnemen van de vragenlijst bij een groep van tien 

cliënten van de Klinische Behandeling in Enschede. Het invullen van de vragenlijst leverde 

geen problemen op. Wel kwam er een groepsgesprek op gang over het thema zingeving, 

waaruit bleek dat het thema bij de pilotgroep actueel en belangrijk was. Omdat het invullen 

van de vragenlijst voor de pilotgroep geen problemen opleverde, werd besloten het onderzoek 

te starten, zonder wijzigingen van de vragenlijst. 

     Om cliënten uit het ambulatorium te bevragen werden 500 vragenlijsten met de post 

opgestuurd. Ongeveer 50 vragenlijsten kwamen onbestelbaar retour. Bij het versturen van de 

vragenlijsten zijn de respondenten geselecteerd op basis van de inclusiecriteria; een 

openstaande behandeling, niet opgenomen in een kliniek en een leeftijd hoger dan 21 jaar. 

Met behulp van de afdeling informatiemanagement werd een lijst met namen en adressen 

samengesteld van cliënten die aan de criteria voldeden. Cliënten met een ongeldig adres 

werden van de lijst verwijderd. De steekproef werd gerealiseerd door van de lijst alle cliënten 

met een oneven nummer, een vragenlijst toe te sturen. Voor het verzenden van de vragenlijst 

werd gebruik gemaakt van officieel briefpapier van Tactus, een portovrije retourenveloppe 

werd bij de vragenlijst gevoegd. De vragenlijst bestond uit een toestemmingsformulier, een 
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inleidende uitleg over het onderzoek en de wijze van invullen en 129 vragen. Bij de 

vragenlijst werd een telefoonnummer en een e-mailadres vermeld voor eventuele vragen en 

opmerkingen.  

     Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en de participanten waren ervan verzekerd dat 

alle data anoniem en vertrouwelijk werden behandeld, verwerkt en alleen voor 

onderzoeksdoeleinden werd gebruikt. 

     Om cliënten van residentiële afdelingen en een aantal andere behandelgroepen binnen de 

instelling te bereiken, werd afdelingen bezocht, of met behulp van collega‟s vragenlijsten 

uitgedeeld. Er werd 100 vragenlijsten gereserveerd voor verschillende afdelingen. De 

verwachting is dat ongeveer 75 vragenlijsten ook daadwerkelijk bij cliënten zijn terecht 

gekomen. De vragenlijsten zijn ingevuld op de klinische opname afdelingen en de 

deeltijdbehandeling in Enschede, de klinische opnameafdelingen in Rekken, de klinische 

opname afdelingen in Zutphen en bij een aantal bezoekers van de methadonpost en de inloop 

in Apeldoorn. 

     In totaal zijn 130 van de 525 uitgedeelde vragenlijsten ingevuld retour gekomen. Dit 

betekent een totale respons van 24,8% procent.  

      Veel respondenten hebben één of meerdere vragen niet ingevuld. Er werd besloten wel 

alle vragenlijsten te verwerken. Omdat de vragenlijst zeer uitgebreid was en omdat de lijst uit 

verscheidene reeds bestaande instrumenten bestond, kon bij alle respondenten scores voor 

meerdere schalen worden berekend.   

     In de volgende paragraaf wordt stilgestaan bij de samenstelling van de steekproef en de 

demografische en verslavingsgegevens van de respondenten uit de steekproef.  

 

2.2 Participanten 

 De totale omvang van het aantal deelnemers bedroeg 130 cliënten van Tactus (N=130) 47,7% 

van de steekproef werd bereikt via de post. 52,3% van de deelnemers werd bereikt via diverse 

behandelafdelingen van Tactus. In Tabel 1 zijn de demografische gegevens van de 

participanten opgenomen. 104 respondenten waren mannen (80,0%) en 25 respondenten 

waren vrouwen (19,2%). Er waren dus aanzienlijk meer mannelijke respondenten dan 

vrouwelijke respondenten. Gelet op de informatie van het LADIS (2009) zoals beschreven in 

paragraaf 1.2 van de Inleiding is dit beeld echter representatief voor de groep hulpvragers in 

Nederland. De leeftijd van de respondenten varieerde tussen 21 en 77 jaar, met een 

gemiddelde leeftijd van 42,7 jaar. Ook dit komt overeen met de totale groep behandelden in 

Nederland, waar een gemiddelde leeftijd werd gevonden van 41 jaar (LADIS, 2009). Uit 



C. Stoeten | Masterthese Psychologie | Universiteit Twente & Tactus Verslavingszorg 17 

 

Tabel 1 valt af te lezen dat, in vergelijk met de groep respondenten van de afdelingen, een 

groter percentage van de respondenten uit de ambulante groep gehuwd was en samenwoonde. 

Ook valt uit Tabel 1 op te maken dat een groot percentage van de respondenten op het 

moment van het invullen van de vragenlijst geen werk had. Wat onderschrijft dat het 

onderzoek heeft plaatsgevonden bij een kwetsbare groep.  

     In Tabel 2 zijn de verslavingsgegevens van de respondenten verwerkt. Alcohol is de 

verslaving die door de meeste respondenten als hoofdverslaving wordt aangeduid. Dit is in 

overeenstemming met de resultaten voor de totale groep hulpvragers in Nederland (LADIS, 

2009). Respondenten van de afdelingen hebben over het algemeen langer niet gebruikt dan 

respondenten van het ambulatorium. 

 

Tabel 1. Demografische beschrijving van de respondenten 

        Ambulant 

      (N=62) 

 

Aantal          % 

      Afdelingen 

     (N=68) 

 

Aantal       % 

          Totaal 

        (N=130) 

 

 Aantal        % 

Geslachtª 

   Vrouw 

   Man 

Leeftijd           

Burgerlijke staat 

   Ongehuwd 

   Gehuwd 

   Gescheiden 

Woonsituatie 

   Alleen  

   Samen  

Educatie
b
 

   Laag 

   Middel 

   Hoog 

   Anders 

Dagbesteding 
c
   

   Betaald werk 

   Geen Werk 

   Anders 

 

12         

49 

45.8 

 

32 

14 

16 

 

30 

34 

 

25 

25 

  6 

  6 

 

12 

42 

  8 

 

 

19.4% 

79.0% 

25-77 

 

51.6% 

22.6% 

25.8% 

 

48.4% 

54.8% 

 

40.3% 

40.3% 

  9.7% 

  9.7% 

 

19.4% 

67.8% 

12.9% 

 

13  

55  

39.8  

 

44  

  7  

16  

 

42  

26  

 

18 

37 

  9 

  4 

 

14 

44 

  9 

 

19.1% 

80.9% 

21-65 

 

64.7% 

10.3% 

23.5% 

 

61.7% 

38.2% 

 

26.5% 

54.4% 

13.3% 

  5.9% 

 

20.6% 

64.7% 

13.2% 

 

  25  

104  

  42.7 

 

  76 

  21 

  32 

 

  72 

  60 

   

  43 

  62 

  15 

  10 

 

  26 

  86 

  17 

 

19.2% 

80.0% 

21-77 

 

 58.5% 

 16.2% 

 24.6% 

 

 55.1% 

 78.0% 

 

 33.1% 

 47.7% 

 11.5% 

 13.0% 

 

 20.0% 

 66.2% 

 13.1% 

  Van één van de respondenten is het geslacht onbekend 

ᵇEducatie          Laag: Lagere school, basisschool, LBO 

                         Middel: VMBO,MAVO,HAVO,VWO,MBO 

                         Hoog: HBO, Universiteit 

  Dagbesteding: Geen werk: Arbeidsongeschikt en/of werkloos 

                     Anders: Huishouden/ gezin/ alimentatie, om-bijscholing, pensioen 
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Tabel 2. Demografische verslavingsgegevens van de respondenten 

          Ambulant 

       (N=62) 

 

Aantal        % 

Afdelingen 

       (N=68) 

 

Aantal      % 

         Totaal 

        (N=130) 

 

Aantal           % 

Verslaving 

   Alcohol 

   Cannabis 

   Heroine 

   Cocaine 

   Gokken 

   Anders&Combinaties 

Duur verslaving 

   1 tot 5 jaar 

   5 tot 10 jaar 

   Meer dan 10 jaar 

Laatst gebruikt 

   Afgelopen week 

   Afgelopen maand 

   Afgelopen jaar 

   Langer dan een jaar     

Behandelaanbod 

   Ambulant 

   Kliniek 

   Anders/meerdere 

 

30 

  3 

  6 

  4 

  3 

13 

 

11 

  8 

42 

 

29 

10 

12 

  5 

 

18 

  3 

35 

 

48.4% 

  4.8% 

  9.7% 

  6.5% 

  4.8% 

21.0% 

 

18.0% 

13.1% 

68.8% 

 

46.8% 

16.1% 

19.3% 

  8.1% 

 

29.0% 

  5.2% 

60.3% 

 

33 

  7 

  2 

  7 

  2 

17 

 

  9 

21 

37 

 

13 

26 

24 

  3 

 

  5 

27 

34 

 

48.5% 

10.3% 

  2.9% 

10.3% 

  2.9% 

25.0% 

 

13.3% 

30.9% 

54.4% 

 

19.1% 

38.2% 

35.3% 

  4.5% 

 

  7.4% 

40.3% 

50.7% 

 

63  

10  

  8  

11 

  5 

29 

 

19 

29 

79 

 

42 

36 

36 

  8 

 

23 

30 

69 

 

48.5% 

  7.7% 

  6.2% 

  8.5% 

  3.8% 

22.3% 

 

14.8% 

22.6% 

61.7% 

 

34.4% 

29.5% 

29.5% 

  6.6% 

 

18.4% 

24.0% 

55.2% 

Hoeveel dagen* 

   Alcohol 

   Cannabis  

   Heroine 

   Cocaine 

   Gokken 

   

Hoeveel* 

   Alcohol (glazen) 

   Cannabis (gram) 

   Heroine (gram) 

   Cocaine (gram) 

   Gokken (euro) 

 

Mean 

19.6 

25.0 

27.5 

12.3 

11.8 

 

  

11.9 

  1.9 

  0.4 

  0.8 

37.5 

 

 SD 

11.0 

  8.7 

  3.6 

12.2 

15.9 

 

  

10.6 

  2.6 

  0.1 

  0.2 

17.7 

 

Mean 

  21.3 

  10.8 

  30.0 

    9.0 

  10.3 

   

 

  21.7 

    1.9 

    1.0 

    2.3 

126.3 

   SD 

  11.0 

    7.3 

    0.0 

    9.5 

   13.4 

 

    

  17.8 

    1.5 

    0.7 

    1.8 

122.8 

Mean 

20.4 

16.1 

27.5 

10.9 

  4.8 

 

 

17.4 

  1.9 

  0.5 

  1.9 

125.0 

  SD 

 10.8 

 10.3 

   3.6 

 13.2 

   3.6 

   

 

  15.7 

    1.8 

    0.4 

    1.6 

124.2 

 

*Berekend voor de hoofdverslaving 

 

2.3 Meetinstrumenten 

In deze pararagraaf wordt uiteengezet, welke instrumenten werden gebruikt voor het 

samenstellen van de vragenlijst, die werd gebruikt in het onderzoek. De gebruikte 

instrumenten worden in deze paragraaf één voor één besproken. Eerst werd respondenten 

gevraagd naar een aantal demografische en verslavingsvariabelen. De samenstelling van deze 

vragen wordt beschreven in de volgende paragraaf. 
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2.3.1 Meten van demografische variabelen en verslavingsgegevens  

De demografische variabelen werden onderzocht aan de hand van vragen over geslacht, 

leeftijd, burgerlijke staat, woonsituatie, opleiding en dagbesteding.  

Vervolgens werd de respondenten gevraagd naar hun middelengebruik. Er werd gevraagd 

wanneer voor het laatst werd gebruikt, hoeveel dagen de afgelopen dertig dagen werd 

gebruikt, hoeveel er per dag werd gebruikt, wat de hoofdverslaving is, hoe lang de verslaving 

bestaat en van welk behandelaanbod gebruik wordt gemaakt. 

     De verslavingsgegevens van respondenten werd nog verder uitgevraagd, hoe dit gebeurde, 

wordt besproken in de volgende paragraaf. 

 

2.3.2 Meetinstrument MATE (Schippers, Boekman, Buchholz, 2007) 

Voor het meten van verslavingsgegevens werd gebruik gemaakt van module 4 en module 9 

van de MATE. De MATE is een onderzoeksinstrument met als doel het op een valide en 

betrouwbare wijze vaststellen van cliëntkenmerken ten behoeve van indicatiestelling voor 

zorg en behandeling en ten behoeve van de evaluatie van de verleende zorg en behandeling. 

De MATE wordt volgens vaste volgorde afgenomen bij cliënten en de uitslag van de MATE 

wordt vertaald in 20 MATE scores. Deze scores kunnen een indicatie geven voor verdiepend 

onderzoek op een bepaald gebied. Module 4 onderzoekt, aan de hand van 11 dichotome items, 

afhankelijkheid en misbruik van het hoofdmiddel waarvoor de cliënt is aangemeld. Deze 

module is gebaseerd op de criteria van de DSM-IV over afhankelijkheid en misbruik 

(gebaseerd op CIDI 2.1). Hieruit volgen drie MATE-scores:                                   

- „S4.1 Afhankelijkheid‟. Volgens de DSM-IV is er sprake van afhankelijkheid vanaf de 

drempelwaarde van drie positieve scores.                                                                                                                                                                             

– „S4.2 Misbruik‟: Volgens de DSM-IV is er sprake van misbruik wanneer er sprake is van 

een positief antwoord op één van de vier items over misbruik.                                                                                                 

– „S4.3 Ernst Afhankelijkheid/Misbruik‟: De score wordt bepaald door het aantal positieve 

antwoorden van negen items van module 4 (Schippers, Boekman, Buchholz, 2007).   

     In de vragenlijst is per abuis vraag zeven van de oorspronkelijke module komen te 

vervallen. Dit betekent dat de schaal afhankelijkheid werd gemeten met zes items in plaats 

van zeven items en dat de schaal ernst afhankelijkheid/ misbruik werd gemeten met acht items 

in plaats van negen items. 

     Een principal components analysis (PCA) over de items van module vier werd uitgevoerd. 

Een overzicht van de factorladingen is weergegeven in Tabel 1 van Bijlage 2. In eerste 

instantie werden er twee factoren gevonden. Omdat er geen duidelijk onderscheid gemaakt 
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kon worden tussen de factoren, werd ervoor gekozen om met één factor te werken. Het model 

met één factor verklaarde 36,64 % van de variantie. De interne consistentie, af te lezen in 

Tabel 6 van Bijlage 2, bedroeg α =0,79.   

     Module 9 van de MATE meet het verlangen naar middelen. De lijst is een vertaling van de 

verkorte „OCDS‟ (Obsessive Compulsive Drinking Scale). De oorspronkelijke OCDS is 

ontwikkeld door Anton, Moak & Latham (1996), de verkorte OCDS door  De Wildt, Lehert, 

Schipper Nkovics, Mann & van den Brink (2005).  Het betreft een zelfinvullijst van 5 items. 

De 5 items worden gescoord op een 5-punt Likert schaal (0= geen verlangen tot 4= zeer zeker 

of meestal van toepassing). De score wordt bepaald door de som van de  vijf items,  „SZ1.1 

Verlangen‟, genaamd.  

     De factorladingen van PCA over de items van module negen worden weergegeven in 

Tabel 2 van Bijlage 2. Een één-factormodel verklaarde 59,42 % van de variantie. In Tabel 6 

van Bijlage 2 is weergegeven dat voor de schaal verlangen een interne consistentie werd 

gevonden van α= 0,78.     

     Om de totale score van de verslaving te berekenen, werd de score van de module ernst 

opgeteld bij de score van de module verlangen. Daarbij werd, volgens het principe van de 

Mate, 0 tot 5 punten toegekend aan de combinatie van de aard van de verslaving, met de 

hoeveelheid en de duur van het gebruik.  

     In de vragenlijst werd, na het meten van de verslavingsgegevens, overgegaan op het meten 

van het welbevinden. Hoe dit gebeurde, wordt besproken in de volgende paragraaf.  

 

2.3.3 Meetinstrument Mental Health Continuum short form (MCH-SF) (Keyes 2002; Keyes, 

2005) 

Om het welbevinden te meten, werd gebruik gemaakt van de MHC-SF. De MHC-SF bestaat 

uit 14 items. De items zijn gestoeld op verschillende dimensies van welbevinden. De eerste 

drie items van de MHC-SF  meten het emotioneel welbevinden, de items vier tot en met acht 

meten het sociaal welbevinden en de items negen tot en met veertien meten het psychologisch 

welbevinden. Het instrument bevraagt hoe vaak bepaalde gevoelens de afgelopen maand 

aanwezig zijn geweest. Dit gebeurt aan de hand van een schaal die varieert van 1=nooit tot 

6=elke dag (Westerhof & Keyes, 2008). 

     Uit onderzoek van Westerhof en Keyes (2008) bleek dat de drie dimensies van 

welbevinden onderling vrij hoog met elkaar correleren (0,47 tot 0,64), daarom werd 

aanbevolen om ook de totaalscore van de MHC-SF te gebruiken. De betrouwbaarheid van de 

subschalen voor de drie dimensies in het onderzoek van Westerhof en Keyes (2008) was voor 
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emotioneel welbevinden en psychologisch welbevinden α= 0,83 en voor sociaal welbevinden 

α=0,74. De betrouwbaarheid van de schaal voor de totaalscore is α=0,89. 

     De MHC-SF levert voor elk van de drie dimensies van welbevinden een gemiddelde en 

daarnaast een totaalscore voor geestelijke gezondheid. De totaalscore is te categoriseren in 

zwakke geestelijke gezondheid („languishing‟); „gematigde geestelijke gezondheid‟; en goede 

geestelijke gezondheid („flourishing‟) (Westerhof & Keyes, 2008).  

Er is sprake van languishing als minstens zeven symptomen “nooit” of  “1 of 2 keer per 

week” aanwezig zijn, met minstens één item van het emotioneel welbevinden. Er is sprake 

van flourishing als minstens zeven symptomen “iedere dag” of  “bijna iedere dag” aanwezig 

zijn, met minstens één item van emotioneel welbevinden (Keyes, 2006).  

     Bij de onderverdeling van de respondenten in de categorieën, bleek dat drie respondenten 

de MHC-SF niet volledig hadden ingevuld, zij werden gescoord als hebbende een gemiddelde 

geestelijke gezondheid. 

     Om de betrouwbaarheid van de MHC-SF te toetsen, werd een PCA uitgevoerd. Een 

uitgebreid overzicht van de factorladingen wordt weergegeven in Tabel 3 van Bijlage 2. De 

scree-test liet een breekpunt zien bij de tweede factor. Een één-factor model verklaarde 45,1% 

van de variantie. In een twee-factor model, verklaarde de eerste factor 45,1% van de variantie, 

de tweede factor voegde daar 10,3% aan toe tot een variantie van 55,4%. Een duidelijk 

onderscheid tussen de factoren werd echter niet gevonden. De meerwaarde van de totaalscore 

zoals aanbevolen door Westerhof & Keyes (2008) werd wel bevestigd. De interne 

consistentie, af te lezen in Tabel 6 van Bijlage 2,  bleek met een waarde van α=0,90 zeer goed 

te zijn. Er werd daarom gekozen om verder te werken met een één-factor-model.      

     Na het in kaart brengen van het welbevinden, werd overgegaan op het meten van 

zingeving. Hoe dat gebeurde, wordt weergegeven in de volgende paragraaf.  

 

2.3.4 Meetinstrument Life Regard Index (LRI) ( Battista & Almond,1973) 

Om zingeving te meten, werd gebruik gemaakt van de LRI . De LRI bestaat uit 28 vragen, 

welke beantwoord kunnen worden met ”niet mee eens”, “mee eens”, “geen mening”.  

Het instrument bestaat uit twee subschalen namelijk, „framework‟ (vraag: 

2,5,6,12,15,17,18,19,20,21,22,24,26,27) en „fulfillment‟(vraag: 

1,3,4,7,8,9,10,11,13,14,16,23,25,28).  Framework meet in welke mate een  persoon zijn leven 

vanuit een bepaald perspectief kan zien en hier doelen of een bepaalde kijk op het leven uit 

kan halen. Fulfillment meet de mate waarin een persoon zichzelf ziet als iemand die zijn 

raamwerk van levensdoelen heeft kunnen verwezenlijken of hiermee bezig is. De LRI is in het 
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Nederlands vertaald. Deze vertaling, zoals gebruikt in het onderzoek, bleek in eerder 

onderzoek zeer betrouwbaar en valide voor het meten van zingeving ( Debats,Lubbe & 

Wezeman, 1993). 

     Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst in dit onderzoek te toetsen werd een PCA 

uitgevoerd. Een overzicht van de factorladingen wordt weergegeven in Tabel 4 van Bijlage 2. 

In eerste instantie kwam een oplossing met 6 factoren naar voren. De scree-test liet een 

breekpunt zien bij de tweede factor. Vervolgens is er een maximum van twee factoren 

ingevoerd, om te kijken of de oorspronkelijke constructen framework en fulfillment konden 

worden teruggevonden. Dit bleek niet het geval. Een één-factor model verklaarde 32,7% van 

de variantie. De interne consistentie, af te lezen in Tabel 6 van Bijlage 2, was met een waarde 

van α=0,92 zeer goed te noemen. Omdat er geen duidelijk onderscheid gevonden kon worden 

tussen de factoren en omdat de interne consistentie zeer goed was, werd verder gewerkt met 

het één-factormodel. 

     Na het in kaart brengen van zingeving, werd overgegaan op het meten van de spirituele 

attitude en interesse, dit gebeurde aan de hand van een reeds bestaande vragenlijst. Een 

beschrijving van het instrument en de wijze van interpretatie, wordt weergegeven in de 

volgende paragraaf. 

 

2.3.5 Spirituele Attitude en Interesse Lijst (SAIL) ( Helen Dowling Instituut, 2006)                                                                                                                                                                           

Om de spirituele attitude en interesse te meten, werd gebruik gemaakt van de SAIL. De SAIL 

is een zelfinvulvragenlijst die bestaat uit zesentwintig items. De items worden gescoord op 

een 6-punt Likert schaal (1=helemaal niet, tot 6=in zeer hoge mate). De SAIL bevat zeven 

subschalen; „Zingeving‟ (item 4, 12, 17), „Vertrouwen‟ (item 1, 3, 9, 13), „Aanvaarding‟ (item 

6, 8, 11, 15), „Zorg om anderen‟ (item 2, 7, 16, 18), „Verbondenheid met de natuur‟ (item 5, 

14), „Transcendente ervaringen‟ (item 19,20,21,23,25) en „Spirituele Activiteiten‟ (item 10, 

22, 24, 26). 

     Een overzicht van de factorladingen de SAIL wordt weergegeven in Tabel 5 van Bijlage 2. 

Bij het onderzoeken van de betrouwbaarheid van de vragenlijst kon met betrekking tot de 

belangrijke factoren van de SAIL een meervoudig factormodel worden gehandhaafd, zoals het 

instrument oorspronkelijk is ontworpen. Voor 6 van de 7 factoren kon in eerste instantie 

bevestiging worden gevonden. Bij 7 factoren verklaarde de eerste factor 15,4% van de 

variantie, de tweede factor voegde 12,8% toe, de derde factor voegde 10,1% toe, de vierde 

factor voegde 9,5% toe, de vijfde factor voegde 9,1% toe, de zesde factor voegde 8,2% toe en 

de zevende factor voegde nog 4,1% toe, tot een uiteindelijk verklaarde variantie van 69,1%.  
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     De interne consistentie van de meetschalen is weergegeven in Tabel 6 van Bijlage 2.Voor 

de meetschalen werd een alfa gevonden die acceptabel tot goed te noemen is. Er kon dan ook 

verder worden gewerkt met het model met 7 factoren zoals het instrument oorspronkelijk 

werd ontworpen.  

     Na het in kaart brengen van de spirituele attitude en interesse, werd overgegaan tot het 

meten van levensbeschouwing en religie. Een beschrijving van de samenstelling van de 

vragen en interpretatie van de vragen, volgt in de volgende paragraaf. 

 

2.3.6 Meten van Levensbeschouwing en Religie 

De levensbeschouwing van respondenten werd bevraagd aan de hand van vijf meerkeuze 

vragen met verschillende antwoordopties. Er werd gevraagd of de respondent steun heeft aan 

een levensbeschouwelijke overtuiging of geloof, welke levensbeschouwelijke 

overtuiging/geloof de respondent heeft, of de respondent zich als lid ervaart van een 

geloofsgemeenschap, hoe vaak de respondent eventuele diensten of vieringen van een 

geloofsgemeenschap bezoekt en hoe de respondent de levensbeschouwing/religie verder in 

praktijk brengt. 

     Nadat was gevraagd naar hun levensbeschouwelijke opvatting, werd mensen een aantal 

open vragen gesteld over zingeving. Een samenstelling van de vragen wordt weergegeven in 

de volgende paragraaf.  

 

2.3.7 Meten van bronnen van Zingeving en wensen binnen het behandelaanbod 

Aan de hand van open vragen werd respondenten gevraagd wat zij onder zingeving verstaan 

en welke zaken hun leven zin geven. Bij het coderen van de antwoorden van respondenten, 

werd gewerkt aan de hand van het onderscheid in de overkoepelende levensthema‟s; „oordeel 

over zichzelf en het leven‟, „individualiteit‟, „verbondenheid‟, „fysieke integriteit‟ en 

„activiteit‟ (Westerhof  & Dittman –Kohli, 2004), zoals beschreven in paragraaf 1.4. Verder 

werd gevraagd of de verslaving een verband heeft met de beleving van zingeving en op welke 

manier dat eventueel werkt. Er werd gevraagd of men het belangrijk acht dat er binnen Tactus 

aandacht aan zingeving wordt besteed en waarom men dat wel of niet vindt. Ten slotte werd 

gevraagd of men vindt dat zingeving al voldoende aan de orde komt in het behandelaanbod 

van Tactus, of er onderwerpen missen binnen het behandelaanbod en wat men graag zou zien 

met betrekking tot het behandelaanbod.  

     Alle gegevens, die werden vergaard aan de hand van het onderzoek, werden onderworpen 

aan statistische analyses, hoe dit gebeurde, wordt weergegeven in de volgende paragraaf.  
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2.4 Statistische analyses 

Na het verzamelen van de vragenlijsten, werden de gegevens handmatig ingevoerd in SPSS 

18.0 (SPSS Inc., Chicago). Alle verdere data-analyses werden uitgevoerd aan de hand van het 

programma.      

     Factoranalyses werden uitgevoerd om de juistheid en toepasselijkheid van de vooraf 

bekende factoren binnen de steekproef te bevestigen en eventuele nieuwe factoren of 

subconstructen te vinden. Alle factoranalyses zijn principale componenten analyses met 

varimax-rotatie, Het aantal gehandhaafde factoren werd bepaald op basis van de scree-test. 

Eventueel buiten een model vallende vragenlijstitems werden opnieuw beoordeeld op 

duidelijkheid en interpreteerbaarheid. De constructen werden vervolgens onderzocht op 

interne consistentie. De interne consistentie van de items bij de meetschalen werd beoordeeld 

aan de hand van het berekenen van cronbach‟s alpha. Hierna konden de meetschalen worden 

ingezet voor verdere statistische analyses.      

      Frequentieanalyses werden gebruikt om de demografische variabelen van de participanten 

en zingeving in kaart te brengen. 

     Met variatieanalyses en correlatieberekeningen werd onderzocht of er verbanden zijn 

tussen verslaving welbevinden, zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie. Omdat 

er geen sprake was van een normale verdeling en omdat er bij de vragenlijsten sprake was van 

ordinale meetschalen, werd de onderlinge samenhang van de meetschalen in eerste instantie 

gemeten aan de hand van de berekening van Spearmans rho. Omdat er niet veel onderscheid 

was tussen de resultaten van de Spearmans rho en de Pearson correlatie, werd verder gewerkt 

met de resultaten van de Pearson correlatie. 

      Om de factoren te duiden die belangrijk zijn voor bij het voorspellen van de mate van 

zingeving, werd gebruik gemaakt van een regressieanalyse.  
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De resultaten van dit 

onderzoek zijn tweeledig. Enerzijds is er de weergave van de kwantitatieve resultaten over 

verslaving, welbevinden, zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie. Anderzijds 

zijn er de meer kwalitatieve resultaten over wat cliënten onder zingeving verstaan en of en op 

welke manier er eventueel behoefte is aan het thema zingeving in het behandelaanbod.  

     In paragraaf 3.1 begint de weergave van de kwantitatieve resultaten. 

 

3.1 Beschrijvende Statistieken 

Om te beantwoorden hoe het is gesteld met de verslaving, het welbevinden, de zingeving, 

spiritualiteit, levensbeschouwing en religie, zijn de gemiddelde scores berekend op de 

verschillende meetschalen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3 en worden per 

onderdeel besproken.  

 

3.1.1 Hoe is het gesteld met de verslaving 

Om de mate en de ernst van de verslaving te beoordelen werd gebruik gemaakt van de scores 

op de MATE (Schippers et al, 2007). De gemiddelde scores werden berekend en zijn 

weergegeven in de bovenste vijf rijen van Tabel 3. 

     De gemiddelde totaalscore van de MATE bedroeg 13,2 met een standaarddeviatie van 6,3. 

Op de verlangenschaal werd gemiddeld 6, 9 gescoord met een standaarddeviatie van 4,3. Op 

de ernstschaal werd gemiddeld 5,2 gemeten met een standaarddeviatie van 2,4. En het aantal 

punten dat kan worden toegekend aan de verslaving, bedroeg gemiddeld 1,4 met een 

standaarddeviatie van 1,4.  

Als de scores op de MATE worden afgezet tegen de normen volgens Schippers et al (2007) 

kan bij alle subschalen worden gesproken van een gemiddelde verslaving. 

     Er werden verschillen gevonden tussen respondenten van de afdelingen en respondenten 

van het ambulatorium. Op de totaalschaal, de verlangenschaal en de ernstschaal werd op de 

afdelingen hoger gescoord dan binnen het ambulatorium. Het aantal punten dat aan het 

gebruik kan worden toegekend lag op de afdelingen lager dan binnen het ambulatorium. 

      

3.1.2 Hoe is het gesteld met het welbevinden 

Om de mate van welbevinden te onderzoeken, werd gebruik gemaakt van de MHC-SF (Keyes 

2002; Keyes, 2005). De gemiddelde score op de totaalschaal werd berekend en is te vinden in 

rij zeven van Tabel 3. Door respondenten van de afdelingen werd gemiddeld iets minder 
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welbevinden ervaren dan door de ambulante groep respondenten. De gemiddelde score van 

alle respondenten bedraagt 2,4. Dit betekent dat  gevoelens en gedachten van welbevinden 

gemiddeld ongeveer één keer per week tot twee of drie keer per week werden waargenomen 

door respondenten. 

     Door Keyes werd een onderverdeling gemaakt in goede geestelijke gezondheid 

(flourishing) en zwakke geestelijke gezondheid (langhuishing) (Westerhof & Keyes, 2008). 

Dezelfde onderverdeling bij alle respondenten in dit onderzoek laat zien dat bij 27,7 % van de 

respondenten sprake is van goede geestelijke gezondheid, bij 31,5% van de respondenten is 

sprake van zwakke geestelijke gezondheid en bij 40,8% is sprake van een gemiddelde 

geestelijke gezondheid. Bij respondenten van het ambulatorium is bij 30,6% van de 

respondenten sprake van goede geestelijke gezondheid, bij 35,5% van de respondenten is 

sprake van zwakke geestelijke gezondheid en bij 33,9% is sprake van een gemiddelde 

geestelijke gezondheid. Bij respondenten van de afdelingen is bij 20,6% van de respondenten 

sprake van goede geestelijke gezondheid, bij 32,4% van de respondenten is sprake van 

zwakke geestelijke gezondheid en bij 47,1% is sprake van een gemiddelde geestelijke 

gezondheid. 

     Samengevat kan met betrekking tot het welbevinden worden gezegd dat respondenten 

gemiddeld één tot twee of drie keer per week gevoelens en gedachten van welbevinden 

ervaren. Door  respondenten van de afdelingen wordt iets minder welbevinden ervaren in 

vergelijk met respondenten uit de ambulante groep. Van de respondenten van het 

ambulatorium ervaart een grotere groep een goede geestelijke gezondheid in vergelijk met 

respondenten van de afdelingen. Van de respondenten van de afdelingen ervaart een grotere 

groep een gemiddelde geestelijke gezondheid en zijn er ook meer mensen die een zwakke 

geestelijke gezondheid ervaren.  

 

3.1.3 Hoe is het gesteld met Zingeving 

Om de mate van zingeving te onderzoeken is gebruik gemaakt van de LRI (Battista & 

Almond, 1973). Omdat de antwoordopties dichotoom zijn (niet mee eens, geen mening, mee 

eens) is geen gemiddelde antwoordscore berekend.  

     De gemiddelde somscore van de respondenten op de totaalschaal van de LRI is wel 

relevant en is te vinden in rij negen van Tabel 3. Af te lezen is een gemiddelde score van 59 

met een standaarddeviatie van 13. In het Ambulante wordt gemiddeld hoger gescoord 

namelijk 60,1 met een standaaddeviatie van 13,6 tegen een score van 57,9 met een 
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standaarddeviatie van 12,5 op de afdelingen. Dit betekent dat door de ambulante groep iets 

meer zingeving wordt ervaren dan door de klinische groep respondenten.   

      

3.1.4 Hoe is het gesteld met de spirituele attitude en interesse 

 Om de spirituele attitude en interesse te beoordelen is gebruik gemaakt van de scores op de 

SAIL. De gemiddelde scores van de verschillende meetschalen is af te lezen in de rijen 11 tot 

en met 17 van Tabel 3. Af te lezen is een gemiddelde score op de meetschaal zingeving van 

3,4. Dit betekent dat gevoelens en gedachten met betrekking tot zingeving door respondenten 

enigszins tot in redelijke mate worden ervaren. Op de meetschaal vertrouwen werd een 

gemiddelde score van 3,4 gevonden. Dit betekent dat gevoelens en gedachten van vertrouwen 

enigszins tot in redelijke mate door respondenten worden ervaren. Op de meetschaal 

aanvaarding werd een gemiddelde score van 4.0 gevonden. Dit betekent dat gedachten en 

gevoelens van aanvaarding gemiddeld in redelijke mate worden ervaren. Op de meetschaal 

zorg om anderen werd een gemiddelde score van 4.3 gevonden. Dit betekent dat gedachten en 

gevoelens van zorg om anderen in redelijke mate tot in hoge mate worden ervaren. Op de 

meetschaal verbondenheid met de natuur werd een gemiddelde score gevonden van 4,0. Dit 

betekent dat gedachten en gevoelens met betrekking tot verbondenheid met de natuur door 

respondenten in redelijke mate worden ervaren. Voor de meetschaal transcendente ervaringen 

werd een gemiddelde score gevonden van 3,1. Dit betekent dat transcendente ervaringen door 

respondenten enigszins worden ervaren. Voor de meetschaal spirituele activiteiten ten slotte, 

werd een gemiddelde score gevonden van 2,4. Dit betekent dat spirituele activiteiten door 

respondenten nauwelijks tot enigszins worden uitgevoerd. 

     Op alle schalen van de SAIL werd door respondenten van de afdelingen iets lager gescoord 

dan respondenten van het ambulatorium. Alleen op de schaal zorg om anderen werd door 

respondenten van de afdelingen iets hoger gescoord dan door respondenten van het 

ambulatorium. De verschillen tussen de groepen zijn echter zo klein dat er geen duidelijk 

onderscheid kan worden gemaakt. 
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Tabel 3. Gemiddelde scores van de groepen op de meetschalen 

Schaal  

(Score Min-max) 

Ambulant 

Mean     SD 

Afdelingen 

Mean    SD 

Totaal 

Mean    SD 

MATE 

   Totaal    

   Verlangen (0-15) 

   Punten verslaving(0-5) 

   Ernst  

MHC-SF 

   Totaal (0-5) 

LRI 

   Totaal (28-84) 

 

 

11.7 

  6.4 

  1.6 

  4.3 

 

  2.5  

 

60.1 

 

  6.5 

  4.1 

  1.3 

  2.4 

 

  1.3 

 

13.6 

 

14.6 

  7.3 

  1.3 

  5.9 

 

  2.3 

 

57.9 

 

  5.8 

  4.1 

  1.4 

  2.0 

 

  1.0 

 

12.5 

 

13.2 

  6.9 

  1.4 

  5.2 

 

  2.4 

 

59.0 

 

  6.3 

  4.3 

  1.4 

  2.4 

 

  1.2 

 

13.0 

SAIL    

   Zingeving   (3-9) 

   Vertrouwen (4-12) 

   Aanvaarding (4-12) 

   Zorg om anderen (4-12) 

   Verbondenheid met de natuur (2-6) 

   Transcendente ervaringen (5-15) 

   Spirituele activiteiten (4-12) 

 

  3.4 

  3.5 

  4.1 

  4.3 

  4.3 

  3.2 

  2.6 

 

 

  1.3 

  1.1 

  0.9 

  1.1 

  1.5 

  1.4 

  1.3 

 

 

  3.3 

  3.3 

  4.0 

  4.4 

  3.7 

  3.1 

  2.3 

 

 

 

   1.1 

   1.0 

   0.9 

   0.7 

   1.5 

   1.4 

   1.1 

 

 

              

  3.4 

  3.4 

  4.0 

  4.3 

  4.0 

  3.1 

  2.4 

 

 

  1.2 

  1.1 

  0.9 

  0.9 

  1.5 

  1.4 

  1.2 

 

3.1.5 Hoe is het gesteld met levensbeschouwing en religie 

Aan de hand van een aantal open vragen werd de levensbeschouwing en religie van de 

respondenten onderzocht. Een systematische weergave van de bevindingen is te vinden in 

Tabel 5.  

     Het blijkt dat 62,3% van de respondenten zich rekent tot een kerkelijke gezindte of een 

levensbeschouwelijke groepering. 54,6% Van de respondenten geeft hierbij aan steun te 

hebben aan een bepaalde levensbeschouwing of religie.  

     De meest gangbare levensbeschouwelijke stroming onder de respondenten is de Rooms 

Katholieke. Opvallend hierbij is dat meer mensen die hun respons hebben gegeven via de 

afdeling het katholieke geloof aanhangen. Het merendeel van de respondenten beschouwt zich 

niet als lid van een geloofsgemeenschap en bezoekt geen diensten of vieringen. Terwijl de 

grootste groep respondenten wel in een bepaalde vorm een bepaalde levensbeschouwing in de 

praktijk brengt. De manier waarop dit gebeurt varieert van bidden tot het naleven van normen 

en waarden, proberen goed te doen voor anderen en een zo goed mogelijk leven proberen te 

leven. Opvallend is dat meer respondenten van het ambulatorium op een bepaalde manier hun 

levensbeschouwing in de praktijk brengen dan dat respondenten van de afdelingen dat doen.  
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Tabel 4. Gegevens over de levensbeschouwing van de respondenten 

              Vraag 

 

  Ambulant 

(N=62) 

Aantal   %       

  Afdelingen 

 (N=68) 

Aantal   % 

      Totaal 

     (N=130) 

    Aantal    % 

 

1. Heeft u steun aan een levensovertuiging/geloof? 

Geheel niet    

Een beetje  

Tamelijk veel 

Zeer veel 

2. Welke levensbeschouwelijke overtuiging heeft u? 

Geen  

Rooms Katholiek 

Protestant 

Moslim 

Joods 

Boeddhistisch 

Humanistisch 

Christelijk                                                                                         

Anders 

3. Beschouwt u zich als lid van een geloofsgemeenschap 

Ja 

Nee 

Onzeker  

4. Hoe vaak bezoekt u diensten of vieringen? 

(vrijwel) nooit 

Één of enkele malen per jaar  

Ongeveer één keer per maand 

Ongeveer 1 keer per week 

5. Hoe brengt u uw levensbeschouwing verder in praktijk? 

Niet 

Bidden 

Mediteren 

Rituelen bezoeken of uitvoeren 

Lezen van heilige boeken 

Anders 

Meerdere zaken 

 

24 

18 

11 

  8 

 

 

22 

  9 

  8 

  1 

  1 

  2 

  3 

  5 

10 

 

 

  7 

51 

  4 

 

 

42 

17 

  - 

  3 

 

13 

  7 

  2 

  2 

  1 

12 

16 

 

 

38.7% 

29.0% 

17.7% 

12.9% 

 

 

35.5% 

14.5% 

12.9% 

  1.6% 

  1.6% 

  3.2% 

  4.8% 

  8.1% 

16.1% 

 

 

11.3% 

82.3% 

  6.5% 

 

 

67.7% 

27.4% 

   - 

  4.8% 

 

21.0% 

11.3% 

  3.2% 

  3.2% 

  1.6% 

19.4% 

25.8% 

 

33 

25 

  4 

  5 

 

 

25 

17 

  9 

  3 

 

  1 

  1 

  1 

10 

 

 

  9 

54 

  4 

 

 

51 

10 

  4  

  2 

 

29 

  6 

  2 

  1 

  2 

  9 

17 

 

48.5% 

36.8% 

  5.9% 

  7.4% 

 

 

36.8% 

25.0% 

13.2% 

  4.4% 

 

  1.5% 

  1.5% 

  1.5% 

14.7% 

 

 

13.2% 

79.4% 

5.9% 

 

 

75.0% 

14.7% 

  5.9% 

  2.9% 

 

42.6% 

  8.8% 

  2.9% 

  1.5% 

  2.9% 

13.2% 

25.0% 

 

57 

43 

15 

13 

 

 

47 

26 

17 

  4 

  1 

  3 

  4 

  6 

20 

 

 

16 

105 

8 

 

 

93 

27 

  4 

  5 

 

42 

13 

  4 

  3 

  3 

21 

33 

 

 

43.8% 

33.1% 

11.5% 

10.0% 

 

 

36.2% 

20.0% 

13.1% 

  3.1% 

  0.8% 

  2.3% 

  3.1% 

  4.6% 

15.4% 

 

 

12.3% 

80.8% 

  6.2% 

 

 

71.5% 

20.8% 

  3.1% 

  3.8% 

 

32.3% 

10.0% 

  3.1% 

  2.3% 

  2.3% 

16.2% 

25.4% 

 

 

3.2 Welke correlaties bestaan er tussen de variabelen 

Er werd onderzocht of er verbanden zijn van welbevinden en zingeving en of er verbanden 

zijn met de verslaving, levensbeschouwelijke overtuiging en andere demografische 

variabelen. Hiertoe werden de variabelen burgerlijke staat, woonsituatie, werksituatie, 

opleiding, steun hebben aan een levensbeschouwelijke overtuiging, lid zijn van een 

geloofsgemeenschap, het bezoeken van diensten en het in de praktijk brengen van een 

levensbeschouwelijke overtuiging, omgeschaald in dichotome variabelen.  

     Voor het onderzoeken van de significante onderlinge samenhang van de constructen werd, 

met behulp van bivariate correlatie analyses, de Pearson correlatie coëfficiënten (two tailed) 

bepaald. Een correlatie kleiner dan 0,3 is klein te noemen en daarom niet relevant. Bij een 

correlatie van 0,3 tot 0,5 is sprake van middelmatige correlatie en bij een correlatie groter dan 

0,5 kan worden gesproken van sterke samenhang. Correlaties groter dan 0,3 zullen worden 
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geaccentueerd. De resultaten worden beschreven aan de hand van de resultaten weergegeven 

in Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7. 

 

3.2.1 Correlaties van demografische variabelen met welbevinden, zingeving, spiritualiteit, 

levensbeschouwing en religie 

In Tabel 5 is in de derde kolom, in de tweede rij, af te lezen dat burgerlijke staat een 

significante positieve correlatie laat zien met zingeving. Er kan worden gezegd dat gehuwd 

zijn verband houdt met het ervaren van meer zingeving.  

     In de onderste sectie van kolom 2,  is af te lezen dat leeftijd een positieve correlatie heeft 

met het hebben van een vaste levensbeschouwelijke overtuiging en het praktiseren van de 

levensbeschouwelijke overtuiging. Een hogere leeftijd houdt verband met het hebben van een 

vaste levensbeschouwelijke opvatting en het meer praktiseren van de levensbeschouwelijke 

opvattingen. 

     Het geslacht, de leeftijd, het al dan niet alleen wonen, de opleiding en het al dan niet 

hebben van werk, blijken geen invloed te hebben op het welbevinden, de mate van zingeving 

en de spirituele attitude en interesse.  

 
Tabel 5. Intercorrelaties Demografische en Verslavings variabelen met de meetschalen 

  

G
es

la
ch

t 

L
ee

ft
ij

d
 

B
u

rg
er

li
jk

e 

S
ta

at
 

W
o

n
en

 

O
p

le
id

in
g
 

W
er

k
 

M
A

T
E

 

E
rn

st
 

M
A

T
E

 

V
er

la
n

g
en

 
 MHC  .02 .21* . 20*  .19*   .06  .19* -.23** -.39** 

 LRI -.07 .19*  .31**  .27** -.10  .15 -.32** -.43** 

  
  

  
  

  
  

 S
A

IL
 

Zingeving  .01 .16  .29**  .21*   .00  .22* -.26** -.36** 

Vertrouwen  .00 .20*  .21*  .20*   .08  .15 -.34** -.38** 

Aanvaarding  .05 .10  .07  .13   .07  .03 -.13 -.14 

Zorg   .13 .12  .09 -.09   .17  .10 -.09  .02 

Natuur  .03 .27** -.04 -.04   .13 -.13 -.12  .08 

Transcedent -.02 .02 -.05 -.05   .05 -.09 -.02  .11 

Activiteiten  .15 .22*  .11  .02   .08 -.13 -.09  .04 

L
ev

en
sb

e-
  

sc
h

o
u

w
in

g
 

Steun  .05 .24**  .04  .01   .01 -.15  .04  .08 

Vast  .01 .31** -.13 -.84   .12 -.07  .00  .05 

Lid  .07 .09  .22*  .06   .07 -.07  .05  .03 

Diensten  .13 .20*  .16 -.05   .16 -.14 -.01 -.11 

Praktiseren  .02 .38**  .16 -.19   .08 -.18* -.04  .17 

*: p≤0,05; **: p ≤ 0,01 (2- zijdig) 
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3.2.2 Correlaties van de aard en de ernst van de verslaving met welbevinden, zingeving, 

spiritualiteit, levensbeschouwing en religie  

In de laatste twee kolommen van Tabel 5 zijn de correlaties van verslaving met de overige 

meetschalen weergegeven. De ernst van de verslaving houdt significant negatief verband met 

de LRI en met SAIL Vertrouwen. Het verlangen naar het middel hangt significant negatief 

samen met de MHC-SF, de LRI en de schalen zingeving en vertrouwen van de SAIL. 

     Er kan worden geconcludeerd dat een hogere score voor de ernst van de verslaving 

samenhangt met een lagere mate van zingeving en een lagere mate van vertrouwen. Een 

groter verlangen om te gebruiken hangt samen met een lager welbevinden, minder zingeving 

en minder vertrouwen.   

     Om te onderzoeken of er significante verschillen zijn voor het verband tussen de soort en 

de duur van de verslaving en welbevinden en zingeving, werd een Anova (F-toets) uitgevoerd. 

Hieruit kwamen geen significante resultaten naar voren. Er bestaan dus geen significante 

verschillen voor de soort en de duur van de verslaving met het welbevinden en de ervaren 

zingeving.  

 

3.2.3 Correlaties van welbevinden, zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie 

In Tabel 6 zijn de correlaties tussen de verschillende meetschalen weergegeven. 

     Uit de eerste kolom van de tabel kan worden afgelezen dat er een sterke positieve 

correlatie gevonden werd tussen de meetschalen MHC-SF, LRI, SAIL zingeving en SAIL 

vertrouwen. Ook werd er een gematigde significante positieve correlatie gevonden met de 

schaal SAIL aanvaarding. Te concluderen valt dat een hogere mate van welbevinden sterk 

verband houdt met een hogere mate van zingeving. Ook houdt een hogere mate van 

welbevinden sterk verband met een hogere mate van vertrouwen en is er een verband tussen 

een hogere mate van welbevinden en een hogere mate van aanvaarding. 

    Naast de bevindingen dat er een sterk verband is tussen zingeving en vertrouwen en een 

verband tussen zingeving en aanvaarding, is uit de tweede kolom van Tabel 6 af te lezen dat 

de LRI , de maat voor zingeving, sterk positief correleert met de schaal SAIL zingeving. Dit is 

logisch omdat er veel conceptuele overlap bestaat tussen de twee factoren. 

     In de kolommen 5 tot en met 9 van Tabel 6 is af te lezen dat een aantal schalen van de 

SAIL onderling significant positief correleren. Dit betekent dat een hogere score op bepaalde 

schalen van de SAIL verband houdt met een hoge score op bepaalde andere schalen van de 

SAIL. Met betrekking tot de SAIL is in kolom 9 verder af te lezen dat er een correlatie is 

tussen de schaal spirituele activiteiten en alle schalen van levensbeschouwing. 
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     Als er wordt gekeken naar de schalen van levensbeschouwing, valt op dat er geen 

verbanden zijn met zingeving en welbevinden. Wel zijn er verbanden tussen de schalen van 

levensbeschouwing onderling en zijn er verbanden tussen de schalen van levensbeschouwing 

met schalen van de SAIL. Het meest opvallend is hierbij dat het praktiseren van de 

levensbeschouwing verband houdt met een hogere mate van aanvaarding.   

  

Tabel 6.Intercorrelaties meetschalen 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

 1. MHC-SF -              

 2. LRI .61** -             

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 S
A

IL
 

3. Zingeving .67** .81** -            

4. Vertrouwen .61** .66** .72** -           

5. Aanvaarding .30** .31** .42**  .50** -          

6.Zorg .28** .20* .39**  .21* .28** -         

7. Natuur .21* .16 .15  .19* .34** .17 -        

8. Transcendent .27** .18* .35**  .14 .26** .24** .32** -       

9. Activiteiten .27** .24** .34**  .15 .36** .27** .40** .52** -      

L
ev

en
sb

es
ch

o
u

w
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g
 

10. Steun .17 .14 .20*  .01 .21* .27** .27** .42** .62** -     

11.Vast .09 .06 .15  .03 .15 .27** .30** .33** .49** .65** -    

12. Lid .07 .02 .14 -.03 .14 .14 .07 .22 .47** .34** .29** -   

13. Diensten .05 .07 .09  .06 .12 .15 .13 .02 .41** .28** .26** .34** -  

14.Praktise ren .16 .13 .23*  .13 .32** .30** .42** .37** .63** .65** .63** .29** .33** - 

*:p≤0,05; **:p ≤ 0,01 (2- zijdig) 

 

3.3 Voorspellen van Zingeving 

Aan de hand van regressieanalyse is onderzocht welke factoren zingeving, zoals gemeten door 

de LRI, voorspellen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 7. In de analyse werd de 

totaalscore op de LRI als afhankelijke variabele gebruikt. De onafhankelijke variabelen die 

zijn getoetst, zijn de constructen die in Tabel 5 en Tabel 6 een significante correlatie lieten 

zien met de factor LRI. Factoren die niet significant sterk genoeg verband hielden, werden 

uitgesloten van de regressie. Ook de factoren die juist heel sterk correleerden, werden van de 

analyse uitgesloten.                                                                                                                                                    

     De volgende  factoren werden meegenomen in de berekening: leeftijd, burgerlijke staat, 

woonsituatie, MATE Ernst, Middelen Verlangen, SAIL Aanvaarding, SAIL Zorg, SAIL 

Transcendente Ervaringen, SAIL Spirituele Activiteiten en MHC-SF.  
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     Aan de hand van de optie „enter‟ werd in eerste instantie de demografische variabelen; 

leeftijd, burgerlijke staat en woonsituatie bekeken. Aan de hand van deze variabelen werd 

14,3% van de totale variantie verklaard. De variabele burgerlijke staat bleek in dit model een 

significante voorspeller. 

     In het tweede model werden de verslavingsvariabelen MATE Ernst en Middelen 

Verlangen toegevoegd. Deze variabelen voegden 15,7% toe aan de verklaarde variantie, zodat 

in totaal 30,1 % van de variantie verklaard kon worden. De variabele middelen verlangen 

bleek hierbij significant. 

     In het derde model werden de SAIL- schalen toegevoegd. Dit zorgde voor een extra 

verklaarde variantie van 7,6%, tot een totaal verklaarde variantie van 37,7%.  De variabele 

middelen verlangen bleef hierbij een significante voorspeller. De subschalen van de SAIL 

lieten geen significante voorspellende waarden zien. 

     In het vierde model werd ten slotte het welbevinden toegevoegd. Dit zorgde voor een 

toegevoegde verklaarde variantie van 11,8%. In totaal werd aan de hand van dit model 49,5% 

van de variantie verklaard. De burgerlijke staat, het verlangen naar het middel en vooral het 

welbevinden bleken hierbij significante voorspellers van de mate van zingeving. 

     

Tabel 7. Resultaten meervoudige regressie analyse  

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

  β    β    β    β  

Leeftijd .15   .07   .23  -.02  

Burgerlijke Staat .21*   .17   .16   .16*  

Woonsituatie .18   .14   .15   .09  

MATE Ernst   -.15  -.14  -.11  

MATE Verlangen   -.34**  -.37**  -.21**  

SAIL Aanvaarding      .06   .02  

SAIL Zorg      .09   .02  

SAILTranscendente Ervaringen      .14   .06  

SAIL Spirituele Activiteiten             .10   .08  

MHC-SF        .42**  

 R²     .14 

F     6.59 

Df   3 

R²     .30 

F     9.97 

Df   5 

R²       .38 

F       7.53 

Df     9 

R²      .50 

F     10.89 

Df   10 

*: p≤0,05; ** :p ≤ 0,01 
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3.4 Wat verstaan cliënten van Tactus onder zingeving 

Om een beeld te krijgen van wat respondenten onder zingeving verstaan, waar zij de zin in 

hun leven uit putten, of er voor respondenten een verband bestaat tussen zingeving en hun 

verslaving en om de tevredenheid en de eventuele wensen ten behoeve van het thema 

zingeving binnen het behandelaanbod van Tactus te onderzoeken, waren in het laatste 

onderdeel van de vragenlijst een aantal open en dichotome vragen over zingeving opgenomen. 

In de volgende paragraaf zullen per vraag de resultaten worden weergegeven. 

 

3.4.1 Wat verstaan respondenten onder zingeving  

De eerste vraag die respondenten werd gesteld was “ Wat verstaat u onder zingeving?”.  

Het coderen van de antwoorden is gebeurd aan de hand van de levensthema‟s; algemeen 

oordeel over zichzelf en het leven, individualiteit, verbondenheid, fysieke integriteit en 

activiteit (Westerhof & Dittmann-Kohli, 2004), zoals beschreven in paragraaf 1.4. Het kwam 

vaak voor dat respondenten antwoorden gaven die betrekking hadden op verschillende 

thema‟s. Zodoende komt het totale percentage uit boven 100%.  

     Uit de antwoorden blijkt dat zingeving voor de meeste respondenten bestaat uit meerdere 

aspecten.  

     Om te illustreren welke antwoorden werden gegeven, wordt een aantal antwoorden 

beschreven. De geselecteerde antwoorden bestrijken zoveel mogelijk de variëteit van de 

antwoorden die gegeven zijn. 

     72,4% van de respondenten geeft een antwoord waarin wordt beschreven dat het bij 

zingeving draait om een algemeen oordeel over zichzelf en het leven. Voorbeelden van 

antwoorden die zijn gegeven zijn: “Dat als je terugkijkt op je leven dat je het goed hebt 

gedaan voor jezelf en voor de mensen in je omgeving”; “Hoe wil, kan en moet ik leven en hoe 

kan ik dit samen laten vloeien met hierbij gelukkig zijn”; “Het accepteren van het leven zoals 

het is, van anderen en van jezelf.”; “Dingen doen om je leven makkelijker/fijner te maken.”; 

“Voldoening, nuttig zijn voor de samenleving, gelukkig zijn met jezelf.” 

     50,9% van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

individualiteit. Voorbeelden van gegeven antwoorden zijn: “Dat ik kan functioneren in de 

maatschappij zoals een ieder ander die geen verslaving heeft.”; “Worden wie ik ben”; “Dat ik 

me een happy mens voel, zonder stress.”; ”Gevoel van vrijheid bij het maken van keuzes, 

dingen doen die ik leuk vind en die ik goed kan.”; ”Ik ben nu 2 maanden van de drank af, 

bevalt me beter, ik ben minder agressief en veel vrolijker.” 
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     25,4% van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

verbondenheid. Voorbeelden van antwoorden die zijn gegeven zijn: “Mijn partner en 

familie”; “Zin in het leven hebben door voor andere mensen van belang of nuttig te zijn.”; 

“Nodig zijn, geliefd zijn. Bijdrage aan een prettige maatschappij.” 

     3,8% van de populatie geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema „fysieke 

integriteit‟. Antwoorden die zijn gegeven hebben betrekking op gezondheid, gebruik en 

abstinentie.  

     13,9% van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

„activiteit‟. Antwoorden die zijn gegeven refereren onder andere aan werk en hobby‟s 

 

3.4.2 Uit welke bronnen putten respondenten zin 

De antwoorden op de vraag “Kunt u een aantal zaken noemen die uw leven zin geven?”, 

werden evenals bij de vorige vraag, gecodeerd aan de hand van de levensthema‟s; algemeen 

oordeel over zichzelf en het leven, individualiteit, verbondenheid, fysieke integriteit en 

activiteit (Westerhof & Dittmann-Kohli, 2004).        

     82,4 % van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

verbondenheid. Vooral kinderen, de partner en familie worden hierbij vaak benoemd, ook 

worden er antwoorden gegeven die betrekking hebben op huisdieren, het zich prettig voelen 

in de natuur of een levensbeschouwelijke overtuiging. Voorbeelden van gegeven antwoorden 

zijn: “Gezin en familie.”; “Goed contact met familie en er kunnen zijn voor mijn kinderen.“; 

“Mijn kat en mijn religie”; ”God en mijn partner.” 

     39,18% van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

activiteit. Antwoorden die worden gegeven refereren naar het hebben van werk, inkomsten en 

hobby‟s. Een aantal voorbeelden van antwoorden zijn: “Sport, hobby, werk.”; “Werk, sport, 

uitgaan en muziek.” 

     30,7% van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema 

individualiteit. Voorbeelden van antwoorden zijn: ”Als ik een voldaan gevoel heb bij de 

dingen die ik doe. Dat ik het geloof in mezelf heb, dat ik bepaalde dingen kan bereiken.”; 

“Als mijn zoon het huis uit is, dan kan ik zeggen dat ik het goed heb gedaan.” 

     8,4 % van de respondenten geeft een antwoord dat betrekking heeft op het thema fysieke 

integriteit. Een aantal voorbeelden van gegeven antwoorden zijn: “Drugsvrij zijn”; “Abstinent 

zijn”; “Drugs”; “Goed leven is niet ziek zijn.”  
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3.4.3 Waargenomen verband van verslaving in combinatie met zingeving 

Op de dichotome vraag “Heeft uw verslaving volgens u te maken met uw beleving van 

zingeving?”, antwoordt 33,8% van de respondenten “ja”. 53,1 % van de respondenten 

antwoordt “nee” . 13,1% van de respondenten geeft geen antwoord. 

Vervolgens werd, de respondenten die “ja” hadden geantwoord, gevraagd “Op welke manier 

heeft uw verslaving te maken met uw beleving van zingeving?” 

38,6% van de respondenten geeft aan dat verslaving zingeving is in het leven. 29,5 % van de 

respondenten is verslaafd om zich beter te voelen en tot zingeving te kunnen komen, 21,1% 

van de respondenten gaat zich slechter voelen en komt daardoor minder tot zingeving of vindt 

het minder belangrijk. 1,5% van de respondenten geeft aan dat door de afname van de 

verslaving er weer ruimte komt voor andere zaken die het leven zin geven. 13,6 % van de 

respondenten geeft geen antwoord op deze vraag. 

 

3.4.4 Zingeving binnen het behandelaanbod 

Op de vraag ”Vindt u het belangrijk dat binnen Tactus aandacht wordt besteed aan 

zingeving?”, geeft 81,5% van de respondenten aan dat ze het belangrijk vindt dat er binnen 

Tactus aandacht wordt besteed aan zingeving. Slechts 13,1 % vindt het niet belangrijk en 

5,4% heeft geen mening. 

Op de vraag “Waarom vindt u het wel/ niet belangrijk dat binnen Tactus aandacht wordt 

besteed aan zingeving?”, antwoordt  41,5% van de respondenten die “ja” hebben geantwoord 

op de vorige vraag dat het belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan zingeving, omdat 

zingeving een belangrijk onderdeel is van het leven. 24,5 % van de respondenten geeft aan dat 

ze het belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan zingeving omdat er een verband is 

tussen zingeving en verslaving. 12,3% van de respondenten geeft aan dat ze behoefte heeft 

aan meer verdieping van de hulpverleningsgesprekken. 7,5 % van de respondenten geeft aan 

dat zingeving kan dienen als perspectief voor de toekomst zonder gebruik. 14,5 % van de 

steekproef geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan het 

onderwerp zingeving maar geeft hiervoor geen reden. 

47,1 % van de steekproef, die op de vorige vraag “nee” heeft geantwoord, geeft aan dat ze het 

niet belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan het onderwerp zingeving en geeft 

hiervoor geen reden op. 29,4 % van de groep geeft aan zingeving een belangrijk onderwerp te 

vinden maar Tactus hier niet bij nodig te hebben. 5,9% van de respondenten geeft aan dat ze 

het niet belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan het onderwerp zingeving omdat 

Tactus hen al goed helpt, ook met betrekking tot het onderwerp zingeving. 17,6% van de 
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respondenten geeft aan dat ze het niet belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan het 

onderwerp zingeving omdat ze zingeving geen belangrijk thema vindt. 

     Op de vraag “Vindt u dat zingeving al voldoende aan de orde komt in het behandelaanbod 

van Tactus?”, geeft 40,8% van de respondenten aan dat zingeving nog niet voldoende aan bod 

komt in het behandelaanbod van Tactus. 10% van de respondenten geeft geen antwoord.   

16,2 % van de respondenten geeft aan geen mening te hebben (voornamelijk omdat ze nog 

maar net in behandeling zijn). 43,1 % van de respondenten geeft aan dat zingeving al 

voldoende aan de orde komt in het behandelaanbod van Tactus.  

     Op de vraag “Mist u onderwerpen met betrekking tot zingeving in het behandelaanbod? Zo 

ja, welke?”, geeft 30,5% van de respondenten aan onderwerpen met betrekking tot zingeving 

in het behandelaanbod van Tactus te missen. 19% van deze groep geeft aan dat ze behoefte 

heeft aan verdieping in het huidige hulpverleningscontact en praktische hulp. 2,3% geeft aan 

dat ze behoefte heeft aan specifieke blokken of themagroepen, die gewijd zijn aan het 

onderwerp zingeving. 9,2% van deze groep zou het onderwerp graag terug zien komen in 

zowel verdieping in huidige hulpverleningsgesprekken en praktische hulp alsook in specifieke 

blokken of themagroepen die gewijd zijn aan het onderwerp zingeving.  

14,6% van de respondenten geeft aan niet te kunnen oordelen, omdat ze nog niet lang in 

behandeling is, of niet op de hoogte is van het behandelaanbod met betrekking tot zingeving. 

26,9% van de respondenten geeft aan geen onderwerpen te missen met betrekking tot het 

thema zingeving 32,3% van de respondenten geeft geen antwoord.  

     Op de vraag “Wat zou u graag zien met betrekking tot zingeving in het behandelaanbod 

van Tactus?” geeft 63,1% van de respondenten geen antwoord. 7,7% van de respondenten 

geeft aan tevreden te zijn over het huidige behandelaanbod. 10% van de respondenten 

antwoordt dat zij graag meer diepgang in gesprekken zou willen zien met betrekking tot 

zingeving in het huidige behandelaanbod. 6,2% van de respondenten geeft aan dat zij met 

betrekking tot zingeving vooral geholpen zou zijn met praktische hulp. 3,8% van de 

respondenten geeft aan dat zij graag een themablok zou willen gericht op het thema 

zingeving. 9,2% zou graag een combinatie zien van de verschillende componenten van 

zingeving. 

     Met betrekking tot diepgang in de hulpverleningsgesprekken willen cliënten meer steun, 

begrip en tijd met betrekking tot het onderwerp zingeving. Hier wordt door een aantal 

respondenten de wens uitgesproken met een op het thema geschoold hulpverlener (zoals 

bijvoorbeeld een geestelijk verzorger of pastoraal werker) gesprekken te hebben.                                                                                                                                                                         

Een aantal respondenten heeft behoefte aan een specifiek thema gericht op zingeving. Als 
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opties voor blokken wordt onder andere gerefereerd naar themagroepen gericht op religie 

en/of  meditatie en mindfulness.                                                                                                                                                               

     Een aantal respondenten uit in haar antwoord de behoefte aan praktische hulp. Hier wordt 

vaak de leefstijltraining of maatschappelijk herstel genoemd. Hulpvragen bij onder andere  het 

zoeken en starten van een reguliere cursus, scholing, werk, in kaart brengen en regelen van 

schulden en maken van vrienden worden hierbij uitgesproken.                                                                                                                                                                             
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4. Conclusie  

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van welbevinden, zingeving, 

spiritualiteit, levensbeschouwing en religie bij cliënten van Tactus.  

De conclusies zullen aan de hand van de onderzoeksvragen zoals opgesteld in paragraaf 1.7 

uiteen worden gezet.  

 

4.1 Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld welbevinden? 

Om een beschrijving te kunnen geven van hoe het met het welbevinden van cliënten van 

Tactus gesteld is, werden de scores op de MHC-SF van de respondenten in dit onderzoek, 

vergeleken met de scores op de MHC-SF van de algemene Nederlandse populatie, die uit 

eerder onderzoek (Westerhof en Keyes, 2008; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster & 

Keyes, 2010) zijn gebleken. In paragraaf 3.1.2 werd beschreven dat de gemiddelde score van 

respondenten op de MHC-SF, 2,4 bedroeg. De gemiddelde score van de Nederlandse 

bevolking op de MHC-SF bedroeg 3,98 (Lamers et al, 2010). De gemiddelde score voor het 

welbevinden in de algemene groep, ligt dus hoger dan de score van de respondenten in dit 

onderzoek.  

     Uit de onderverdeling in zwakke geestelijke gezondheid (langhuishing) en goede 

geestelijke gezondheid (flourishing) volgens de normen van Keyes (2008) werden ook 

verschillen gevonden. Uit het onderzoek van Westerhof en Keyes (2008) bleek dat er bij 5% 

van de steekproef sprake was van een zwakke geestelijke gezondheid, bij 35% was sprake van 

een sterke geestelijke gezondheid en 60% liet een gemiddelde geestelijke gezondheid zien. 

Dezelfde onderverdeling in dit onderzoek liet zien dat bij 31,5% van de steekproef sprake was 

van langhuishing, bij 27,7 % was sprake van flourishing en bij 40,8% was sprake van een 

gemiddelde geestelijke gezondheid. In vergelijk met de algemene Nederlandse bevolking is er 

bij een groter percentage respondenten sprake van een zwakke geestelijke gezondheid. Ook in 

vergelijk met de resultaten uit onderzoek onder een Amerikaanse (Keyes, 2005) en een 

Afrikaanse steekproef (Keyes et al, 2008) scoorden de respondenten hoog op langhuishing.  

Verder viel nog op dat in vergelijk met de klinische groep, bij meer respondenten uit de 

ambulante groep een goede geestelijke gezondheid werd gemeten. In de klinische groep werd 

echter niet vaker een slechte geestelijke gezondheid gemeten maar was er wel sprake van een 

grotere groep met een gemiddelde geestelijke gezondheid.   

     Samenvattend kan met betrekking tot het welbevinden van respondenten worden 

geconcludeerd dat zij minder welbevinden ervaren in vergelijk met de algemene Nederlandse 

bevolking. Ook kan worden geconcludeerd dat er in vergelijk met de algemene Nederlandse 
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bevolking bij een groter percentage respondenten sprake is van een zwakke geestelijke 

gezondheid. De verwachting naar aanleiding van het literatuuronderzoek (Wiklund a, 2008) 

dat het welbevinden van mensen met een verslaving lager is wordt hiermee bevestigd.  

Desalniettemin wordt door bijna 28% van de respondenten een goede geestelijke gezondheid 

ervaren. Bij cliënten die ambulant worden behandeld liggen die getallen nog wat hoger.  

Hieruit blijkt dat het mogelijk is om naast een verslaving toch een goede geestelijke 

gezondheid te hebben. Dit is echter wel het geval bij een kleinere groep mensen dan bij 

mensen zonder verslaving. 

 

4.2 Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met de zingeving? 

Om een beschrijving te kunnen geven van hoe het met de zingeving van cliënten van Tactus 

gesteld is, werden de scores op de LRI van de respondenten in dit onderzoek, vergeleken met 

de scores op de LRI uit eerder onderzoek van Debats, Lubbe & Wezeman (1992); Battista en 

Almond (1973); en de Klerk, Boshof en van Wijk (2009). De gemiddelde score van de 

respondenten op de totaalschaal van de LRI  bedroeg in dit onderzoek 59 met een 

standaarddeviatie van 13. In de ambulante groep werd met 60,1 (SD=13,6) gemiddeld iets  

hoger gescoord dan op de afdelingen 57,9 (SD=12,5). In het onderzoek van Debats et al 

(1992), gebaseerd op de vertaalde Nederlandse vragenlijst, werd in de algemene groep een 

gemiddelde score van 60,02 gemeten met een standaarddeviatie van 8,92. Deze score werd 

echter berekend over 23 items, dat zijn 5 items minder dan dat er in dit onderzoek zijn 

gebruikt. In het oorspronkelijke onderzoek van Battista en Almond (1973) werd aan de hand 

van de originele niet vertaalde vragenlijst een gemiddelde score gevonden van 98,8 

(SD=18,8). En in het onderzoek van Klerk, Boshof en Wijk (2006) werd een gemiddelde 

score gevonden van 97,6 (SD=13).  

    Samenvattend kan met betrekking tot de ervaren zingeving worden gezegd dat deze minder 

is in vergelijk met de zingeving van andere groepen uit eerder onderzoek. Daarbij valt nog op 

dat de gemiddelde score van de respondenten van de afdelingen iets lager ligt dan de score 

van de ambulante groep. Dat de zingeving bij verslaafde mensen lager is dan bij andere 

groepen mensen, is conform de verwachting. In paragraaf 1.5 staat beschreven dat staat 

beschreven dat een gebrek aan zingeving enerzijds kan leiden tot verslaving (Frankl, 1963, 

Debats 1996, Leijssen, 2004). Anderzijds kan zingeving, door gebruik, minder belangrijk zijn 

(Burrell & Jaffe, 1999).   

     Bovenstaand resultaat met betrekking tot zingeving staat niet op zichzelf. Bij het meten 

van de spirituele attitude en interesse werd ook het aspect zingeving in beeld gebracht. De 
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conclusies met betrekking tot dit instrument, staan beschreven in de volgende paragraaf. Ook 

is cliënten in een meer open vorm gevraagd naar aspecten van zingeving, de conclusies 

hierover zijn verwerkt vanaf paragraaf 4.9.   

 

4.3 Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met de spirituele attitude en interesse? 

Om een beschrijving te kunnen geven van hoe het met de spirituele attitude en interesse van 

cliënten van Tactus gesteld is, werden de scores op de SAIL van de respondenten in dit 

onderzoek, vergeleken met de scores op de SAIL met eerdere onderzoeksresultaten gevonden 

door het Helen Dowling Instituut (2001). Op de SAIL werd op de meetschaal „Zingeving‟ een 

gemiddelde score van 3,4 gevonden. Op de meetschaal „Vertrouwen‟ werd eveneens een 

gemiddelde score van 3,4 gevonden. Op de meetschaal „Aanvaarding‟ werd een gemiddelde 

score van 4,0 gevonden. Op de meetschaal „Zorg om Anderen‟ werd een gemiddelde score 

van 4,3 gevonden. Op de meetschaal „Verbondenheid met de Natuur‟  werd een gemiddelde 

score gevonden van 4,0. Voor de meetschaal „Transcendente Ervaringen‟ werd een 

gemiddelde score gevonden van 3,1. En voor de meetschaal „Spirituele Activiteiten‟ werd een 

gemiddelde score gevonden van 2,4. In het onderzoek van het Helen Dowling Instituut (2001) 

werd onder gezonde personen en kankerpatiënten, voor de meetschalen „Zinvolheid‟, 

„Vertrouwen‟, „Acceptatie‟ en „Zorg voor Anderen‟ een gemiddelde score gevonden tussen 4 

en 5 (vaak tot zeer vaak). Voor de meetschalen „Transcendente Ervaringen‟ en „Hogere 

Macht‟ en „Spirituele Activiteiten‟, werd een gemiddelde score gevonden tussen 2 en 3 

(zelden tot soms).  

     Samenvattend kan worden gezegd dat in vergelijk met andere groepen uit eerder 

onderzoek de score voor „Zorg voor Anderen‟, „Aanvaarding‟, „Verbondenheid met de 

Natuur‟, „Transcendente Ervaringen‟ en „Spirituele Activiteiten‟ overeen komen. 

Bovengenoemde interesses en functies lijken niet beïnvloed te worden door een verslaving.  

Op de schalen „Zingeving‟ en „Vertrouwen‟ scoorden respondenten lager, wat betekent dat 

respondenten minder zingeving en vertrouwen ervaren dan de algemene groep. Dat op 

zingeving lager is gescoord, is in overeenstemming met wat in de literatuur is gevonden en in 

overeenstemming met de onderzoeksresultaten van de LRI zoals beschreven in paragraaf 4.2. 

De lagere score op vertrouwen is te verklaren doordat vertrouwen een belangrijk aspect is in 

het leven van verslaafde mensen. Verslaafde mensen lijken vaak te stuiten op wantrouwen en 

vaak ontbreekt het bij henzelf aan zelfvertrouwen, vertrouwen in de medemens en in de 

maatschappij. De licht verhoogde score op „transcendente ervaringen‟ zou verklaard kunnen 

worden door de hallucinerende werking van bepaalde soorten verslavende middelen.  
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4.4 Hoe is het bij cliënten van Tactus gesteld met levensbeschouwing en religie?  

In vergelijk met de algemene Nederlandse bevolking, beschouwen meer respondenten zich, 

als zijnde lid van een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Van de 

respondenten rekent 62,3% zich tot deze groep, landelijk is dit percentage 58% (CBS, 2009). 

De meest gangbare levensbeschouwelijke stroming onder de respondenten is de Rooms 

Katholieke, ook dit is in overeenstemming met de gegevens van het CBS (2009) over de 

algemene Nederlandse bevolking. Over het algemeen beschouwen respondenten zich echter 

niet als lid van een bepaalde vaste geloofsgemeenschap en bezoeken zij vergeleken met de 

totale Nederlandse bevolking, minder vaak de kerk. Van de respondenten ging 6,9% minstens 

één keer per maand naar de kerk, het percentage landelijk lag in 2008 op 19 % (CBS, 2009). 

Veel respondenten blijken wel in een bepaalde vorm de levensbeschouwing in de praktijk te 

brengen. 

     Het is niet gebleken dat het hebben van een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging of 

religie, verband houdt met de verslaving, het welbevinden en de zingeving. Wel blijkt dat het 

praktiseren van levensbeschouwelijke overtuigingen verband houdt met het spirituele aspect 

meer aanvaarding.  

  

4.5 Welke verbanden bestaan er van demografische variabelen met welbevinden, zingeving, 

spirituele attitude en interesse en levensbeschouwing en religie? 

Het blijkt dat getrouwd zijn verband houdt met het ervaren van meer zingeving.  

Dit is in overeenstemming met wat werd gevonden in de literatuur. Daar staat beschreven dat 

als men volwassenen peilt naar wat hun leven zin geeft, het thema relaties altijd naar voren 

komt als belangrijke bron (O‟ Connor & Chamberlain, 2000; Debats, 2000; Wong & 

Fry,1998). 

     Het geslacht, de leeftijd, het al dan niet alleen wonen, de opleiding en het wel of niet 

hebben van werk, blijken geen relatie te hebben met het welbevinden, de mate van zingeving 

en de spirituele houding en interesse.  

     Wel werd gevonden dat een hogere leeftijd verband houdt met het hebben van een vaste 

levensbeschouwelijke opvatting en het meer praktiseren van de levensbeschouwelijke 

opvattingen. Door het CBS (2009) werd bij de gehele Nederlandse bevolking ook gevonden dat een 

hogere leeftijd verband houdt met religieuze betrokkenheid. Het CBS (2009) vond ook dat het 

vrouwelijke geslacht en een lagere opleiding samenhangen met een grotere mate van 

kerkelijkheid. Dat werd in dit onderzoek niet gevonden. 
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4.6 Welke verbanden bestaan er van verslavingsvariabelen met welbevinden, zingeving, 

spirituele attitude en interesse? 

Een hogere score op verslavingsvariabelen, houdt verband met zowel een lagere mate van 

welbevinden als met een lagere mate van zingeving. Er werd gevonden dat een grotere ernst 

van verslaving samenhangt met minder zingeving en minder vertrouwen. Een groter 

verlangen naar het middel van de hoofdverslaving, hangt samen met minder welbevinden, 

minder zingeving en minder vertrouwen. De soort verslaving en de duur van de verslaving 

bleken geen invloed te hebben op het welbevinden en de zingeving.  

 

4.7 Hoe verhouden de factoren verslaving, welbevinden, zingeving, spirituele attitude en 

interesse en levensbeschouwing en religie zich onderling?  

De mate van welbevinden en zingeving hangen samen. Een hogere mate van welbevinden 

houdt sterk verband met een hogere mate van zingeving. Dit betekent dat er bij een hogere 

mate van welbevinden meer zingeving werd gevonden en andersom. Dit bevestigt de 

bevindingen uit de literatuur dat mensen die hun leven als zinvol ervaren, zich geestelijk beter 

voelen. En dat mensen die zich geestelijk beter voelen meer zingeving ervaren (Steger et al, 

2006).  

    Zowel het spirituele aspect vertrouwen als het spirituele aspect aanvaarding bleken factoren 

te zijn die verband houden met de mate van welbevinden en zingeving van respondenten. Een 

hogere mate van welbevinden en zingeving houden sterk verband met een hogere mate van 

vertrouwen. Een hogere mate van welbevinden en zingeving houden beiden ook verband met 

een hogere mate van aanvaarding. 

     Er werden geen verbanden gevonden tussen levensbeschouwing, zingeving en 

welbevinden. Wel bestaan er, conform de verwachting, verbanden van de schalen van 

levensbeschouwing met schalen van de SAIL. Het meest opvallend hierbij is dat het 

praktiseren van de levensbeschouwing verband houdt met een hogere mate van aanvaarding.  

 

4.8 Welke factoren zijn goede voorspellers voor de mate van zingeving bij cliënten van 

Tactus? 

De mate van welbevinden, de mate van verlangen naar de hoofdverslaving en burgerlijke staat 

zijn belangrijke voorspellers van de mate van zingeving. Hierbij kan worden opgemerkt dat 

getrouwd zijn, het in lage mate ervaren van verlangen naar het hoofdmiddel en het ervaren 

van meer welbevinden voorspellers zijn van een hogere mate van zingeving. Het niet 
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getrouwd zijn, een grote mate van verlangen naar het hoofdmiddel en weinig welbevinden 

daarentegen, zijn voorspellers van minder ervaren zingeving. 

 

4.9 Wat verstaan cliënten van Tactus onder zingeving en uit welke bronnen putten zij zin in 

hun leven?  

Respondenten verstaan onder zingeving een algemeen „oordeel over zichzelf en het leven‟. 

Vooral het stellen van doelen en het realiseren van deze doelen, wordt door respondenten 

vaak genoemd bij de vraag wat zingeving voor hen betekent.  

    De meeste respondenten beschrijven meerdere aspecten die voor hen de zin in het leven 

verzorgen. Dit is in overeenstemming met bevindingen uit de literatuur, waar werd gevonden 

dat mensen idealiter meerdere bronnen van zingeving hebben (Leijssen, 2004). Het thema 

„verbondenheid‟ is de meest beschreven factor bij de vraag uit welke bronnen zin in het leven 

wordt geput. Vooral het hebben van een partner en kinderen blijken belangrijke zingevende 

factoren te zijn. Dit is in overeenstemming met resultaten uit eerdere onderzoeken, waar werd 

gevonden dat het thema relaties een belangrijke bron van zingeving is (O‟ Connor & 

Chamberlain, 2000; Debats, 2000; Wong & Fry,1998). Een bepaalde vorm van het hebben 

van „activiteit‟ in het leven, zoals het hebben van werk en hobby‟s, bleek de op één na 

belangrijkste factor te zijn in het voorzien van zingeving in het leven. Vervolgens werd 

„individualiteit‟ genoemd, waarbij voornamelijk het stellen van doelen en het realiseren van 

deze doelen werd benoemd. Ten slotte is „fysieke integriteit‟ beschreven, waarbij gezondheid 

en abstinentie belangrijke factoren blijken te zijn. 

 

4.10 Zien cliënten van Tactus verbanden van verslaving met zingeving en welke verbanden 

zijn dit?  

Een derde deel van de respondenten geeft aan dat hun verslaving te maken heeft met de 

beleving van zingeving. Dit verband lijkt tweeledig. Ten eerste lijkt de verslaving de zin te 

zijn geworden in het leven, dit wordt beschreven door 38,6% van de respondenten. Ten 

tweede lijkt het zo te zijn dat door de verslaving geen of juist wel zin ervaren wordt in andere 

zingevende aspecten van het leven, dit wordt door ruim de helft van de instemmende 

respondenten beschreven. De bevindingen zijn in overeenstemming met de bevindingen uit de 

literatuur. In  paragraaf 1.5 staat beschreven dat een gebrek aan zingeving enerzijds kan leiden 

tot verslaving (Frankl, 1963, Debats 1996, Leijssen, 2004). Anderzijds kan zingeving, door 

een verslaving, minder belangrijk zijn geworden (Burrell & Jaffe, 1999).  
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4.11 Vinden cliënten van Tactus het thema zingeving belangrijk binnen het behandelaanbod 

en op welke manier zouden zij het thema graag zien binnen het behandelaanbod?  

Duidelijk is geworden dat welbevinden, zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing 

belangrijke thema‟s zijn binnen de verslavingszorg. Het blijkt dat de meeste cliënten behoefte 

hebben aan het thema zingeving in het behandelaanbod. Maar liefst 81,5% van de 

respondenten onderschrijft het belang van het thema zingeving. En bijna de helft van de 

respondenten geeft aan dat het thema zingeving nog niet genoeg aan bod komt binnen het 

behandelaanbod. Ook blijkt uit de antwoorden dat op verschillende afdelingen een 

verschillend aanbod is met betrekking tot het thema zingeving. 

     Naast een meer praktische vorm van zingeving, zoals het hebben van een daginvulling en 

hulp bij maatschappelijk herstel, is er bij cliënten ook behoefte aan zingeving op een dieper 

niveau. Waarbij een combinatie van verschillend aanbod wordt geprevaleerd door 

respondenten en waarbij door ongeveer 20% van de respondenten werd aangegeven dat zij het 

op prijs zoud stellen als er meer diepgang zou zijn met betrekking tot het thema zingeving in 

de huidige gesprekken met hulpverleners.  

     Ten behoeve van zingeving in het behandelaanbod wordt door respondenten aanbevelingen 

gedaan in de vorm van gesprekken met gespecialiseerde hulpverleners, specifieke 

themagroepen over zingeving en aanbod van verschillende workshops, cursussen en/of 

modulen, zoals meditatie en/ of mindfullness. Vaak werd een gecombineerd aanbod van 

bovenstaande zaken voorgesteld. Bij het aanbieden van gesprekken en modulen moet 

vanzelfsprekend rekening gehouden worden met de wensen van de individuele cliënt.  
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5. Discussie 

In dit onderzoek werd, middels het afnemen van een vragenlijst bij een steekproef van 130 

respondenten, onderzoek gedaan naar welbevinden, zingeving, spiritualiteit, 

levensbeschouwing en religie in de verslavingszorg.  

     De meerwaarde van dit onderzoek is dat er uitgebreid onderzoek werd gedaan naar de 

concepten welbevinden, zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing, religie en verslaving. 

Deze concepten werden tot nu toe niet kwantitatief en in samenhang onderzocht.  

     De belangrijkste beperking van dit onderzoek is het cross-sectionele karakter. Wat 

betekent dat de onderzoeksresultaten uit dit onderzoek zijn afgezet tegen onderzoeksresultaten 

van andere groepen respondenten. 

     Als wordt gekeken naar de gegevens van het LADIS (2009), kan worden geconcludeerd 

dat er, gezien de verdeling van mannen en vrouwen en de hulpvragen per verslaving, sprake is 

van een representatieve steekproef. Het onderzoek is op de afdelingen en over de post 

verspreid. Zodoende werd, zowel de groep cliënten die binnen Tactus ambulant wordt 

behandeld, als de groep die binnen Tactus een klinisch behandeling volgt, bereikt. Het is een 

positief punt dat bij dit onderzoek gevoelens en wensen van cliënten van alle afdelingen in 

kaart konden worden gebracht.  

     Als in overweging wordt genomen dat er landelijk ongeveer 72.000 mensen met een 

hulpvraag aankloppen bij de verslavingszorg (LADIS, 2009), dat er bij Tactus ongeveer 

10.000 cliënten per jaar worden behandeld (Tactus, z.d.), en dat de vragenlijst aan 525 

cliënten van Tactus werd uitgedeeld,  lijkt een groep van 130 respondenten niet zo groot. 

Echter de respons bij onderzoek onder verslaafde mensen ligt over het algemeen lager. 

Daarom was de minimale responsrate van 30%, zoals die wordt aangehouden binnen 

wetenschappelijk onderzoek (Dooley, 2001), voor aanvang van het onderzoek, bijgesteld naar 

25%. Aan deze richtlijn werd met een respons van 24,7% voldaan. De Vellis (2003) beschrijft 

dat het niet ongebruikelijk is dat er onderzoeken worden uitgevoerd met een steekproef van 

tussen de 100 en 150 personen maar dat hierbij wel moet worden opgemerkt dat bij een 

grotere steekproef, sprake is van een grotere „power‟ van het onderzoek.  

    Over de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek kan een aantal zaken worden 

opgemerkt. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een vragenlijst, die uit 129 vragen 

bestond. Een lange vragenlijst is niet altijd aantrekkelijk voor respondenten en kan zorgen 

voor bepaalde invuleffecten (De Vellis, 2003). In dit onderzoek had de lange vragenlijst 

echter de meerwaarde dat meerdere concepten konden worden onderzocht.  
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     Het meten van verslaving gebeurde aan de hand van de MATE. De MATE is een 

instrument dat in de behandeling niet als self-survey maar als interview wordt afgenomen. Het 

is niet bewezen dat het laten invullen van de MATE-vragenlijst dezelfde resultaten oplevert 

als het afnemen van de vragen in een interview. Met de individuele scores kon echter goed de 

verbanden met andere factoren en variabelen worden onderzocht. Bij het opstellen van de 

vragenlijst, is één item van de MATE, per abuis, komen te vervallen, waardoor de 

gemiddelden in de steekproef waarschijnlijk lager uitvallen dan als het item wel was 

opgenomen in de vragenlijst.  

     Doordat bij het opstellen van de vragenlijst, van meerdere reeds bestaande, betrouwbare en 

gevalideerde instrumenten, gebruik werd gemaakt, konden de concepten welbevinden, 

zingeving en spiritualiteit, op een goede manier worden onderzocht. De goede interne 

consistentie, die voor de verschillende factoren werd gevonden, wijst op een goede 

betrouwbaarheid. Het feit dat, bij de het meten van spiritualiteit, de oorspronkelijke factoren 

konden worden teruggevonden, wijst erop dat respondenten de vragenlijst serieus hebben 

ingevuld.  
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6. Aanbevelingen  

Omdat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 81,5 % van de respondenten het belangrijk vindt 

dat er in het behandelaanbod aandacht is voor het thema zingeving, en bijna de helft van de 

respondenten aangeeft dat zingeving nog niet voldoende aan de orde komt binnen het 

behandelaanbod van Tactus, betreft de eerste suggestie voor vervolgonderzoek het verder in 

kaart brengen van de specifieke wensen van cliënten ten behoeve van de thema‟s zingeving, 

spiritualiteit, levensbeschouwing en religie binnen het behandelaanbod. Respondenten deden 

aan de hand van de vragenlijst suggesties ten behoeve van het behandelaanbod, dit kan 

worden uitgediept. Verder onderzoek bij cliënten kan gebeuren aan de hand van een interview 

of aan de hand van een meer toegespitste vragenlijst. 

     Een tweede suggestie voor vervolgonderzoek is onderzoek naar wat hulpverleners nodig 

hebben om zingeving in hun contacten met cliënten en in het behandelaanbod te integreren. 

Uit de literatuur blijkt dat de persoonlijke interesse en de houding van behandelaren en 

werkers een belangrijke rol spelen bij het integreren van de thema‟s zingeving, spiritualiteit, 

levensbeschouwing en religie in het behandelaanbod (Zock & Glas, 2002). Het is daarom 

belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan de persoonlijke wensen en behoeften van 

hulpverleners, ten aanzien van het op zingevingsniveau hulpverlenen aan cliënten. 

     Een derde aanbeveling betreft deskundigheidsbevordering met betrekking tot zingeving, 

spiritualiteit, levensbeschouwing en religie. Bij deskundigheidsbevordering wordt enerzijds 

verwezen naar het aannemen van gespecialiseerd personeel en anderzijds naar het scholen van 

hulpverleners van Tactus. Bij eerdere inventarisatie van het behandelaanbod van Tactus, is 

gebleken dat er geen geïntegreerd aanbod was ten aanzien van zingeving. Destijds werd op 

één afdeling een module verzorgd maar die is inmiddels gestopt. Momenteel is er, in de vorm 

van een pilot, voor acht uur één geestelijk verzorger werkzaam bij Tactus. Verder verschilt 

het per afdeling en per individuele medewerker wat cliënten wordt geboden. In het verleden is 

er op verschillende plekken getracht iets met betrekking tot het thema zingeving op te starten, 

dit is echter nooit goed gelukt. Meer specialisme zou uitkomst kunnen bieden in een degelijke 

inbedding van de thema‟s in het behandelaanbod. Dit specialisme zou enerzijds verzorgd 

kunnen worden door psychologen, die zich richten op zingeving en anderzijds door geestelijk 

verzorgers die zich richten op de meer levensbeschouwelijke en religieuze zorg. Daarnaast 

moet gekeken worden naar zowel interne als externe mogelijkheden voor scholing van 

personeel. Hierbij kan ook gedacht worden aan uitwisseling en samenwerkingsverbanden met 

andere instellingen.  
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     Een volgende aanbeveling betreft het verduidelijken van het profiel voor de verschillende 

functies van hulpverleners met betrekking tot zingeving en spiritualiteit. Indien nodig, moeten 

competentie-eisen en verwachtingen worden toegespitst en aangevuld. Hierbij zou eventueel 

gebruik gemaakt kunnen worden van de competenties ten aanzien van het bieden van 

spiritualiteit in de zorg zoals opgesteld door van Leeuwen en Cusveller (2004). 

     Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte worden gebracht en op de hoogte blijven 

van het belang van het thema zingeving in het behandelaanbod. Het is belangrijk dat het 

thema regelmatig geagendeerd blijft binnen alle bestuurslagen en binnen alle verschillende 

circuits. Door hoofden bedrijfsvoering en hoofden behandeling zou tijd moeten worden 

gereserveerd en aandacht worden geschonken aan de thema‟s zingeving, spiritualiteit, 

levensbeschouwing en religie. Dit zou in de praktijk bijvoorbeeld kunnen door het 

organiseren van een voorlichting van een expert tijdens teamvergaderingen en het uitwisselen 

ervaringen van hulpverleners tijdens intervisiebijeenkomsten.  

      Met betrekking tot het leveren van zorg op maat, zoals Tactus dat beoogt, wordt 

aanbevolen reeds bij de voordeur hulpvragen met betrekking tot de thema‟s zingeving, 

levensbeschouwing, spiritualiteit en religie te inventariseren. Dit kan gerealiseerd worden 

door het aanvullen van de MATE.  

     Als een cliënt al in behandeling is, kan gebruik worden gemaakt van de screenende 

instrumenten die zijn gebruikt in dit onderzoek (de MHC-SF, de LRI en de SAIL), om te 

onderzoeken of er sprake is van minder welbevinden, zingeving en spiritualiteit.  

    Bij de vorige twee aanbevelingen kan in ogenschouw worden genomen dat het niet gehuwd 

zijn, het ervaren van meer verlangen naar het hoofdmiddel en het ervaren van minder 

welbevinden voorpellers kunnen zijn voor een hulpvraag ten aanzien van zingeving.   

     Een laatste aanbeveling betreft het integreren van, op de afdeling en de cliënt toegespitst, 

aanbod met betrekking tot de thema‟s zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en religie 

in de behandeling. Naast het integreren van het thema zingeving in de reguliere modulen en 

hulpverlenersgesprekken, zouden alle cliënten desgewenst gebruik moeten kunnen maken van 

gesprekken met een psycholoog of een geestelijk verzorger en zouden (keuze)modulen 

moeten worden aangeboden met betrekking tot de thema‟s. Hierbij valt te denken aan 

themablokken over zingeving en bijvoorbeeld modulen gericht op meditatie of mindfullness. 

Het is dus belangrijk dat er aanbod wordt ontwikkeld, wat vervolgens wordt uitgevoerd in de 

vorm van een pilot en dit alles te volgen met onderzoek, om zodoende te komen tot een  

goede integratie van de thema‟s zingeving en spiritualiteit in het behandelaanbod.   
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Bijlage 1. Vragenlijst Welbevinden en Zingeving in de Verslavingszorg 

 

 

Onderzoek Welbevinden en Zingeving in de Verslavingszorg 

 

 
Februari, 2010. 

 

Geachte Meneer/  Mevrouw, 

 

 

Tactus Verslavingszorg voert in samenwerking met de Universiteit Twente een onderzoek uit naar 

welbevinden en zingeving in de verslavingszorg. Het doel is te onderzoeken hoe verslaving verband 

houdt met het welbevinden en de zingeving van mensen die verslaafd zijn en in behandeling zijn bij 

Tactus. Ook willen we kijken welke plaats zingeving eventueel binnen het behandelaanbod van Tactus 

kan krijgen. Binnen alle afdelingen van Tactus wordt daarom vragenlijsten naar cliënten gestuurd. 

  
Graag willen we ook u vragen om uw medewerking. Uw mening is voor ons zeer belangrijk!  

Door het invullen van de vragenlijst kunt u voor ons inzichtelijk maken wat welbevinden en zingeving 

voor u betekenen en wat u in hierin belangrijk vindt voor het behandelaanbod van Tactus. 

 

De vragenlijst is opgedeeld in verschillende onderdelen, die steeds kort uitgelegd worden.  

Lees de uitleg bij ieder onderdeel goed door. Het is belangrijk dat alle vragen eerlijk worden ingevuld 

en dat u geen vragen overslaat. Het gaat steeds om uw mening: er zijn geen goede of foute 

antwoorden. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. 

 

Informatie uit de vragenlijst wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Het wordt gegarandeerd dat uw 

gegevens vertrouwelijk behandeld worden en dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt. 

 

Het wordt op prijs gesteld als u de vragenlijst voor 31 maart 2010, in de bijgevoegde gefrankeerde 

antwoordenvelop, terugstuurt. 

  

Bedankt voor uw medewerking! 

 

Voor informatie en/ of vragen kunt u altijd contact opnemen. 

Ik ben bij voorkeur bereikbaar via e-mail; c.stoeten@tactus.nl  

of  telefonisch, op de afdeling zorgontwikkeling; 0570 50 01 00 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Claudia Stoeten 

Student Master Psychologie 

 

 

mailto:c.stoeten@tactus.nl
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TOESTEMMINGSVERKLARING 
 
Hierbij verleen ik mijn toestemming voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek „Welbevinden 

en Zingeving in de Verslavingszorg.‟ 

 

- Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen 

over het onderzoek te stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over 

deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer 

in te trekken, zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te geven. Als ik de lijst niet terugstuur, heeft 

dat geen gevolgen voor mij of mijn behandeling. Alle gegevens worden alleen voor dit onderzoek 

gebruikt. Alle gegevens worden anoniem behandeld.  

 

□  Ik stem toe met deelname aan het onderzoek.  
 

Naam   : ................................................................. 

Datum  : ................................................................. 

 

Handtekening : ................................................................. 
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PERSONALIA 

 
Hieronder staan een aantal vragen die inzicht geven in uw achtergrondsituatie, persoonsgegevens en 

verslavingsgegevens. 

 

1. Wat is uw geslacht? 

 0 Man  

 0 Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd? 

 ………. Jaar 

 

3. Wat is uw burgerlijke staat? 

 0 Ongehuwd 

 0 Gehuwd/ geregistreerd partnerschap 

 0 Weduwe/weduwnaar 

 0 Gescheiden  

 0 Anders, namelijk……………………………………………………………….. 

 

4. Hoe is uw woonsituatie?     

 0 Alleen 

 0 Samen met partner 

 0 Samen met partner en kinderen 

 0 Alleen met kinderen 

 0 Anders, namelijk…............................................................................................. 

 

5. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

 0 Geen opleiding 

 0 Basisschool 

 0 Lager Beroeps Onderwijs (LBO) 

 0 MAVO, MULO, ULO 

 0 HAVO 

 0 VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS  

 0 Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 

 0 Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) 

 0 Universitair Onderwijs 

 0 Anders, namelijk…………………………………………………………… 

 

6. Welke situatie is op dit moment vooral op u van toepassing?   

 0 Betaald werk 

 0 Werkloos 

 0 Huishouden/gezin 

 0 Onderwijs, om- of bijscholing 

 0 Arbeidsongeschikt 

 0 Pensioen, vervroegd pensioen 
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MIDDELEN 
 

7.  Wanneer heeft u voor het laatst gebruikt? 

0   Vandaag 0   Gisteren 0   Deze week 

0   Afgelopen maand 0   Het afgelopen half jaar 0   Het afgelopen jaar 

0   Langer dan 1 jaar geleden 0   Langer dan 2 jaar geleden 0   Langer dan 5 jaar geleden 

 

8. Als u gebruikt, hoeveel dagen heeft u dan de afgelopen dertig dagen gebruikt? 

 Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

 0 Alcohol  …… dagen 

 0 Nicotine  …… dagen 

 0 Cannabis  …… dagen 

 0 Heroïne/Methadon  …… dagen 

 0 Cocaïne/Crack  …… dagen 

 0 Amfetaminen/ speed  …… dagen 

 0 XTC  …… dagen 

 0 Gokken  …… dagen 

 0 Anders, nl. ……………… …… dagen 

 

9. Als u gebruikt, hoeveel gebruikt u dan gewoonlijk per dag? 

 Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

 0 Alcohol …… glazen 

 0 Cannabis …… gram of  …… joints of  …… stickies  

 0 Heroïne …… gram of  …… shots of  …… roken of …… snuifjes 

 0 Cocaïne …… gram of  …… shots of  …… snuifjes 

 0 Amfetaminen/ speed …… gram of  …… pillen of  …… snuifjes 

 0 XTC …… gram of  …… pillen 

 0 Gokken …… gram of  …… euro‟s netto 

 0 Anders, nl. ………… hoeveelheid: …… 

 

10. Wat is naar uw idee uw hoofdverslaving? 

 0 Alcohol 

 0 Cannabis 

 0 Heroïne 

 0 Cocaïne 

 0 Amfetaminen/ speed 

 0 XTC 

 0 Gokken 

 0 Anders, namelijk……………………………………………………………. 

 
11. Hoe lang bent u daaraan verslaafd? 

0 Minder dan 1 jaar 0 1 tot 2 jaar  0 2 tot 5 jaar  

0 5 tot 10 jaar  0 10 tot 20 jaar  0 Meer dan 20 jaar  

 

12. Van welk behandelaanbod maakt u gebruik voor uw verslaving?  

 0 Ambulante Begeleiding 0 Dagopvang 

 0 Methadonpost 0 Gebruikersruimte 

 0 Crisis/ Detoxbehandeling  0 Deeltijdbehandeling 

 0 Klinische behandeling 0 Forensische Behandeling 

 0 Ambulante reclasseringsbegeleiding 0 Zelfhulpgroep 

 0 Anders, namelijk………………………………………………………………………… 
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MIDDELEN 
 

Bij vraag 11 heeft u antwoord gegeven op de vraag wat uw hoofdverslaving is. De volgende vragen 

gaan over gedachten en gevoelens over dit middel. Geef bij de volgende vragenlijst bij iedere situatie 

aan of deze wel of niet op u van toepassing was in DE AFGELOPEN 12 MAANDEN. Kruis „ja‟ aan 

als de situatie op u van toepassing was en kruis „nee‟ aan als dat niet het geval was.  

 

  Ja Nee 

13. Heeft u in de afgelopen 12 maanden gemerkt dat u veel meer van het middel nodig 

begon te hebben om hetzelfde effect te bereiken of dat dezelfde hoeveelheid minder 

effect had dan voorheen? 

0 0 

14. Heeft u in de afgelopen 12 maanden het verlangen gehad om te stoppen met het 

middel of zonder succes geprobeerd te stoppen of minderen met het middel? 

0 0 

15. Heeft u in de afgelopen 12 maanden veel tijd besteed aan het gebruik,verkrijgen of 

bijkomen van de effecten van het middel? 

0 0 

16. Heeft u in de afgelopen 12 maanden vaak het middel in grotere hoeveelheden 

gebruikt dan u van plan was of het vaak moeilijk gevonden te stoppen met het 

gebruik van het middel voor u „dronken‟ of „high‟ was? 

0 0 

17. Voelde u zich de afgelopen maanden ziek of onwel bij het stoppen of minderen van 

het middel of gebruikte u het middel of een gelijkend middel om deze gevoelens te 

voorkomen? 

0 0 

18. Ging u de afgelopen maanden door met het gebruik van het middel, terwijl u wist 

dat het gezondheidsproblemen, emotionele problemen of psychische problemen bij 

u veroorzaakte? 

0 0 

19. Belemmerde het gebruik van het middel u in de afgelopen 12 maanden vaak in uw 

werkzaamheden op school, in uw baan of thuis? 

0 0 

20. Zijn er in de afgelopen 12 maanden periodes geweest waarin u het middel gebruikte 

in situaties waarin u gewond kon raken - bijvoorbeeld bij het fietsen, autorijden of 

varen, het bedienen van een machine of iets dergelijks? 

0 0 

21. Heeft het gebruik van het middel in de afgelopen maanden geleid tot problemen 

met de politie? 

0 0 

22. Ging u in de afgelopen 12 maanden door met het gebruik van het middel terwijl u 

wist dat dat problemen met uw familie, vrienden, op uw werk of op school voor u 

veroorzaakte? 

0 0 
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VERLANGEN 

 
Bij vraag 11 heeft u antwoord gegeven op de vraag wat naar uw idee uw hoofdverslaving is. De 

volgende vragen gaan over gedachten en gevoelens over dit middel en over het wel of niet gebruiken 

het middel. De vragen gaan uitsluitend over DE LAATSTE 7 DAGEN.  

Beantwoord de vragen dus op grond van wat u de laatste week heeft gedacht, gevoeld en gedaan. 

Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest op u van toepassing is. 

 

23. Als u niet gebruikt, hoeveel van uw tijd wordt in beslag genomen door gedachten, ideeën, impulsen 

of beelden die met gebruik te maken hebben?  

 0 Geen.  

 0 Minder dan 1 uur per dag. 

 0 1-3 uur per dag. 

 0 4-8 uur per dag.  

 0 Meer dan 8 uur per dag.  

 

24. Hoe vaak treden deze gedachten op?  

 0 Nooit.  

 0 Minder dan 8 keer per dag. 

 0 Meer dan 8 keer per dag maar het grootste deel van de dag treden deze gedachten niet op   

 0 Meer dan 8 keer per dag en vrijwel alle uren van de dag. 

 0 Het aantal keren dat ik deze gedachten heb is niet te tellen en er gaat vrijwel geen uur voorbij 

zonder eraan te denken. 

 

25. Als u niet gebruikt, hoe vervelend of storend zijn deze gedachten, ideeën, impulsen of beelden die 

te maken hebben met gebruiken? 

 0 Niet vervelend of storend. 

 0 Enigszins vervelend, maar niet te vaak en niet al te storend. 

 0 Nogal vervelend, regelmatig en storend, maar nog wel te hanteren. 

 0 Vervelend, vaak en erg storend. 

 0 Zeer vervelend, bijna voortdurend en zeer storend. 

 

26. Hoeveel moeite doet u, als u niet gebruikt, om deze gedachten tegen te gaan of te negeren of om 

uw gedachten als ze bij u op komen ergens anders op te richten. (Het gaat erom aan te geven hoeveel 

moeite u doet, niet of het u lukt of niet). 

 0 Als ik zulke gedachten heb, doe ik altijd moeite ze tegen te gaan. 

 0 Ik doe meestal moeite om zulke gedachten tegen te gaan. 

 0 Ik doe soms moeite om zulke gedachten tegen te gaan. 

 0 Ik doe geen moeite om  ze tegen te gaan, maar ik geef er met tegenzin aan toe. 

 0 Ik geef me volledig en uit vrije wil over aan deze gedachten. 

 

27. Hoe sterk is de drang om het hoofdmiddel te gebruiken? 

 0 Ik heb geen drang om het hoofdmiddel te gebruiken. 

 0 Ik heb enige drang om het hoofdmiddel te gebruiken. 

 0 Ik heb een sterke drang om het hoofdmiddel te gebruiken. 

 0 Ik heb een zeer sterke drang om het hoofdmiddel te gebruiken. 

 0 De drang om het hoofdmiddel te gebruiken is overweldigend. 
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WELBEVINDEN 

 
De volgende vragen beschrijven gevoelens die mensen kunnen hebben. Lees iedere uitspraak 

zorgvuldig door en omcirkel het cijfer dat het best weergeeft hoe vaak u dat gevoel had gedurende DE 

AFGELOPEN MAAND. 
U kunt daarbij kiezen uit de volgende keuzemogelijkheden: 

0= Nooit 

1= Eén of twee keer 

2= Ongeveer 1 keer per week 

3= 2 of 3 keer per week  

4= Bijna elke dag 

5= Elke dag 

 

In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel… 
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28. …dat u gelukkig was? 0 1 2 3 4 5 

29. …dat u geïnteresseerd was in het leven? 0 1 2 3 4 5 

30. ...dat u tevreden was? 0 1 2 3 4 5 

31. ...dat u iets belangrijks hebt bijgedragen aan de samenleving? 0 1 2 3 4 5 

32. ...dat u deel uitmaakte van een gemeenschap (zoals een sociale 

groep, uw buurt, uw stad)? 
0 1 2 3 4 5 

33. ...dat onze samenleving beter wordt voor mensen? 0 1 2 3 4 5 

34. ...dat mensen in principe goed zijn? 0 1 2 3 4 5 

35. ...dat u begrijpt hoe onze maatschappij werkt? 0 1 2 3 4 5 

36. …dat u de meeste aspecten van uw persoonlijkheid graag 

mocht? 
0 1 2 3 4 5 

37. …dat u goed kon omgaan met uw alledaagse 

verantwoordelijkheden? 
0 1 2 3 4 5 

38. ...dat u warme en vertrouwde relaties met anderen had? 0 1 2 3 4 5 

39. ...dat u werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te 

worden? 
0 1 2 3 4 5 

40. …dat u zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en 

geuit hebt? 
0 1 2 3 4 5 

41. …dat uw leven een richting of zin heeft? 0 1 2 3 4 5 
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DOEL EN RICHTING IN HET LEVEN 

 
Hieronder staan 28 uitspraken waar u het al dan niet mee eens kunt zijn.  

Omcirkel steeds het antwoord dat het beste bij u past (één cijfer per vraag).  

U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

1= niet mee eens 

2= geen mening 

3= mee eens 

 

  

 

niet mee 

eens 

geen 

mening 

mee  

eens 

42. Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke waarde heb gevonden om 

naar te leven. 

1 2 3 

43. Het geeft mij veel voldoening om te leven.  1 2 3 

44. Ik heb geen echt doel om voor te leven. 1 2 3 

45. Eerlijk gezegd, is er niets dat ik echt wil doen. 1 2 3 

46. Ik heb een goed gevoel over mijn leven. 1 2 3 

47. Ik besteed de meeste tijd aan dingen die voor mij niet echt belangrijk 

zijn. 

1 2 3 

48. Ik ben er achter gekomen wat voor mij belangrijk is in mijn leven. 1 2 3 

49. Het is voor mij van groot belang iets te vinden waar ik mij helemaal 

aan kan geven. 

1 2 3 

50. Ik weet gewoon niet wat ik met mijn leven wil doen. 1 2 3 

51. Andere mensen lijken een veel beter idee te hebben van wat ze met 

hun leven willen dan ik. 

1 2 3 

52. Ik heb een aantal doelen die, mij persoonlijk, als ik ze zou kunnen 

bereiken, veel voldoening zouden geven. 

1 2 3 

53. Het lijkt of ik de dingen die echt belangrijk voor me zijn niet voor 

elkaar kan krijgen. 

1 2 3 

54. Er is niets in mijn leven waar ik echt in geloof. 1 2 3 

55. Ik heb een levensfilosofie waardoor ik mijn bestaan echt betekenis 

kan geven. 

1 2 3 

56. Andere mensen lijken een beter gevoel te hebben over hun leven dan 

ik. 

1 2 3 

57. Ik kom er helemaal niet uit als ik mijn leven probeer te begrijpen. 1 2 3 
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niet mee 

eens 

geen 

mening 

mee  

eens 

58. Er is iets dat mij lijkt tegen te houden om te doen wat ik echt wil 

doen. 

1 2 3 

59. Ik heb veel mogelijkheden in me die ik over het algemeen onbenut 

laat. 

1 2 3 

60. Wanneer ik naar mijn leven kijk, voel ik me tevreden over de inzet 

waarmee ik dingen heb bereikt. 

1 2 3 

61. Ik sta met hart en ziel in het leven. 1 2 3 

62. Ik voel dat ik echt ga bereiken wat ik wil in mijn leven. 1 2 3 

63. Ik waardeer de dingen waar ik mee bezig ben niet echt. 1 2 3 

64. Ik heb een duidelijk idee van wat ik met mijn leven zou willen doen. 1 2 3 

65. Ik raak zo enthousiast door wat ik doe, dat ik nieuwe bronnen van 

energie in mezelf ontdek, waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. 

1 2 3 

66. Er zijn dingen in mijn leven waar ik al mijn energie aan geef. 1 2 3 

67. Er lijkt nooit iets heel bijzonders met mij te gebeuren. 1 2 3 

68. Ik voel dat ik volledig leef. 1 2 3 

69. Ik heb een kader van waaruit ik kan begrijpen waarom ik leef. 1 2 3 
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ZINGEVING 

 
We realiseren ons dat u de volgende vragen wellicht moeilijk te beantwoorden vindt, bijvoorbeeld 

omdat u er nog nooit over nagedacht heeft. Toch is het voor ons onderzoek van groot belang dat u alle 

vragen invult. 

In hoeverre zijn onderstaande uitspraken gewoonlijk op u van toepassing? 

Het gaat dus niet alleen om dit moment. 

Omcirkel steeds het antwoord dat het beste bij u past (één cijfer per vraag).  

U kunt kiezen uit de volgende keuzemogelijkheden: 

1= Helemaal niet 

2= Nauwelijks 

3= Enigszins 

4= In redelijke mate 

5= In hoge mate 

6= In zeer hoge mate 
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70. Ik treed de wereld met vertrouwen tegemoet 1 2 3 4 5 6 

71. Ik vind het belangrijk dat ik iets voor anderen kan doen 1 2 3 4 5 6 

72. In moeilijke tijden bewaar ik mijn innerlijke rust 1 2 3 4 5 6 

73.  Ik weet voor mezelf wat mijn „plaats‟ is in het leven 1 2 3 4 5 6 

74. De schoonheid van de natuur ontroert mij 1 2 3 4 5 6 

75. Ik accepteer dat ik de loop van mijn leven niet helemaal zelf in de 

hand heb 

1 2 3 4 5 6 

76.  Ik heb oog voor het leed van anderen 1 2 3 4 5 6 

77. Ik accepteer dat ik niet overal invloed op kan uitoefenen 1 2 3 4 5 6 

78. Wat er ook gebeurt, ik kan het leven aan 1 2 3 4 5 6 

79. Er is een God of een hogere macht in mijn leven die mij richting 

geeft 

1 2 3 4 5 6 

80. Ik ben me ervan bewust dat elk leven zijn tragiek kent 1 2 3 4 5 6 

81. Ik ervaar dat de dingen die ik doe betekenisvol zijn 1 2 3 4 5 6 

82. Ik probeer het leven te nemen zoals het komt 1 2 3 4 5 6 

83. Als ik in de natuur ben voel ik me daar mee verbonden 1 2 3 4 5 6 
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84. Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk soms pijn geeft 1 2 3 4 5 6 

85. Ik probeer in mijn leven wat voor de maatschappij te betekenen 1 2 3 4 5 6 

86. Mijn leven heeft betekenis en doel 1 2 3 4 5 6 

87. Ik wil wat voor mijn medemens kunnen betekenen 1 2 3 4 5 6 

88. Ik heb ervaringen gehad waarbij de aard van de werkelijkheid 

voor mij duidelijk werd 

1 2 3 4 5 6 

89. Ik heb ervaringen gehad waarbij ik leek op te gaan in een kracht 

of macht groter dan mijzelf 

1 2 3 4 5 6 

90. Ik heb ervaringen gehad waarbij alle dingen deel leken van een 

groter geheel 

1 2 3 4 5 6 

91. Ik bespreek spirituele thema‟s met anderen (thema‟s zoals de zin 

van het bestaan, de betekenis van de dood of religie) 

1 2 3 4 5 6 

92. Ik heb ervaringen gehad waarbij alles volmaakt leek 1 2 3 4 5 6 

93. Ik mediteer of bid, of neem op andere wijze tijd om tot innerlijke 

rust te komen 

1 2 3 4 5 6 

94. Ik heb ervaringen gehad waarbij ik boven mezelf leek uit te 

stijgen 

1 2 3 4 5 6 

95. Ik neem deel aan bijeenkomsten, workshops e.d. die gericht zijn 

op spiritualiteit of religie 

1 2 3 4 5 6 
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LEVENSBESCHOUWING 

 
Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe 

het geleefd moet worden. Ook kan het gekoppeld worden aan een bepaalde religie.                  

Hieronder volgen een aantal vragen over uw levensbeschouwing.  

Kruis telkens de keuzemogelijkheid aan die het meest op u van toepassing is. 

 

96. Heeft u steun aan een levensovertuiging/geloof? 

0 zeer veel 

0 tamelijk veel 

0 een beetje 

0 geheel niet 

 

97. Welke levensbeschouwelijke overtuiging heeft u? 

0 Geen 

0 Rooms-Katholiek 

0 Protestant 

0 Moslim 

0 Joods 

0 Boeddhistisch 

0 Humanistisch 

0 anders, nl. ....... 

 

98. Beschouwt u zich als lid van een geloofsgemeenschap zoals bijvoorbeeld een kerk, moskee of 

humanistisch verband? 

0 ja 

0 nee 

0 onzeker 

 

99. Hoe vaak bezoekt u diensten of vieringen van een geloofsgemeenschap? 

0 (vrijwel) nooit 

0 een of enkele malen per jaar  

0 ongeveer 1 keer per maand 

0 ongeveer 1 keer per week 

0 vaker dan 1 keer per week 

 

100. Hoe brengt u uw levensbeschouwing verder in de praktijk? U mag bij deze vraag meerdere 

antwoordopties aankruizen. 

0 Bidden 

0 Mediteren 

0 Rituelen bijwonen of uitvoeren  

0 Lezen van Heilige boeken, zoals bijvoorbeeld de Bijbel 

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven
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ZINGEVING EN VERSLAVING 

 
De volgende uitspraken gaan over zingeving en verslaving. Lees iedere uitspraak zorgvuldig door en 

omcirkel steeds het antwoord dat het beste bij u past (één cijfer per vraag).  

Denk niet te lang na over uw antwoord. Uw eerste reactie op elke vraag is waarschijnlijk 

betrouwbaarder dan een lang doordacht antwoord.  

U kunt kiezen uit de volgende keuzemogelijkheden: 

1= Helemaal niet 

2= Nauwelijks 

3= Enigszins 

4= In redelijke mate 

5= In hoge mate 

6= In zeer hoge mate 
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101. Door mijn verslaving ben ik minder tevreden in mijn leven. 1 2 3 4 5 6 

102. Door mijn verslaving ervaar ik minder geluk, interesse en 

plezier in het leven 

1 2 3 4 5 6 

103. Door mijn verslaving heb ik meer grip op mijn leven. 1 2 3 4 5 6 

104. Mijn verslaving ontneemt mij het doel in mijn leven. 1 2 3 4 5 6 

105. Door mijn verslaving kan ik beter met mijn gevoel omgaan. 1 2 3 4 5 6 

106. Door mijn verslaving heb ik moeite mezelf te accepteren. 1 2 3 4 5 6 

107. Door mijn verslaving bereik ik minder in het leven dan ik zou 

willen. 

1 2 3 4 5 6 

108. Door mijn verslaving voel ik me zekerder over mezelf. 1 2 3 4 5 6 

109. Door mijn verslaving kan ik beter presteren/ functioneren. 1 2 3 4 5 6 

110. Door mijn verslaving word ik belemmerd in mijn sociale 

relaties. 

1 2 3 4 5 6 

111. Door mijn verslaving voel ik me minder geaccepteerd binnen 

de samenleving. 

1 2 3 4 5 6 

112. Door mijn verslaving lever ik  een kleinere bijdrage aan de 

maatschappij dan ik zou willen. 

1 2 3 4 5 6 

113. Door mijn verslaving maak ik makkelijker contacten. 1 2 3 4 5 6 
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114. Door mijn verslaving wordt ik belemmerd in het hebben van 

een liefdesrelatie. 

1 2 3 4 5 6 

115. Door mijn verslaving word ik belemmerd in het hebben van 

vrienden. 

1 2 3 4 5 6 

116. Door mijn verslaving kan ik mijn werk beter uitvoeren. 1 2 3 4 5 6 

117. Door mijn verslaving voel ik me blijer in het leven 1 2 3 4 5 6 

118. Door mijn verslaving haal ik minder voldoening uit het leven 1 2 3 4 5 6 

119. Door mijn verslaving verlopen mijn sociale contacten prettig 1 2 3 4 5 6 

120. Door mijn verslaving begrijp ik de wereld beter 1 2 3 4 5 6 
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TOT SLOT 

 
121. Wat verstaat u onder zingeving? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

122. Kunt u een aantal zaken noemen die uw leven zin geven? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

123. Heeft uw verslaving volgens u te maken met uw beleving van zingeving? 

 0 Ja, ga verder met vraag 122 

 0 Nee, ga verder met vraag 123 

 

124. Op welke manier heeft uw verslaving te maken met uw beleving van zingeving? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

125. Vindt u het belangrijk dat binnen Tactus aandacht wordt besteed aan zingeving? 

0 Ja 

0 Nee 

 

126. Waarom vindt u het wel/ niet belangrijk dat binnen Tactus aandacht wordt besteed aan 

zingeving? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

127. Vindt u dat zingeving al voldoende aan de orde komt in het behandelaanbod van Tactus? 

0 Ja 

0 Nee 

 

128. Mist u onderwerpen met betrekking tot zingeving in het behandelaanbod van Tactus?  

Zo ja, welke? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............. ……………………………. 

 

129. Wat zou u graag zien met betrekking tot zingeving in het behandelaanbod van Tactus? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u opmerkingen na het invullen van de vragenlijst? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

U bent klaar met het invullen van de vragenlijst. Bedankt voor uw medewerking! 
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Bijlage 2. Tabellen Factoranalyses en betrouwbaarheidsberekeningen 
 

Tabel 1. factoranalyse van de MATE afhankelijkheid, ernst en misbruik 

Item Factor 

  

  

Factor 1.   

1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden gemerkt dat u veel meer van het middel 

begon nodig te hebben om hetzelfde effect te bereiken of dat dezelfde 

hoeveelheid minder effect had dan voorheen? 

0.65 

2. Heeft u in de afgelopen 12 maanden het verlangen gehad om te stoppen met 

het middel of zonder succes geprobeerd te stoppen of minderen met het middel? 

 

3. Heeft u in de afgelopen 12 maanden veel tijd besteed aan het gebruik, 

verkrijgen of bijkomen van de effecten van het middel? 

0.72 

4. Heeft u in de afgelopen 12 maanden vaak het middel in grotere hoeveelheden 

gebruikt dan u van plan was of het vaak moeilijk gevonden te stoppen met het 

gebruik van het middel voor u „dronken‟ of „high‟ was? 

0.63 

5. Voelde u zich in de afgelopen maanden ziek of onwel bij het stoppen of 

minderen van het middel of gebruikte u het middel of een gelijkend middel om 

deze gevoelens te voorkomen. 

0.41 

 

6. Ging u in de afgelopen maanden door met het gebruik van het middel, terwijl 

u wist dat het gezondheidsproblemen, emotionele problemen of psychische 

problemen bij u veroorzaakte? 

0.63 

7. Belemmerde het gebruik van het middel u in de afgelopen 12 maanden vaak 

in uw werkzaamheden op school, in uw baan of thuis? 

0.74 

8. Zijn er in de afgelopen 12 maanden periodes geweest waarin u het middel 

gebruikte in situaties waarin u gewond kon raken  

0.64 

9. Heeft het gebruik van het middel in de afgelopen maanden geleid tot 

problemen met de politie?                                          

 

10. Ging u in de afgelopen 12 maanden door met het gebruik van het middel 

terwijl u wist dat dat problemen met uw familie, vrienden, op uw werk of op 

school voor u veroorzaakte? 

0.82 

Factorlading > .40 

Tabel 2. factoranalyse van de MATE verlangen 

Item Factor 

  

  

Factor 1.  

 
 

1. Als u niet gebruikt hoeveel van uw tijd wordt in beslag genomen door 

gedachten, ideeën, impulsen of beelden die met gebruik te maken hebben? 

0.88 

2. Hoe vaak treden deze gedachten op? 0.89 

3. Als u niet gebruik, hoe vervelend of storend zijn deze gedachten, ideeën, 

impulsen of beelden die te maken hebben met gebruiken? 

0.84 

4. Hoeveel moeite doet u, als u niet gebruikt, om deze gedachten tegen te gaan 

of te negeren of om uw gedachten als ze bij u op komen ergens anders op te 

richten? 

0.17 

 

5. Hoe sterk is de drang om het hoofdmiddel te gebruiken? 0.81 

Factorlading > 0 .40 
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Tabel 3. factoranalyse van de MHC 

Item Factor 

Factor 1.  

 In de afgelopen maand hoe vaak had u het gevoel …  

1. …dat u gelukkig was? 0.69 

2. …dat u geïnteresseerd was in het leven? 0.74 

3. …dat u tevreden was? 0.73 

4.…dat u iets belangrijks hebt bijgedragen aan de samenleving? 0.66 

5.…dat u deel uitmaakte van een gemeenschap(zoals een sociale groep, uw    

        buurt, uw stad)? 

0.72 

6. …dat onze samenleving beter wordt voor mensen? 0.59 

7. …dat mensen in principe goed zijn? 0.54 

8. …dat u begrijpt hoe onze samenleving werkt? 0.45 

9. …dat u de meeste aspecten van uw persoonlijkheid graag mocht? 0.70 

10. …dat u goed kon omgaan met uw alledaagse verantwoordelijkheden? 0.72 

11. …dat u warme en vertrouwde relaties met anderen had? 0.65 

12. …dat u werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden? 0.65 

13. …dat u zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en geuit hebt? 0.75 

14. …dat uw leven richting of zin heeft? 0.76 

Factorlading > 0 .40 

Tabel 4. factoranalyse van de LRI 

Item Factor 

  

  

Factor 1.   

1. Ik heb het gevoel dat ik een belangrijke waarde heb om naar te leven 0.45 

2. Het geeft mij voldoening om te leven. 0.67 

3. Ik heb geen echt doel om voor te leven. 0.50 

4. Eerlijk gezegd is er niets dat ik echt wil doen. 0.46 

5. Ik heb een goed gevoel over mijn leven. 0.75 

6. Ik besteed de meeste tijd aan dingen die voor mij niet echt belangrijk zijn. 0.49 

7. Ik ben erachter gekomen wat voor mij belangrijk is in het leven. 0.43 

8. Het is voor mij van groot belang iets te vinden waar ik mij helemaal aan kan 

geven. 

 

9. Ik weet gewoon niet wat ik met mijn leven wil doen 0.73 

10. Andere mensen lijken een veel beter idee te hebben van wat ze met hun 

leven willen dan ik. 

0.72 

11. Ik heb een aantal doelen die mij persoonlijk, als ik ze zou kunnen bereiken, 

veel voldoening zouden geven. 

 

12. Het lijkt of ik de dingen die echt belangrijk voor me zijn niet voor elkaar 

krijg. 

0.63 

13. Er is niets in mijn leven waar ik echt in geloof. 0.57 

14. Ik heb een levensfilosofie waardoor ik mijn bestaan echt betekenis kan 

geven. 

0.56 
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15. Andere mensen lijken een beter gevoel te hebben over hun leven dan ik. 0.78 

16.Ik kom er helemaal niet uit als ik mijn leven probeer te begrijpen. 0.65 

17. er is iets dat mij lijkt tegen te houden om te doen wat ik echt wil doen. 0.60 

18. Ik heb veel mogelijkheden in me die ik over het algemeen onbenut laat.  

19. wanneer ik naar mijn leven kijk, voel ik me tevreden over de inzet waarmee 

ik dingen heb bereikt. 

0.53 

20. Ik sta met hart en ziel in het leven. 0.68 

21. Ik voel dat ik echt ga bereiken wat ik wil in mijn leven. 0.63 

22. ik waardeer de dingen waar ik mee bezig ben niet echt. 0.62 

23. Ik heb een duidelijk idee van wat ik met mijn leven zou willen doen. 0.61 

24. Ik raak zo enthousiast door wat ik doe, dat ik al nieuwe bronnen van energie 

in mezelf ontdek, waarvan ik niet wist dat ik ze in me had. 

0.50 

25. Er zijn dingen in mijn leven waar ik al mijn energie aan geef.  

26. Er lijkt nooit iets bijzonders met mij te gebeuren. 0.56 

27. Ik voel dat ik volledig leef. 0.76 

28. Ik heb een kader van waaruit ik kan begrijpen waarom ik leef. 0.59 

Factorlading > 0 .40 

Tabel 5. factoranalyse van de SAIL 

Item Factor       

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Factor 1.  

Zingeving en vertrouwen 
       

1.Ik treed de wereld met vertrouwen tegemoet. 0.74 

 
      

3. In moeilijke tijden bewaar ik innerlijke rust. 0.60       
4. Ik weet voor mezelf wat mijn plaats is in het 

leven 
0.74       

9. Wat er ook gebeurt, ik kan het leven aan 0.69       
12. Ik ervaar dat de dingen die ik doe betekenisvol 

zijn 
0.80       

13. Ik probeer het leven te nemen zoals het komt. 0.44     0.63  

16. Ik probeer in mijn leven wat voor de 

maatschappij te betekenen. 

0.62  0.48     

17. Mijn leven heeft betekenis en doel. 0.75       
Factor 2.  

Transcedente ervaringen 
       

19.Ik heb ervaringen gehad waarbij de aard van de 

werkelijkheid voor mij duidelijk werd. 
 0.45     0.63 

20. Ik heb ervaringen gehad waarbij ik leek op te 

gaan in een kracht of macht groter dan mijzelf. 
 0.75      

21. Ik heb ervaringen gehad waarbij alle dingen 

deel leken van een groter geheel. 
 0.75      

22. Ik heb ervaringen gehad waarbij alles volmaakt 

leek. 
 0.41   0.50   

23. Ik heb ervaringen gehad waarbij alles volmaakt 

leek. 
 0.84      

25. Ik heb ervaringen gehad waarbij ik boven 

mezelf leek uit te stijgen. 
 0.83 
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Factor 3.  

Zorg om anderen 
       

2. Ik vind het belangrijk dat ik iets voor anderen 

kan doen. 
  0.82     

7. Ik heb oog voor het leed van anderen.   0.79     

18. Ik wil wat voor mijn medemens kunnen 

betekenen. 
  0.82     

Factor 4. 

Spirituele activiteiten 
       

10.Er is een God of een hogere macht in mijn leven 

die mij richting geeft. 
   0.85    

24. Ik mediteer of bid, of neem op andere wijze tijd 

om tot innerlijke rust te komen. 
   0.84    

26. Ik neem deel aan bijeenkomsten, workshops 

e.d. die gericht zijn op spiritualiteit of religie. 
   0.72    

Factor 5.  

Natuur en ervaringen 
       

5. De schoonheid van de natuur ontroert mij.     0.86   

14. Als ik in de natuur ben voel ik me daar sterk 

mee verbonden. 
    0.85 

 
  

Factor 6.                                                      

Aanvaarding                                                                 
       

6. Ik accepteer dat ik de loop van mijn leven niet 

helemaal zelf in de hand heb.                                       
     0.78  

8.  Ik accepteer dat ik niet overal invloed op kan 

uitoefenen.                                                             
     0.65  

15. Ik accepteer dat het leven mij onvermijdelijk 

soms pijn geeft.  
     0.48  

Factor 7        

11. Ik ben me ervan bewust dat elk leven zijn 

tragiek kent. 
      -0.47 

Factorlading > .40 

Tabel 6. Interne Consistentie Meetschalen 

 Aantal Items  Alpha 

MATE Totaal 11 0.79 

 

MATE Verlangen 5 0.78 

 

MHC Totaal 14 

 

0.90 

 

LRI Totaal 28 

 

0.92 

 

SAIL Zingeving 3 

 

0.79 

SAIL Vertrouwen 4 

 

0.73 

SAIL Aanvaarding 4 

 

0.63 

SAIL Zorg om anderen 4 

 

0.88 

SAIL Verbondenheid met de   

           natuur 

2 

 

0.86 

SAIL Transcendente Ervaringen 5 

 

0.86 

SAIL Spirituele Activiteiten 4 0.78 
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