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Samenvatting 

Er is weinig tot geen onderzoek verricht naar middelengebruik bij licht verstandelijk gehandicapten, 

terwijl uit de schaarse literatuur blijkt dat het gebruik bij deze doelgroep toeneemt (McGillicuddy, 

2006). Wanneer licht verstandelijk gehandicapten middelen gebruiken, lijken de risico’s die hiermee 

samengaan groter te zijn dan bij de algemene bevolking (Taggart et al., 2006; Sturmey et al., 2003). 

In dit onderzoek zijn diverse determinanten van alcohol- en cannabisgebruik onderzocht bij deze 

doelgroep. Met determinanten worden risicofactoren bedoeld die van invloed kunnen zijn op het 

gebruik. In dit onderzoek zijn dat kennis, attitude, refusal self-efficacy en intentie. De extra 

determinanten die in dit onderzoek zijn toegevoegd zijn stress en coping. Stress is een groot 

risicofactor voor mensen uit deze doelgroep door onder andere hun intellectuele handicap, een beperkt 

gedragsrepertoire en hun problemen om informatie te verwerken (Gardner & Sovner, 1994 geciteerd 

in Janssen, Schuengel & Stolk, 2002). Er bestaan weinig studies naar hoe zij met deze stress omgaan 

(Lunsky & Bramston, 2006), vandaar dat het interessant en van belang is om deze kwestie te 

onderzoeken. 

Verwacht wordt dat de kennis over middelen invloed heeft op de attitude jegens middelen, waarna 

vervolgens attitude en refusal self-efficacy invloed heeft op intentie om middelen te gebruiken. Van 

intentie wordt verwacht dat deze van invloed is op het gedrag. Wanneer gekeken wordt naar stress en 

coping, wordt verwacht dat stress en coping een directe invloed hebben op alcohol- en 

cannabisgebruik. Als laatste wordt verwacht dat coping als een moderator op de relatie stress en 

gebruik werkt. 

Er is gebruik gemaakt van drie vragenlijsten, namelijk de SumID vragenlijst, de Utrechtse Copinglijst 

voor Adolescenten en de Lifestress Inventory. Er is een keuze gemaakt in de te onderzoek 

copingstijlen. De zeven copingstijlen die de UCL-A onderzoekt, is teruggebracht naar vier 

copingstijlen, namelijk de actieve, avoidant, palliatieve en passieve copingstijl.  

Uit de analyses zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. De kennis over alcohol laat een 

significante relatie met attitude zien. Deze significantie geldt niet voor cannabis. Attitude en refusal 

self-efficacy laten een significante relatie met intentie zien en intentie laat dit zien met het gedrag 

(alcohol- en cannabisgebruik). Er zijn geen significante verbanden te zien tussen stress en 

middelengebruik. Ook wanneer er een correlatieanalyse wordt gedaan voor coping en 

middelengebruik, worden er geen significante relaties gevonden. De verwachting dat coping als een 

moderator op de relatie tussen stress en gebruik werkt, wordt ook niet ondersteund door de analyses. 

Ook zijn er geen verschillen in copingstijlen te zien wanneer het gaat om middelengebruik. 
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Summary 

Few studies have been conducted on substance use among people with intellectual disability (ID), 

while there is evidence that substance use is increased among people with ID (McGillicuddy, 2006). 

When people with ID use substances, the risks that go with it seems to be higher than within the 

general population (Taggart et al., 2006; Sturmey et al., 2003). 

In this study we examined the influence of several determinants on alcohol- and cannabis use among 

people with ID. Determinants are risk factors which can be of influence on substance use. The risk 

factors in this study are knowledge, attitude, refusal self-efficacy and intention, with the additional 

determinants stress and coping. Stress is a major risk factor for people with ID because of their 

intellectual disabilities, a limited behavioral repertoire and their problems with information processing 

(Sovner & Gardner, 1994). Because there are only a few studies on how they deal with stress (Lunsky 

Bramston, 2006), it is very interesting and important to do more research. 

It is expected that knowledge of substances affects the attitude toward them and that the attitude and 

refusal self-efficacy affects the intention to use the substances. The actual behavior (alcohol and 

cannabis use) is in turn expected to be affected by this intention, but also directly by stress and coping. 

Finally it is expected that coping is a moderator for the relationship stress and substance use. 

We used three questionnaires, the  SumID questionnaire, the Utrecht Coping List for Adolescents and 

the Lifestress Inventory. From the seven coping styles that the UCL-A examines, there remained four 

for research, namely the active, avoidant, palliative and passive coping style. 

The analysis shows the following results. There is a significant relation between knowledge about 

alcohol and attitude. This significance does however not apply to cannabis. Attitudes and refusal self-

efficacy have a significant relation with intention and the relation between intention and behavior 

(alcohol and cannabis use) is also significant. No significant associations were find between stress and 

substance use. The results of a correlation analysis also show no significant correlation between 

coping and substance use. The expectation that coping is a moderator for the relation between stress 

and substance use, is also not supported by the analysis. There are also no differences in copingstyles 

when it comes to substance use. 
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1. Inleiding 

 

Alcohol- en drugsgebruik komen veelvuldig voor in Nederland. Ieder individu zou het kunnen 

gebruiken, zo ook licht verstandelijk gehandicapten. Hoewel het aantal gebruikers bij licht 

verstandelijk gehandicapten lager ligt dan bij de algemene bevolking zijn er signalen dat het gebruik 

toeneemt (McGillicuddy, 2006).  

           

1.1  Prevalentie van middelengebruik 

Alcohol in de algemene samenleving 

In de Nederlandse samenleving wordt alcohol algemeen geaccepteerd. Ongeveer 81% van de 

bevolking drinkt wel eens alcohol. Onder vrouwen komen meer niet-drinkers voor dan onder mannen: 

23% van de vrouwen geeft aan nooit te drinken versus 14% van de mannen (RIVM, 2009).  

Het gebruik van alcohol was in 2000 verantwoordelijk voor 4% van de globale ziekten en zorgde voor 

1,8 miljoen doden wereldwijd, een percentage van 3,2% van alle doodsoorzaken (Barrett & Paschos, 

2006). In Nederland alleen al bestaan er 1.200.000 probleemgebruikers (Nationale Drug Monitor, 

2007) en bedroeg het aantal inschrijvingen in 2008 wegens alcoholproblematiek bij de ambulante 

verslavingszorg 33.000 (RIVM, 2010). Volgens het RIVM (2010) stierven er in 2008 maar liefst 765 

mensen aan oorzaken waarbij alcohol expliciet werd vermeld. Alcoholgebruik kan leiden tot 

slokdarmkanker, kanker en cirrose van de lever, epileptische aanvallen en verkeersongevallen (WHO,  

2002). Tevens loopt men risico op hersenbeschadiging, bijvoorbeeld het Korsakoff syndroom 

(Trimbos Instituut, 2007).  

 

Cannabis in de algemene samenleving 

Cannabis omvat hasj en wiet in verschillende preparaten, dit zijn onder andere zogenaamde 

bewustzijnsveranderende drugs. In 2005 gebruikte 5,4% van de Nederlandse bevolking cannabis 

(Nationale Drug Monitor, 2007). Wanneer er wordt gekeken naar leeftijd, heeft op 16-jarige leeftijd 

één op de drie jongeren wel eens cannabis gebruikt (Trimbos Instituut, 2007). Het werkt volgens 

gebruikers ontspannend, geestverruimend en rustgevend. In een hoge dosis kan het angst, paniek en 

psychotische symptomen veroorzaken.  

De risico’s die cannabis onder andere met zich mee kan brengen zijn vermindering van het reactie- en 

concentratievermogen, beschadiging en ontsteking van de luchtwegen, het cognitief functioneren gaat 

na langdurig  en intensief gebruik achteruit en een verhoogd risico op kanker. Ook kan cannabis 

psychotische symptomen uitlokken, met name bij mensen die een aanleg hebben voor psychosen 

(Nationaal Kompas, 2010). Vergeleken met nicotine, heroïne en alcohol is het een weinig verslavende 

stof, het risico van afhankelijkheid gaat vaak samen met afhankelijkheid van andere middelen 

(Nationale Drug Monitor, 2007). 
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Middelengebruik onder Licht Verstandelijk Gehandicapten 

Er is veel onderzoek verricht naar alcohol- en cannabisgebruik in de Nederlandse samenleving. Het 

blijkt een groot probleem voor veel individuen, maar wanneer men kijkt naar onderzoek gericht op het 

gebruik van deze middelen, blijkt dat studies naar licht verstandelijk gehandicapten schaars zijn. De 

prevalentie van mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid wordt geschat op 

16% van de algemene bevolking, waarvan de meeste mensen zwakbegaafd zijn (Resing & Blok, 

2002). Binnen deze groep wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus. In dit 

onderzoek wordt ingegaan op twee niveaus, namelijk mensen met een IQ van 50/55 tot 70, de 

zogenoemde licht verstandelijk gehandicapten en mensen met een IQ van 70/75 tot 85/90, de 

zogenoemde zwakbegaafden (Barrett, 2006).  

          Er is weinig onderzoek verricht naar de prevalentie van alcohol- en cannabisgebruik bij 

zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte mensen. Krishef (geciteerd in Sturmey et al. 2003) 

onderzocht 214 volwassenen met een verstandelijke beperking, waarvan 52% rapporteerde ooit 

alcohol gebruikt te hebben, waarvan 33% wekelijks en 7% dagelijks. Uit onderzoek van McGillicuddy 

& Blane (1999) bleek dat 39% van 122 jong volwassenen met een verstandelijke beperking alcohol 

had gebruikt in de afgelopen maand.  

        Wanneer naar cannabis gekeken wordt, werd in een studie van Edgerton (1986) bij 25% van de 

volwassen verstandelijk gehandicapte mensen die geincludeerd waren in zijn onderzoek alcohol- of 

cannabisgebruik geconstateerd. Uit onderzoek van Gress & Boss (1996) kwam naar voren dat 23.9 % 

van verstandelijk gehandicapte middelbare scholieren cannabis gebruikte in het afgelopen jaar, 

waarvan 13.8% in de afgelopen 30 dagen cannabis had gebruikt en 8% gedurende de schooldag.  

          Uit de literatuur komt naar voren dat middelengebruik onder licht verstandelijk gehandicapten 

lijkt te zijn toegenomen (McGillicuddy,2006). Mede door de extramuralisatie en 

vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg is het gebruik steeds meer gaan lijken op dat van de 

algemene bevolking. Waarschijnlijk is dit het gevolg van grotere toegankelijkheid tot middelen 

(McGillicuddy, 2006). Bij deze groep lijken ook de risico’s die samengaan met middelengebruik 

groter te zijn (Taggart et al., 2006; Sturmey et al., 2003). 

 

1.2 Determinanten van gebruik 

 

Er zijn verscheidene risicofactoren op te merken die middelengebruik kunnen verhogen of 

veroorzaken. Deze factoren kunnen door middel van verschillende modellen worden verklaard, 

bijvoorbeeld door middel van de Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991), het Health Belief Model 

(Rosenstock, 1974) of the Protection Motivation Theory (Rogers, 1975). 

          In dit onderzoek is gekozen om als leidraad de Theory of Planned Behaviour te nemen. Omdat 

licht verstandelijk gehandicapten vaker gedrags- en emotionele problemen kennen, zoals angst, 

depressie en agressief en antisociaal gedrag (Bramston & Mioche, 2001; Larsen & Buss, 2008), is 
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ervoor gekozen te bekijken hoe deze emotionele problemen kunnen samenhangen met 

middelengebruik. Hierdoor  zijn er aan het model twee factoren toegevoegd, namelijk stress en coping. 

In figuur 1 staat het onderzoeksmodel weergegeven waarmee in dit onderzoek verder gewerkt wordt.  

          De factoren kunnen worden onderverdeeld naar hun directe dan wel indirecte invloed op gedrag, 

daarom hebben Flay en Petraitis (1994) een onderscheid gemaakt tussen proximale en distale 

determinanten. Proximale determinanten zijn factoren die direct van invloed zijn op het gedrag en zijn 

in empirisch onderzoek veelal gebaseerd op sociaalcognitieve modellen. Distale determinanten staan 

wat verder af van het gedrag, zoals coping, stress en kennis in dit onderzoek.  

 

Distale determinanten  Proximale determinanten 

 

  

Kennis          

Als eerste bestaat er de distale determinant kennis. Hiermee wordt de kennis die LVG’ers hebben over 

alcohol en drugs bedoeld. Kennis betekent niet alleen wat alcohol of cannabis is, maar ook waar en 

door wie het te verkrijgen is, wat de werking is, wat de risico’s van gebruik zijn en wetgeving over 

middelen. Wanneer kennis over middelen niet toereikend is, kunnen risico’s en gevolgen van 

middelengebruik niet goed worden ingeschat en zou er sneller over gegaan kunnen worden tot het 

gebruik van middelen. Wanneer kennis over middelen juist wel toereikend is (bijvoorbeeld de kennis 

waar het te verkrijgen is), dan zou dit ook middelengebruik en zelfs misbruik in de hand kunnen 

werken. Het blijkt dat kennis ook daadwerkelijk enige variantie op gebruik van de algemene populatie 

voorspelt (Tones, 1987). Uit onderzoek van McCusker et al. (1993), die door middel van 

gestructureerde interviews kennis van en attitude ten opzichte van middelen mat, bleek de kennis over 

Kennis 

Copingstijlen 

Attitude Intentie Middelengebruik 

Waargenomen 

stress 

Refusal self-

efficacy 

Figuur 1 Het onderzoeksmodel 
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middelen minder te zijn bij de doelgroep licht verstandelijk gehandicapten dan bij mensen die buiten 

deze doelgroep vallen. Daarnaast komt uit onderzoek naar voren dat jongeren die speciaal onderwijs 

genieten significant minder kennis van de gevolgen van gebruik of misbruik van middelen hebben dan 

jongeren op algemene scholen (Degenhardt, 2000).  

          In het onderzoeksmodel is te zien dat kennis een directe invloed heeft op de attitude ten opzichte 

van middelen. Alhoewel deze relatie vrij ingewikkeld is, bestaat de verwachting dat kennis enige 

variantie op attitude verklaart (Tones, 1987).   

Attitude 

 Naast kennis kan de proximale determinant attitude jegens middelen ook een risicofactor vormen voor 

middelengebruik. Attitude wordt beschreven als een positieve of negatieve evaluatie van personen, 

objecten en ideeën (Brehm, Kassin & Fein, 2005). Er kan vanuit gegaan worden dat wanneer de 

attitude over drugs en alcohol positief is, men ook vaker en sneller gebruik of misbruik maakt van 

deze middelen (Armitage & Conner, 2001).  

          Over het algemeen is er niet veel onderzoek gedaan naar attitude bij licht verstandelijk 

gehandicapten ten opzichte van middelen. McCusker et al. (1993) onderzocht door middel van een 

gestructureerd interview in zijn bovengenoemd onderzoek naast de kennis tevens de attitude jegens 

alcohol. Hij vond dat mensen met een licht verstandelijke handicap vooral een negatieve attitude 

bleken te hebben jegens alcohol. Zij waren van mening dat alcohol hen depressief, ziek, agressief en 

slaperig maakt. 

Steenhuis & van der Poel (2009) deden door middel van een internetvragenlijst verkennend onderzoek 

naar alcohol- en drugsmisbruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Het ging hierbij om 

jongeren die begeleid zelfstandig woonden, jongeren die met 24-uurs begeleiding woonden en 

jongeren die bij hun ouders of zelfstandig woonden. Gevonden werd dat jongeren die ooit alcohol- 

en/of drugs gebruikten en nog steeds gebruiken een positieve attitude ten opzichte van deze middelen 

hebben. Voordelen van alcohol die in de vragenlijst werden aangestipt waren onder andere dat je 

makkelijker kunt praten en dat je er losser van wordt. Ook makkelijker je emoties kunnen tonen en 

problemen kunnen vergeten werden als voordelen gezien. Nadelen die genoemd werden zijn dat je er 

een kater van kan krijgen, er moe of afwezig van kan worden en dat je er agressiever, angstiger of 

depressiever van kan worden. 

De voordelen die cannabis volgens hen heeft, zijn dat je er losser van wordt, dat je problemen kan 

vergeten en dat je er makkelijker door kunt praten. Nadelen die werden genoemd zijn dat je er 

afweziger door wordt, depressiever, agressiever of angstiger kunt worden en dat je out kan gaan van 

drugs.  

          In het onderzoeksmodel is te zien dat de proximale determinant attitude een directe invloed 

heeft op intentie en intentie heeft op zijn beurt weer een directe invloed op gedrag. Deze relaties 

komen ook zo naar voren in de Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). Het centrale idee achter 
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dit model is dat een specifiek gedrag voorspeld wordt door gedragsintentie, die op zijn beurt bepaald 

worden door attitude, subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole. De Theory of Planned 

Behavior veronderstelt dat gedragsintenties de meest directe en belangrijkste voorspellers zijn voor het 

vertonen van bepaald gedrag. Een positieve attitude kan sneller leiden tot de intentie om middelen te 

gebruiken. Heeft iemand de intentie om te gebruiken, dan zal dit waarschijnlijk leiden tot het 

daadwerkelijke gedrag. 

  

Refusal self-efficacy  

Als derde factor komt de refusal self-efficacy naar voren. Dit houdt het geloof om middelen te kunnen 

weigeren in. Het kan zo zijn dat adolescenten geen plannen hebben om te beginnen met alcohol- of 

cannabisgebruik, maar dat ze de vaardigheden die nodig zijn niet hebben om deze middelen onder 

bepaalde druk te weigeren. Deze druk kan sociaal van aard zijn, maar kan ook voortkomen uit 

emotionele- of conflictsituaties.  

          Uit onderzoek van Wills, Baker & Botvin (geciteerd in Petraitis, 1995) in de algemene populatie 

bleek dat cannabisgebruik gerelateerd was aan het niet kunnen weigeren. Uit onderzoek van Lee & 

Oei (1993) bleek dat een lage refusal self-efficacy gerelateerd was aan een hogere frequentie van 

alcoholconsumptie. Dus wanneer iemand de kans krijgt om alcohol te kunnen drinken, consumeren 

degenen met een lagere refusal self-efficacy vaker en meer. Ook de studie van Oei & Sweeney 

(geciteerd in Lee et al. (1993) liet zien dat een lagere self-efficacy hogere mate van consumptie 

voorspelde.  

          Het onderzoeksmodel laat zien dat de proximale determinant refusal self-efficacy invloed heeft 

op intentie waarna deze invloed uitoefent op gedrag. Tevens heeft deze factor een directe invloed op 

gedrag in het onderzoeksmodel.  

          Oorspronkelijk komt de determinant refusal self-efficacy uit de Social Cognitive Model 

(Bandura, 1982), maar Ajzen (1991) stelde dat self-efficacy en perceived behavioural control die uit 

de Theory of Planned Behaviour komt, (percepties over de controle van succesvolle uitoefening van 

een bepaald gedrag), synoniemen waren en eigenlijk gelijk (Conner & Norman, 2007), vandaar dat in 

dit onderzoek gesproken wordt met de term refusal self-efficacy.  Beide modellen laten ook zien dat 

refusal self-efficacy (of PBC) een directe invloed heeft op intentie en gedrag. Volgens de TPB speelt 

self-efficacy een belangrijke rol in het vormen van gedragsintenties, zodat men weinig intentie zal 

hebben om bepaald gedrag uit te voeren wanneer dat volgens hen buiten hun kunnen ligt. Dit geldt 

zelfs wanneer zij positieve attitudes ten opzichte van dat gedrag hebben (Petraitis et al., 1995).  

 

Stress 

Een factor die veel aandacht krijgt in onderzoek naar middelengebruik is stress. Psychologische stress 

is een subjectieve ervaring van een uitdaging op het psychologische welzijn of uitdaging op de 

homeostase (Lovallo 1997; Lovallo & Thomas, 2000). Uit onderzoek van Reed et al. (2010) naar 
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alcohol en drugsgebruik bij studenten bleek dat grotere waargenomen stress significant en positief 

geassocieerd bleek met alcohol en drugsgebruik.  

          Stress in de algemene populatie is veel onderzocht, echter onderzoek naar percepties van stress 

bij mensen met een verstandelijke beperking is schaars (Bramston & Bostock, 1994; Bramston, 

Fogarty, & Cummins, 1999; Fogarty, Bramston, & Cummins, 1997). Verondersteld kan worden dat, 

vanwege extra uitdagingen in het leven, mensen met een verstandelijke beperking meer dan 

gemiddelde stressniveaus ervaren (Bramston & Mioche, 2001). Deze hogere vatbaarheid in mensen 

met een verstandelijke beperking is waarschijnlijk het resultaat van externe en interne factoren 

inclusief een verhoogde afhankelijkheid van anderen en verminderde cognitieve mechanismes om met 

stressvolle gebeurtenissen om te gaan (Martorell et al, 2009). Ook ander onderzoek veronderstelt dat 

mensen met een verstandelijke beperking in ieder geval net zoveel als of juist meer stress ervaren dan 

de algemene bevolking (Hatton & Emerson, 2004), echter hebben zij minder interne en externe 

middelen om hun stress te managen dan de algemene bevolking (Lunsky & Neely geciteerd in Lunsky 

& Bramston, 2006). Uit andere onderzoeken komt tevens naar voren dat mensen met een 

verstandelijke beperking een risico op psychologische stress hebben (Bramston, 1993; Chaney, 1996; 

Bramston & Cummins, 1998; Bramston et al., 1999; Bramston & Fogerty, 2000). Door de grotere 

risico’s die LVG’ers kunnen ervaren door de marginalisering van de samenleving stijgen de potentiële 

stressoren (Annison, 2000), waar discriminatie en vooroordelen een voorbeeld van zijn. Ze worden 

dus niet alleen blootgesteld aan de persoonlijke uitdagingen van hun verstandelijke beperking, maar 

ook met de beperkende omgevingsfactoren die individuen zonder een verstandelijke beperking niet 

kennen (Lunsky & Bramston, 2006). Theoretische verklaringen van dit risico gaan in op de 

intellectuele handicap, hun problemen in de inschatting en verwerking van informatie, hun behoefte 

aan een gestructureerde en voorspelbare omgeving en hun gelimiteerde gedragsrepertoire (Gardner & 

Sovner, 1994). Mensen met een verstandelijke beperking lopen hierdoor het risico dat zij hun leven als 

slecht controleerbaar kunnen gaan zien, waarbij de primary appraisal van een dreiging en de 

secondary appraisal of zij met de dreiging om kunnen gaan al negatief zijn. Zo zijn de 

copingvaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking aangedaan en kunnen zij stress als 

een meer frequente en intense manier ervaren dan de algemene bevolking (Janssen, Schuengel, Stolk, 

2002). Uit een kwantitatief onderzoek van Bramston & Bostock (1994) en Bramston et al. (1999) 

kwam juist naar voren dat mensen met een verstandelijke beperking aangeven soortgelijke niveaus van 

stress te ervaren en stress van dezelfde type gebeurtenissen te voelen als de algemene bevolking. 

Echter, onderzoekers vonden dat zij een grotere prevalentie en een grotere impact van stress ervaren 

rondom negatieve interpersoonlijke ervaringen, hetgeen vatbaarheid suggereert voor interpersoonlijke 

stressoren (Bramston et al., 1999; Fogarty et al., 1997). 
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Coping 

Een factor die een grote rol speelt bij stress is coping. Coping refereert naar gedrags- en cognitieve 

responses die mensen gebruiken om stress te managen, waarbij stress refereert naar de problemen die 

mensen tegenkomen in het leven (Lazarus & Folkman, 1984; Wills & Shiffman, geciteerd in Wills et 

al., 2001).  

          Er bestaan verschillende copingstijlen. Een voorbeeld is de avoidant copingstijl, hierbij laat 

iemand de zaak op zijn beloop, gaat iemand de situatie uit de weg of wacht af wat er gebeurt. Uit 

onderzoek is gebleken dat avoidant coping positief gerelateerd is aan alcoholproblemen (Wills et al., 

2001). Laurent, Catanzaro en Callan (1997) verrichtten een onderzoek naar alcoholgebruik bij 184 

adolescenten. De resultaten lieten hier ook zien dat avoidant coping positief gerelateerd was aan 

alcoholgebruik. Uit het onderzoek van Cooper et al. (1992) en  McKay et al. (1996) bleek dat wanneer 

men steunt op negatieve coping strategieën, zoals het vermijden van situaties, dat is de avoidant 

coping, dit een hogere mate van drinken voorspelt. Ook Eftekhari (2004) concludeerde dat een 

avoidant copingstijl een significante positieve associatie liet zien met alcohol- en drugsgebruik.  

          Een ander voorbeeld is de actieve copingstijl, zoals de situatie rustig bekijken en doelgericht en 

met vertrouwen te werk gaan om het probleem op te lossen. Deze stijl voorspelt lage niveaus van 

drinken (Chung, Langenbucher, Labouvie, Pandina & Moos, 2001) en is dus negatief gerelateerd aan 

middelengebruik.  

          Een tegenhanger van de actieve copingstijl is de passieve stijl, hierbij laat men zich bijvoorbeeld 

volledig door de problemen en de situatie in beslag nemen en/of piekert men. Deze stijl komt in de 

literatuur niet vaak naar voren, maar wel is bekend dat het aanwenden van deze copingstijl stress 

verhoogt (Rao, 2009). Uit meerdere onderzoeken blijkt dat licht verstandelijk gehandicapten vaak 

gebruik maken van passieve coping (Cheshire & Cambell; Greaves geciteerd in Firth, Greaves & 

Frydenberg, 2010). Ook uit onderzoek van Firth et al. (2010) blijkt dat adolescenten met een 

verstandelijke beperking risico lopen om te vaak een passieve copingstijl te gebruiken. 

          Tevens is er de palliatieve copingstijl, hierbij zoekt men afleiding en houdt men zich met 

anderen dingen bezig om niet aan het probleem te hoeven denken. Uit het onderzoek van Didden et al. 

(2009) bleek deze stijl als enige een significant verschil te laten zien bij het gebruik van middelen. 

          De reden dat coping als een belangrijke factor wordt gezien, kan toegeschreven worden aan de 

veronderstelling dat de wijze waarop mensen reageren op problemen een verschil maakt in de 

uitkomst (Wills, Sandy, Yaeger, Cleary & Shinar, 2001). Ook het onderzoek van Cooper (1994) naar 

de motieven voor het drinken van alcohol heeft coping als één van de vier belangrijke motieven 

vastgesteld. Resultaten van andere studies steunen tevens het idee dat sommige mensen middelen 

gebruiken om zo hun emotionele responses te reguleren, in plaats van dat ze op een juiste manier met 

stressoren omgaan (Cooper et al., 1995; Sher geciteerd in Cooper, 1994). Negatieve stemmingen 

kunnen het hunkeren naar middelen verhogen, vooral in individuen die gemotiveerd zijn om alcohol te 

drinken om zo hun met hun negatieve stemming om te kunnen gaan (Field & Powell, 2007). Ook 
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Marlatt’s relapse preventie model stelt dat individuen  met slechte coping resources een verhoogd 

risico hebben voor problematisch gebruik van verslavende middelen (Marlatt and Gordon geciteerd in 

Marlatt, Curry & Gordon, 1988).  

           

Stress & Coping  

Stress en coping zijn twee variabelen die sterk met elkaar verbonden zijn. Wanneer een individu een 

gebeurtenis als erg uitdagend ziet en buiten zijn of haar vermogen om hiermee om te gaan, dan ervaart 

hij/zij waarschijnlijk stress (Lunsky & Bramston, 2006). Omdat stress een aversieve psychologische 

staat is, zijn individuen gemotiveerd om dit te reduceren (Folkman & Lazarus, 1985; Lazarus, 1966; 

Lazarus & Folkman, 1984). Daarvoor gebruiken individuen verschillende copingstijlen om hun 

psychologische stress te managen (Trawalter et al., 2009). 

        Een gehanteerde copingstijl bepaalt hoe de waargenomen stress wordt verwerkt. Uit onderzoek 

van Wills et al. (2001) blijkt dat de effecten van coping significant groter blijken te zijn bij hoge 

niveaus van stress.  

          In dit onderzoek wordt coping daarom gezien als een modererende factor tussen stress en 

gebruik. Uit voorgaande bleek al dat bepaalde copingstijlen een risico vormen voor middelengebruik, 

zoals een avoidant copingstijl (Eftekhari, 2004). Verwacht wordt dat met bijvoorbeeld een actieve 

copingstijl beter om kan worden gegaan met stress, zodat minder snel gegrepen wordt naar middelen 

(Chung et al., 2001). Wanneer een individu slechte copingvaardigheden heeft en daardoor dus moeilijk 

met stress om kan gaan, dan heeft stress invloed op middelengebruik (Abrams & Niaura, 1987). 

Tevens wordt coping als een factor gezien die invloed heeft op gebruik. Wanneer men goede 

copingvaardigheden heeft, zal men minder snel overgaan tot het daadwerkelijk nemen van middelen.  

          De determinant stress heeft zoals het onderzoeksmodel laat zien tevens een directe invloed op 

gebruik. Wanneer men stress ervaart, kunnen bepaalde verwachtingen over middelen het hunkeren 

naar middelen verhogen om zo de stress te reduceren (Wills et al., 2001). Ook uit een oud, maar wel 

degelijk belangrijk, onderzoek van Wills (1986)  naar de rol van stress en coping bij adolescenten, 

bleek dat stress positief gerelateerd was aan middelengebruik. 

          Verondersteld wordt dat er een wisselwerking bestaat tussen stress en middelengebruik. Zoals 

gezegd heeft stress invloed op middelengebruik, maar deze richting kan ook andersom bestaan. 

Wanneer men door stress overgaat tot middelengebruik, kan het gebruik op zijn beurt ook weer leiden 

tot stress, zodat een vicieuze cirkel ontstaat.  

 

1.3 Probleemstelling 

Er bestaat veel onduidelijkheid over middelengebruik en –misbruik bij licht verstandelijk 

gehandicapten. Aangezien deze onduidelijkheid bestaat, is het lastig om interventies voor deze 

doelgroep te ontwikkelen om middelengebruik te voorkomen. In dit onderzoek wordt aan de hand van 
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de Theory of Planned Behaviour gekeken welke rol de psychosociale determinanten kennis, attitude, 

refusal self-efficacy en intentie spelen. Daarnaast willen we de psychologische factoren stress en 

coping onderzoeken in deze kwestie. Als middelen zijn in dit onderzoek gekozen voor alcohol en 

cannabis.  

 

De globale vraag in dit onderzoek is; ‘Welke rol spelen kennis over middelen, attitude ten opzichte 

van middelen, refusal self-efficacy, coping, stress en intentie bij het gebruik met middelen bij licht 

verstandelijk gehandicapten?’  

Aan de hand van deze globale vraag en de Theory of Planned Behaviour zijn er acht onderzoeksvragen 

opgesteld waaruit zal blijken welke mechanismen er bestaan tussen de determinanten. 

 

1.4 Onderzoeksvragen  

De globale probleemstelling wordt onderverdeeld in onderzoeksvragen. De vragen die in dit 

onderzoek centraal staan zijn als volgt geformuleerd: 

 

1. Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde kennis en attitude ten aanzien 

van deze middelen? 

2. Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde attitude en intentie? 

3. Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde refusal self-efficacy en intentie? 

4. Wat is de samenhang tussen intentie en middelengebruik? 

5. Wat voor samenhang bestaat er in ervaren stress en middelengebruik? 

6. Wat voor verschillen bestaan er in coping met stressvolle gebeurtenissen tussen gebruikers en 

niet-gebruikers? 

7. Werkt de gehanteerde copingstijl als een moderator in de relatie tussen stress en 

middelengebruik? 

8. Welke factoren hebben de meest verklarende waarde voor alcohol- en cannabisgebruik? 
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2. Methoden 

 

In dit hoofdstuk worden allereerst gegevens beschreven over de respondenten in de steekproef. 

Vervolgens wordt de gehanteerde onderzoeksprocedure beschreven, de gebruikte meetinstrumenten en 

de data-analyse.  

2.1 Respondenten 

De respondenten in dit onderzoek waren licht verstandelijk gehandicapten met een IQ van 50 tot 90 uit 

verschillende plaatsen in Nederland. Zij woonden zelfstandig (met ambulante woonbegeleiding) of 

binnen een instelling.  

 

2.2 Onderzoeksprocedure 

Om het onderzoek af te kunnen nemen bij de respondenten is voorafgaand aan het onderzoek een 

voorlichting gehouden voor de respondenten en hun begeleiders. Deze voorlichting vond plaats in de 

instelling waar de cliënt woonde of bij de cliënt thuis. Wanneer beide partijen vrijwillig mee wilden 

werken is door beiden een informed consent getekend. Het interview is uitgevoerd bij de respondent 

thuis of op het werk. Er is gezorgd voor een plek waar respondent en interviewer niet gestoord werden, 

zodat de respondent door niemand beïnvloed kon worden. Na afloop werd de respondent bedankt en 

kreeg hij een klein presentje. 

 

2.3 Meetinstrumenten 

Er is in totaal gebruikt gemaakt van drie vragenlijsten in dit onderzoek. Als eerste is de SumID 

vragenlijst toegepast die de kennis, attitude en het gebruik in kaart brengt. Verder zijn er een aantal 

extra items om intentie te meten in deze lijst opgenomen. Om coping te kunnen meten, is als tweede 

gebruik gemaakt van de Utrechtse Copinglijst voor adolescenten (Bijstra, Jackson & Bosma, 1994). 

Als laatste is gebruik gemaakt van de Lifestress Inventory, die de mate van stress meet (Fogarty & 

Bramston, 1997). 

 

SumID vragenlijst 

De SumID vragenlijst (Subsidieaanvraag SumID- project, ZonMw, 2008) is bedoeld om 

middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke handicap in kaart te brengen.  

De kennis over middelen wordt aan de hand pictogrammen met verschillende antwoordmogelijkheden 

(een, oneens, neutraal, weet niet) ondervraagd. Per middel worden 8 vragen gesteld en de respondent 

kan aan de hand van de pictogrammen antwoord geven. Hierbij wordt gevraagd wat de gevolgen van 

middelen zijn, waar je het kan kopen, of kinderen het mogen kopen, of je nog mag autorijden met 4 

glazen alcohol op en of je naar de gevangenis gestuurd kan worden als je blowt. Tevens moeten ze 
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aangeven of meer alcohol zit in wijn of in bier en of een dik of dun persoon eerder dronken wordt. De 

scores bij de kennisvragen zijn 1=ja, 2=neutraal, 3=nee en 4=weet ik niet. Antwoordmogelijkheid 4 is 

berekend als een missing value en de negatief geformuleerde items zijn omgeschaald, zodat hoge 

scores wijzen op hoge kennis. De uiteindelijke score is gehaald uit het totaal van de juiste antwoorden 

op de kennisvragen, dus wanneer iemand vier vragen goed heeft, krijgt hij/zij de score 4. 

De attitude wordt op een zelfde manier gemeten. Per middel worden acht stellingen aangeboden, die 

voor elk middel hetzelfde zijn. Er wordt gevraagd of ze de wijze van gebruik stoer, dom, lekker, fijn 

en ongezond vinden. Ook wordt hen de stellingen voorgelegd; mensen die gebruiken zijn slap, slim en 

cool. Hierbij kan de respondent ook aan de hand van de pictogrammen antwoorden. Attitude kent 

dezelfde scoring als kennis, namelijk 1=ja, 2=neutraal, 3=nee en 4=weet ik niet. Ook hier geldt weer 

dat antwoordmogelijkheid 4 als missing value is berekend en dat sommige vragen zijn omgeschaald. 

De score is gehaald uit het totaal van de antwoordmogelijkheden die een positieve attitude weergeven, 

dus iemand die bij vier van de tien items een antwoord geeft die blijk geeft van een positieve attitude, 

dan krijgt hij/zij de score 4. De betrouwbaarheid van de attitudevragen van alcohol is α= .70 en van 

cannabis α=.68.  

Met de vraag ‘als je beste vriend je een middel zou aanbieden, zou je dit dan gebruiken?’ wordt de 

refusal self-efficacy gemeten. 

Bij het onderdeel ervaringen (gedrag) wordt er gevraagd of de respondent alcohol en/of cannabis 

gebruikt of gebruikt heeft. Wanneer het antwoord hierop ‘ja’ is, wordt verder gevraagd naar wanneer 

het laatste gebruik was, hoe vaak het gebruik is en wordt gevraagd naar de hoeveelheid.  

Het gebruik van alcohol en cannabis wordt op vier verschillende manieren ingedeeld. De eerste manier 

is om verschillen tussen nooit of ooit gebruik te bekijken, dit wordt in de rest van dit onderzoek de 

lifetime prevalence genoemd. De scores die in deze eerste dichotome maat van middelengebruik 

worden gegeven zijn de score 0 voor nooit gebruikers en de score 1 voor ooitgebruikers.  

De tweede manier van indeling is het bekijken van verschillen in Gebruiksfrequentie, dat is hoeveel 

keer iemand per jaar alcohol gebruikt.    

De derde manier is de maat voor Gebruiksintensiteit. De intensiteit is voor ieder middel berekend voor 

een gemiddelde dag dat het middel gebruikt werd. Voor alcoholgebruik zijn de scores ingedeeld in 

hoeveelheid standaard glazen alcohol dat op een gelegenheid gedronken werd, namelijk: 1=één of 

twee glazen, 2= drie of vier glazen, 3= vijf of zes glazen, 4= zeven of acht glazen en 5= negen of meer 

glazen. Deze maten zijn afgeleid uit het onderzoek van Woicik et al. (2009). De vierde manier is de 

Totaalconsumptie, deze werd berekend door de Gebruiksfrequentie te vermenigvuldigen met 

Gebruiksintensiteit van een middel. 

Voor cannabis is er geen gebruiksintensiteit berekend, aangezien maar 5% van de respondenten 

cannabis gebruikt en dit te weinig is om hier iets over te zeggen. 

Tijdens de afname van deze vragenlijst werd met behulp van een zestal items de variabele intentie 

gemeten voor dit onderzoek, een drietal vragen voor alcohol en een drietal vragen voor cannabis. Deze 
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vragen zijn afgeleid van de vragen die Ajzen (2002) heeft opgesteld voor het meten van intentie, 

namelijk ‘Ik ben van plan om in de toekomst cannabis/alcohol te gebruiken’, ‘Ik verwacht dat ik in de 

toekomst cannabis/alcohol zal gebruiken’ en ‘Ik wil in de toekomst cannabis/alcohol gebruiken’ (α 

voor cannabis= .99, α voor alcohol=0.97). De antwoordmogelijkheden liepen op een 5 punts Likert 

schaal met 1= zeker niet tot 5= zeker wel. 

 

Utrechtse Copinglijst voor adolescenten 

De Utrechte Copinglijst voor adolescenten (UCL-A) (Bijstra, Jackson & Bosma, 1994) is een 

schriftelijke vragenlijst die het copingrepertoire van adolescenten meet. Deze vragenlijst, die te zien is 

in Appendix A, is een inhoudelijk aangepaste versie van de Utrechte Coping Lijst (UCL) voor 

volwassenen. Deze lijst bevat 47 items en gaat in op de volgende 7 copingstijlen; actief aanpakken, 

palliatieve reactie, vermijdend, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en 

de laatste is geruststellende en troostende gedachten hanteren. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om vier copingstijlen te onderzoeken die uit eerder onderzoek als 

meest belangrijke stijl naar voren kwam. Als eerste is de palliatieve copingstijl gekozen (α= .57), 

hierbij worden acht stellingen voorgelegd gesteld. Een voorbeeld van zo’n stelling is ‘ik hou mij met 

andere dingen bezig om niet aan het probleem te hoeven denken’ of ‘ik zoek vrolijke mensen op’. 

Wanneer de betrouwbaarheid van deze stijl wordt bekeken valt op dat deze lager is dan wat in de 

handleiding van de UCL vermeld staat.   

Als tweede is gekozen voor de vermijdende copingstijl (α= .71), waarbij er tevens acht stellingen 

voorgelegd worden, bijvoorbeeld ‘ik probeer het probleem te ontlopen’ of ‘ik geef andere mensen 

meteen gelijk om het probleem op te lossen’.  

De derde copingstijl is de actieve copingstijl (α= .67), deze wordt aan de hand van zeven stellingen 

uitgevraagd. Een voorbeeld is ‘ik vind het leuk en spannend om het probleem op te lossen’ of ‘ik 

bedenk verschillende manieren om het probleem op te lossen’.  

Als laatste is voor de passieve copingstijl gekozen (α= .72), die bestaat uit zeven stellingen, 

bijvoorbeeld ‘ik kan aan niets anders meer denken dan aan het probleem’ of ‘ik voel mezelf niet in 

staat om iets te doen’.  

De reden waarom er niet is gekozen voor de UCL, maar voor de Utrechte Copinglijst voor 

Adolescenten, is omdat het intelligentieniveau van licht verstandelijk gehandicapten dermate laag is 

dat het gebruik van een vragenlijst voor volwassenen niet raadzaam is. Ook het verminderen van het 

aantal items van 47 naar 30 doordat een keuze is gemaakt in de copingstijlen is positief, aangezien het 

afnemen minder tijd vergt en er dus minder een beroep wordt gedaan op de concentratie van de 

doelgroep, aangezien dit veelal een probleem vormt voor licht verstandelijk gehandicapten (Lindsay, 

Pitcaithley, Geelen, Buntin, Broxholme & Ashbey, 1997).  

De antwoordmogelijkheden van de vragenlijst is 1=zelden of nooit, 2=soms, 3=vaak en 4=erg vaak. 
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Hier is per copingstijl een totaalscore over berekend en door middel van een coderingtabel is per 

copingstijl bekeken in welke categorie een respondent behoort. Deze schaal bestaat uit 5 scores waarin 

iemand kan worden geschaald, namelijk een 1 voor zeer laag, een 2=laag, een 3=neutraal, een 4=hoog 

en een 5 is zeer hoog. 

Deze vragenlijst is eerst onderworpen aan een pre-test bij licht verstandelijk gehandicapten (n=6) om 

te bekijken of de doelgroep bepaalde items niet goed snapten of dat er nog onduidelijkheden waren. 

Alle vragen werden goed begrepen, dus kon het onderzoek vervolgd worden met deze vragenlijst.  

 

The Lifestress Inventory  

Deze vragenlijst, te zien in Appendix B, is speciaal ontwikkeld voor individuen met een verstandelijke 

beperking en bestaat uit 33 items (α= .83), in de vorm van simpele stellingen, die levensgebeurtenissen 

beschrijven die uit eerder onderzoek als bronnen van stress naar voren kwamen (Bramston & Fogarty, 

1995). De lijst gaat zowel in op dagelijkse beslommeringen (een ruzie met iemand), als op grote 

levensgebeurtenissen (overlijden van een vriend).  

Gevraagd wordt of een gebeurtenis in de afgelopen paar weken is voorgekomen. Zo niet, dan wordt 

een score van 0 toegekend aan dat item. Is de gebeurtenis wel ervaren, dan wordt gevraagd hoeveel 

stress het veroorzaakt. De antwoordcategorieën zijn 1; voor de indicatie dat de gebeurtenis geen stress 

heeft veroorzaakt, 2; een beetje stress, 3; behoorlijk wat stress en 4; heel veel stress. De respondent 

kan door middel van pictogrammen aanwijzen welke score op hun van toepassing is. 

Er worden drie scores uit deze vragenlijst gehaald. De eerste is een frequentiescore die aangeeft 

hoeveel stressoren iemand heeft ervaren. De tweede score is een impactscore, die gehaald wordt uit het 

gemiddelde van de scores van de 33 items. Uit eerder onderzoek blijkt een hoge correlatie te bestaan 

tussen deze beide scores. Als derde score is er een totaalscore berekend door de frequentiescore te 

vermenigvuldigen door de impactscore.  

Deze vragenlijst is eveneens onderworpen aan een pre-test bij licht verstandelijk gehandicapten (n=6) 

om dezelfde reden als de pre-test van de UCLA. Ook bij deze lijst werden alle vragen begrepen en kon 

deze lijst worden gebruikt voor het onderzoek.  

 

 

2.4 Data-analyse 

De data-analyse is uitgevoerd met behulp van een statistisch computerprogramma SPSS 16.0.  

Ten eerste is de Shapiro-Wilk toets uitgevoerd om te onderzoeken of alle scores op de vragenlijsten 

normaal verdeeld waren. Behalve bij de score op de attitude ten opzichte van alcohol was er geen 

sprake van een normaalverdeling, daarom is ervoor gekozen non-parametrisch te toetsen. 

Vervolgens is de betrouwbaarheid van de verschillende vragenlijsten nagegaan door de intercorrelatie 

tussen de items (Crohnbach’s Alpha) te bepalen. Een alpha van .80 of hoger wordt over het algemeen 

als goed beoordeeld. Een alpha van boven de .60 kan nog als voldoende gezien worden. Deze alpha’s 
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staan in paragraaf 2.3 vermeld bij de desbetreffende vragenlijsten. 

Tevens is er een intercorrelatie berekend tussen de vier copingstijlen met een non-parametrische toets, 

namelijk Spearmans rangcorrelatiecoefficient, om de onderlinge samenhang na te gaan.  

Correlaties tussen de onderzoeksvariabelen (kennis, attitude, refusal self-efficacy, stress, coping, 

intentie) en Gebruiksfrequentie, Gebruiksintensiteit en Totaalconsumptie zijn onderzocht met een 

Spearmans rangcorrelatieanalyse. De verschillen tussen groepen bij cannabisgebruik (lifetime 

prevalence) is met een Mann-Whitney-toets bekeken. 

De reden waarom er voor cannabisgebruik met de lifetime prevalence van gebruik is gerekend, is 

omdat 95% van de respondenten geen cannabis gebruikt en daardoor geen gebruiksintensiteit en 

totaalgebruik scores zijn berekend, maar wel de lifetime prevalence van gebruik. 

Vervolgens is met een moderatoranalyse gekeken of coping van invloed is op de relatie tussen stress 

en gebruik en ten slotte is gekeken met een stapsgewijze regressieanalyse naar de verklarende waardes 

van de factoren voor middelengebruik. Dit is voor alcohol gedaan met de Totaalconsumptie en voor 

cannabis met Gebruiksfrequentie. Om deze laatstgenoemde parametrische toetsen mogelijk te maken, 

is de niet normaal verdeelde data getransformeerd met behulp van een log lineaire transformatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 19 -

3. Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen eerst enkele demografische gegevens besproken worden, waarna verder gegaan 

wordt met de beantwoording van de opgestelde onderzoeksvragen besproken in paragraaf 1.3. 

3.1 Demografische gegevens 

De totale onderzoeksgroep bestaat uit 50 respondenten. Deze groep bestaat voor 60% uit mannen en 

voor 40% uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de onderzoeksgroep is 34 jaar, met een minimale 

leeftijd van 20 jaar en een maximale leeftijd van 56 jaar. Van de totale onderzoeksgroep heeft 100% 

wel eens alcohol gedronken. Wanneer dit wordt bekeken voor het gebruik van cannabis, dan heeft 

56% wel eens cannabis gebruikt. In tabel 1 zijn de gemiddelde scores op de vragenlijsten 

weergegeven. 

Tabel 1 Gemiddelde scores op de vragenlijsten 

  N Gemiddelde (SD) 

SumID vragenlijst *    

Kennis alcohol  50 5.42 (1.09) 

Kennis cannabis  45 5.27 (1.96) 

Attitude alcohol  50 2.40 (1.62) 

Attitude cannabis  41 0.95 (1.12) 

Refusal self-efficacy alcohol  49 1.71 (0.89) 

Refusal self-efficacy cannabis  41 2.76 (0.62) 

Intentie alcohol  50 3.30 (1.73) 

Intentie cannabis  50 1.39 (1.05) 

UCL-A (Range 1-4)    

          Actief  50 2.07 (0.43) 

          Palliatief  50 2.44 (0.45) 

          Avoidant  50 2.47 (0.56) 

          Passief  50 2.06 (0.60) 

Lifestress Inventory (range 0-4)  50 1.02 (0.49) 

*Voor de kennis & attitude scores geldt een range van 1-8, voor refusal self-efficacy een range van 1-3 en voor 

intentie een range van 1-5. 

 

3.2 Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde kennis en attitude ten aanzien 

van deze middelen? 

Wanneer er wordt gekeken naar de correlaties tussen de kennis en attitude in tabel 2 valt op dat er een 

significant negatief verband bestaat wanneer het over alcohol gaat. Dus hoe hoger de kennis over 

alcohol is, des te negatiever de attitude ten opzichte van alcohol is (p=0,023). Te zien valt ook dat 

wanneer dit voor cannabis wordt bekeken, er geen significant verband bestaat tussen de kennis over 

cannabis en de attitude jegens dit middel (p=.139).  
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Tabel 2 Spearmans rangcorrelaties tussen kennis en attitude  

 

  Kennis alcohol Kennis cannabis Attitude alcohol Attitude cannabis 

Kennis alcohol n=50  .271 -.321* .061 

Kennis cannabis n=45   -.025 .212 

Attitude alcohol n=50    .277 

Attitude cannabis n=41     

*Correlatie is significant op 0.05 level 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 

 

3.3 Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde attitude en intentie? 

Tabel 3 laat de correlaties tussen de attitude en intentie zien. Te zien valt dat er een significante 

positieve relatie bestaat tussen de attitude ten opzichte van alcohol en de intentie om het te gebruiken 

(p=0,001). Dus hoe positiever men tegenover alcohol staat, des te sterker hun intentie is om het middel 

te gebruiken.  

Het middel cannabis laat een zelfde significante relatie zien (p=0,000). Hierbij geldt dus ook dat 

wanneer men een positieve attitude heeft, zij ook een hogere intentie hebben om cannabis te 

gebruiken.   

Opmerkelijk is dat hoe positiever de attitude ten opzichte van alcohol, hoe hoger de attitude ten 

opzichte van cannabis is (p=0,002). Eenzelfde relatie bestaat voor intentie van alcohol en cannabis, 

hoe hoger de intentie om alcohol te gebruiken, hoe hoger de intentie van cannabis (p=0,002).  

 
Tabel 3 Spearmans rangcorrelaties tussen attitude en intentie  

 Attitude alcohol Attitude cannabis Intentie alcohol Intentie cannabis 

Attitude alcohol      n=50  .466
**

 .469
**

 .353
*
 

Attitude cannabis    n=41   .191 .568
**

 

Intentie alcohol       n=50    .425
**

 

Intentie cannabis     n=50     

*Correlatie is significant op 0.05 level 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 
3.4 Wat is de samenhang tussen alcohol- en cannabisgerelateerde refusal self-efficacy en 

intentie? 

Wanneer we in tabel 4 kijken naar de relatie tussen refusal self-efficacy en de intentie om middelen te 

gebruiken, valt te zien dat er significante negatieve relaties bestaan. 

Wanneer naar het middel alcohol wordt gekeken, wordt er een duidelijke significante samenhang 

gevonden. Er is te zien dat mensen met een hoge mate van refusal self-efficacy een lagere intentie 

hebben om alcohol te gebruiken (p=0,000).  
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Dezelfde relatie geldt voor cannabis. Dus wanneer men gemakkelijk ‘nee’ kan zeggen tegen cannabis, 

hebben zij ook een lagere intentie om te gebruiken (p=0,000).  

Uit de tabel blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen refusal self-efficacy van alcohol en die 

van cannabis. Het is dus niet zo dat wanneer iemand makkelijk alcohol kan weigeren, hij of zij dit ook 

makkelijk kan met cannabis. 

 
Tabel 4 Spearmans rangcorrelaties tussen refusal self-efficacy en intentie 

 

  Refusal alcohol Refusal cannabis Intentie alcohol Intentie cannabis 

Refusal alcohol n=49  .279 -.617
**

 -.263 

Refusal cannabis n=41   -.342
*
 -.573

**
 

*Correlatie is significant op 0.05 level 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 

Om te bekijken hoe refusal self-efficacy samenhangt met middelengebruik, zijn in tabel 5 de 

correlaties weergegeven tussen deze determinanten. Te zien valt dat er een significante relatie bestaat 

tussen refusal self-efficacy van alcohol en het totaalgebruik van alcohol (p=0,000). Ook is er een 

significante relatie te zien wanneer het om cannabis gaat (p=0,001).  

 

 
Tabel 5 Spearmans rangcorrelaties tussen refusal self-efficacy en middelengebruik 

  Totaalgebruik alcohol Frequentie cannabis 

Refusal alcohol n=49 -.582** -.282 

Refusal cannabis n=41 -.076 -.490
**

 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 
 

3.5 Wat is de samenhang tussen intentie en middelengebruik? 

In tabel 6 worden de relaties tussen intentie en middelengebruik van alcohol en cannabis getoond. De 

dichotome variabele van lifetime prevalence laat zien dat er een significante relatie bestaat tussen het 

nooit of ooit gebruiken van cannabis en de intentie om cannabis te gebruiken (p=0,011). Deze relatie is 

niet voor alcohol berekend, aangezien elke respondent ooit alcohol had gebruikt.  

Opvallend zijn tevens de significante relaties tussen de Gebruiksfrequentie en intentie. Te zien valt dat 

de Gebruiksfrequentie van alcohol sterk significant correleert met de intentie om alcohol te gebruiken 

(p=0,000) en tevens sterk met de intentie om cannabis te gebruiken(p=0,017). Dit wordt ook gezien bij 

de Gebruiksfrequentie van cannabis die zeer sterk significant correleert met de intentie om cannabis te 

gebruiken (p=0,000) en de intentie om alcohol te gebruiken(p=0,034).  

Ook opvallend te zien, zijn de correlaties tussen Gebruiksfrequentie en Gebruiksintensiteit van alcohol 

(p=0,000), hoe vaker iemand alcohol drinkt, hoe meer hij/zij gebruikt. 
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Tevens laat Gebruiksintensiteit van alcohol een sterke correlatie zien met de intentie om alcohol te 

(p=0,000), dus hoe meer er gedronken wordt, hoe hoger de intentie is. Dit geldt ook voor de relatie van 

Totaalgebruik van alcohol met intentie om het te gebruiken (p=0,000).  

Tabel 6 Spearmans rangcorrelaties tussen intentie en middelengebruik (N=50) 

 

Gebruiksfreq 

alcohol 

Gebruiksfreq 

cannabis 

Gebruiksintensiteit 

alcohol 

Totaalgebruik 

alcohol Intentiealcohol Intentiecannabis 

Lifetime 

prevalence 

cannabis  

.126 .295* .231 .175 .159 .356
*
 

Gebruiksfreq 

alcohol 

 .290* .633** .975* .581
**

 .335
**

 

Gebruiksfreq 

cannabis 

  -.075 .233 .301
*
 .686

**
 

Gebruiksintensiteit 

alcohol 

   .785* .532** .027 

Totaalgebruik 

alcohol 
    

.621** .300* 

Intentiealcohol      .425
**

 

Intentiecannabis       

*Correlatie is significant op 0.05 level 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 

 
3.6 Wat voor samenhang bestaat er tussen ervaren stress en middelengebruik? 

In onderstaande tabel 7 zijn de correlaties tussen het gebruik van alcohol en cannabis en ervaren stress 

weergegeven. Te zien valt dat er geen enkele significante correlaties te vinden zijn tussen de 

variabelen stress en alcoholgebruik. Ook tussen cannabisgebruik en frequentie van stress (p=0.207), de 

gemiddelde stress (p=0.188) en de totale stress (p=0.227) zijn geen significante relaties gevonden.    
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Tabel 7 Spearmans rangcorrelaties tussen stress en middelengebruik (n=50) 

 Frequentie stress Gemiddelde stress Totaal stress 

Lifetime prevalence 

cannabis 

.001 -.020 -.034 

Gebruiksfrequentie alcohol .048 .042 .047 

Gebruiksfrequentie cannabis .182 .189 .174 

Gebruiksintensiteit alcohol -.054 .024 -.026 

Totaalgebruik alcohol .014 .021 .016 

Frequentie stress  .860
**

 .948** 

Gemiddelde stress   .971** 

Totaal stress    

*Correlatie is significant op 0.05 level 

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 

Aangezien er geen significante verbanden bestaan tussen stress en middelengebruik, is het interessant 

om na te gaan of stress wel correleert met de intentie om alcohol en/of cannabis te gebruiken, 

aangezien de Theory of Planned Behavour stelt dat intentie leidt tot gedrag. Dit is weer onderzocht 

door middel van een correlatieanalyse en te zien in tabel 8. Er zijn geen significante relaties tussen 

vinden tussen stress en intentie.  

 
Tabel 8 Spearmans rangcorrelaties stress en intentie (N=50) 

 
Intentie alcohol Intentie cannabis 

Frequentie stress -.053 .105 

Gemiddelde stress .068 .146 

Totale stress .009 .132 

**Correlatie is significant op 0.01 level 
 

3.7 Intercorrelaties copingstijlen 

Alvorens over te gaan tot de berekeningen met de verschillende copingstijlen is het van belang om te 

bekijken of de vier verschillende copingstijlen (actief, avoidant, palliatief en passief) wel verschillende 

zaken meten. Hiervoor zijn eerst de intercorrelaties tussen deze variabelen gemeten, te zien in tabel 9. 

Actieve coping correleert niet significant met avoidant coping. Ditzelfde geldt ook voor de correlatie 

tussen passieve coping  en palliatieve coping. Dit betekent dat zij verschillende constructen meten die 
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niet aan elkaar gerelateerd zijn. De correlaties zijn over het algemeen naar verwachting niet extreem 

hoog, zij meten wel gerelateerde maar toch verschillende constructen. 

 

Tabel 9 Intercorrelaties copingstijlen (N=50) 

 

Actieve coping Avoidant coping Palliatieve coping Passieve coping 

Actieve coping  ,101 ,547
**

 -,367
**

 

Avoidant coping   ,407
**

 ,492
**

 

Palliatieve coping    ,030 

Passieve coping     

**Correlatie is significant op 0.01 level 

 

 

3.8 Wat voor verschillen bestaan er in coping tussen gebruikers en niet-gebruikers? 

 

Alcohol 

 
Met behulp van een Spearman correlatie analyse is onderzocht welke copingstijlen aan alcoholgebruik 

gerelateerd zijn, waarbij gekeken wordt naar de gebruiksfrequentie, gebruiksintensiteit en 

totaalgebruik van alcohol. In tabel 10 zijn de resultaten weergegeven. Er bestaan geen significante 

relaties tussen alcoholgebruik en de vier copingstijlen. 

 
Tabel 10  Spearmans rangcorrelaties tussen coping en alcoholgebruik (N=50) 

 
Actieve coping Avoidant coping Palliatieve coping Passieve coping 

Gebruiksfrequentie 

alcohol 

.029 .015 .072 -.036 

Gebruiksintensiteit 

alcohol 

-.052 -.028 .058 -.029 

Totaalgebruik alcohol -.004 -.009 .076 -.054 

 

Met een non-parametrische Kruskal-Wallis toets is gekeken naar verschillen in copingstijl gerelateerd 

aan totaalgebruik. Uit de resultaten bleek dat er geen significante relaties bestaan tussen copingstijl en 

totaalgebruik van drinken. Wel was er in de uitkomsten een contrast waar te nemen in de palliatieve 

copingstijl. In tabel 11 is te zien hoe dit contrast eruit ziet. Er is een duidelijk verschil te zien in de 

waarden van groep 2 tegenover de groepen 3 tot en met 5. Naar aanleiding hiervan is een verdeling 

gemaakt in de vijf groepen. De categorieën 1 en 2 werden één groep en groep 3 tot en met 5 vormden 

de tweede groep. Op deze 2 groepen is een Mann-Whitney-toets uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat 

er geen significant resultaat bestaat tussen de twee groepen (p=0.310).  
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Tabel 11 Verschillen tussen totaalgebruik van alcohol, non parametrisch getoetst met een Kruskal-Wallis toets  

 

 N (1/2/3/4/5) Mean 

rank 1 

Mean 

rank 2 

Mean 

rank 3 

Mean 

rank 4 

Mean 

rank 5 

P-waarde 

Palliatieve coping -/1/17/15/17 - 40.00 21.41 32.90 22.21 .065 

 

Cannabis 

 
Door middel van een Mann-Whitney-toets is gekeken naar verschillen tussen respondenten die nooit 

cannabis hebben gebruikt en respondenten die wel één keer of vaker cannabis hebben gebruikt. Er 

werden geen significante resultaten te vinden, de resultaten zijn verwerkt in tabel 12. 

 

Tabel 12 Verschillen tussen nooit en ooit gebruikers van cannabis, non parametrisch getoetst met een Mann-

Whitney-toets  

  N  

(Nooit/Ooit)                

 

Mean Rank 

nooit gebruik 

van cannabis 

Mean Rank                

ooit gebruik 

van cannabis 

          P-waarde 

Actieve coping  22/28 28.68 23.00 .136 

Avoidant coping  22/28 29.80 22.12 .052 

Palliatieve coping 22/28 27.45 23.96 .374 

Passieve coping  22/28 26.20 24.95 .748 

 

 

3.9 Werkt coping als een moderator in de relatie tussen stress en middelengebruik? 

Om te bekijken of coping een modererende factor is in de relatie tussen stress en middelengebruik, is 

er voor elke copingstijl een moderator analyse gedaan met de getransformeerde data van totaalgebruik 

van alcohol en Gebruiksfrequentie van cannabis, te zien in Appendix C. Er zijn geen significante 

resultaten gevonden en daardoor dus geen bewijs dat één van de copingstijlen als moderator gezien 

kan worden. 

 

3.10 Welke factoren hebben de meest verklarende waarde voor alcohol- en cannabisgebruik? 

Er wordt verder gegaan met een regressieanalyse voor de variabelen die een significante correlatie met 

alcoholgebruik lieten zien. Hiervoor is eveneens de getransformeerde data gebruikt. Deze 

regressieanalyse bepaalt de determinanten die het beste alcoholgebruik verklaren.   

 

Alcohol 

 

Als eerste volgt de regressieanalyse voor alcoholgebruik. Het totale alcoholgebruik blijkt significante 

correlaties te hebben met de attitude ten opzichte van alcohol, refusal self-efficacy van alcohol en met 

de intentie om alcohol te gebruiken. Daardoor zijn er drie stappen uitgevoerd om zodoende in deze 

drie keer telkens de significante variabelen toe te voegen, namelijk: 
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1. Attitude 

2. Refusal self-efficacy 

3. Intentie 

 

Tabel 13 laat de resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse zien.  

In de eerste stap wordt de attitude ten aanzien van alcohol, β = .467, p=.001, ingevoerd.  

Deze verklaart de variantie alcoholgebruik voor 22 procent, R² = 0.22, F(1, 13.1), p =.001. In de 

tweede stap is de variabele refusal self-efficacy toegevoegd. Het toevoegen van deze variabele heeft 

een significante toename van variantie tot gevolg. Het model verklaart op dit punt 42 procent van de 

variantie van alcoholgebruik, R² = 0.42, F(3, 16.7), p =.000.  

Het toevoegen van de significante variabele intentie, β =-.356, p =.019, in de derde en laatste stap 

heeft toevoegende waarde. Dit model verklaart de variantie van alcoholgebruik voor 49 procent, R² = 

0.49, F(3, 14,3), p =.000. Uiteindelijk is model 3 het best verklarende model en verklaart 49% van de 

variantie. Attitude, refusal self-efficacy en de intentie blijken de beste voorspellers van alcoholgebruik. 

De variabelen intentie (β= -.356, p<.019) en refusal self-efficacy (β= -.297, p<.046) lijken in het 

uiteindelijke regressiemodel de sterkst onafhankelijk verklarende waarden te hebben.  

 

Tabel 13  Stapsgewijze lineaire regressieanalyse voor de voorspellers van alcoholgebruik (N=49) 

 Stap 1 β Stap 2 β Stap 3 β 

1. Attitude .467 

(p=.001)** 

.249 

(p=.052) 

.179 

(p=.149) 

2. Refusal self-efficacy  -.501 

(p=.000)** 

-.297 

(p=.046)* 

3. Intentie   -.356 

(p=.019)* 

    

R₂ .22 .42 .49 

R₂ change  .203 .068 

F-toets (df) 13.1(1) 16.7(2) 14.3(3) 

P-waarde .001** .000** .000** 

Notitie. *p < 0.05, **p<0.01  

 

Cannabis 

 

Als tweede is voor elke variabele die een significante correlatie liet zien met Gebruiksfrequentie van 



 - 27 -

cannabis een chi-kwadraat toets uitgevoerd. De Gebruiksfrequentie blijkt significante correlaties te 

hebben met attitude ten opzichte van cannabis, refusal self-efficacy van cannabis en intentie om 

cannabis te gebruiken.  

Tabel 14 laat de resultaten van de voorspeller attitude zien. Te zien valt dat er een significante relatie 

bestaat tussen attitude en cannabisgebruik (χ² = 3.225, p=.037). Wanneer deze variabele met een 

logistische regressieanalyse wordt ingevoerd om te bekijken in hoeverre deze factor een verklarende 

waarde heeft voor cannabisgebruik, zien we dat attitude 19% van de variantie van het cannabisgebruik 

verklaart (p=0.054). 

 

Tabel 14 Chi-kwadraat toets voor attitude van cannabisgebruik 

 χ² P 

Attitude 3.225 .037* 

   

R₂ .19  

F-toets (df) 2.711 (1)  

P-waarde .054  

Notitie. *p<0.05 

 

Tabel 15 laat de resultaten voor refusal self-efficacy zien. Net zoals attitude laat refusal self-efficacy 

tevens een significante relatie tussen met cannabisgebruik (χ² = 4.055, p=.022).  

Wanneer refusal self-efficacy als tweede wordt toegevoegd in de logistische regressieanalyse, 

verklaren deze twee factoren 23% van de variantie het cannabisgebruik (p=0.025). 

 

Tabel 15 Chi-kwadraat toets voor refusal self-efficacy van cannabisgebruik 

 χ² P 

Refusal self-efficacy 4.055 .022* 

   

R₂ .23  

F-toets (df) 7.391 (2)  

P-waarde .025*  

Notitie. *p<0.05 

 

Tabel 16 laat de resultaten van de Chi-kwadraat toets voor intentie zien. Deze variabele laat een sterke 

significante relatie zien met cannabisgebruik (χ² = 6.395, p=.006). 



 - 28 -

Wanneer intentie als laatste stap wordt toegevoegd in de logistische regressieanalyse, verklaart dit 

model 29% van de variantie van cannabisgebruik (p=0.020). Dit laatste model met de factoren 

attitude, refusal self-efficacy en intentie is dus het best verklarende model van cannabisgebruik. 

 

Tabel 16 Chi-kwadraat toets voor intentie van cannabisgebruik 

 χ² P 

Intentie 6.395 .006** 

   

R₂ .29  

F-toets (df) 9.863 (3)  

P-waarde .020*  

Notitie. *p<0.05, **p < 0.01 
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4. Discussie  

Alcohol- en cannabisgebruik bij licht verstandelijk gehandicapten is een onderwerp waar nog niet veel 

onderzoek naar is gedaan. Uit het schaarse onderzoek dat er bestaat, blijkt het echter een veel 

voorkomend probleem te zijn (McGillicuddy, 2006) en vergeleken met de algemene bevolking lijken 

de risico’s die samengaan met middelengebruik groter te zijn bij de doelgroep licht verstandelijk 

gehandicapten (Taggart et al., 2006). Belangrijk is om inzicht te krijgen in determinanten die een 

risico vormen voor het gebruik van alcohol en cannabis, zodat er interventies ontwikkeld kunnen 

worden om middelengebruik te voorkomen. Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de 

determinanten kennis, attitude, refusal self-efficacy en intentie van alcohol- en cannabisgebruik bij 

licht verstandelijk gehandicapten. In het bijzonder wordt gekeken naar welke rol stress en coping bij 

dit middelengebruik spelen.  

          Als eerste is de relatie tussen kennis van alcohol en cannabis en attitude ten opzichte van deze 

middelen onderzocht. In dit onderzoek kwam naar voren dat er een significante negatieve relatie 

bestaat tussen kennis en attitude over alcohol, maar niet tussen kennis en  attitude over cannabis. 

Volgens Tones (1987) bestaat de verwachting dat kennis enige variantie op attitude voorspelt, maar hij 

geeft aan dat het een vrij ingewikkelde relatie is. Het zou zo kunnen zijn, aangezien cannabis toch een 

minder bekend middel is dan alcohol, dat men bij cannabis of juist alles weet (bijvoorbeeld wanneer 

iemand het gebruikt) of juist helemaal niks weet (bijvoorbeeld bij niet-gebruikers) en hierdoor weinig 

middenscores ontstaan. Door die extreme scores van veel of juist weinig kennis, kunnen de scores op 

de attitudes wel beide kanten opgaan. Iemand die zeer veel weet, kan een positieve of juist negatieve 

attitude hebben en vice versa. Wel dient vermeld te worden dat de P waarde van de correlatie tussen 

cannabisgerelateerde kennis en attitude laag was (p=.139). Ook niet geheel onbelangrijk, de SumID 

vragenlijst meet de attitude met 8 items, waarvan er bij drie items niet zeker is of het puur en alleen 

attitude meet en het niet een prototype meet. Het gaat hier om de items ‘mensen die drinken/blowen 

zijn slap’, ‘mensen die drinken/blowen zijn slim’ en ‘mensen die drinken/blowen zijn cool. In dit 

onderzoek zijn deze items wel meegenomen met de berekening van attitude. Het kan dus zijn dat deze 

drie items wat anders meten dan attitude en dat daardoor de significantie bij cannabis miste.             

          Wanneer er wordt gekeken naar de relatie tussen attitude ten opzichte van alcohol/cannabis en 

intentie, dan blijkt dat de attitude een significante positieve relatie laat zien met intentie, hetgeen voor 

beide middelen zo is. Deze relatie komt ook zo naar voren in ander onderzoek dat gebruik heeft 

gemaakt van de Theory of Planned Behaviour (Conner, Warren, Close & Sparks, 1999; Norman & 

Conner, 2006). Deze relatie wordt dus ondersteund door resultaten uit de literatuur.  

          Een factor die volgens het onderzoeksmodel tevens een invloed lijkt te hebben op intentie is de 

refusal self-efficacy. Wanneer naar de resultaten wordt gekeken, blijken er significante negatieve 

correlaties te bestaan tussen deze factoren. Dit betekent dat wanneer men moeilijk middelen kan 

weigeren, ook sneller middelen tot zich zal nemen. Dit komt weer overeen met de studies van Lee & 
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Oei (1993) en Oei & Sweeney (geciteerd in Lee et al. 1993), die onder de algemene populatie is 

uitgevoerd, waaruit blijkt dat een lage refusal self-efficacy gerelateerd was aan een hogere mate van 

consumptie. Hierbij dient vermeld te worden dat deze determinant in dit onderzoek met één vraag is 

gemeten. Refusal self-efficacy houdt natuurlijk meer in dan alleen iets kunnen weigeren wanneer je 

beste vriend het aanbiedt. Hierdoor zal er voorzichtiger met de interpretatie van zojuist genoemde 

resultaten om moeten worden gegaan.   

          Tevens is de relatie tussen intentie tot het gebruik van alcohol en cannabis en daadwerkelijk 

gebruik onderzocht en er werd gevonden dat intentie significante positieve relaties vertoont met 

middelengebruik. Alle vier de variabelen (lifetime prevalence van cannabis, Gebruiksfrequentie, 

Gebruiksintensiteit en Totaalgebruik) laten significante positieve relaties zien met de intentie om 

alcohol of cannabis te gebruiken. Ook uit de regressieanalyse van alcohol komt naar voren dat intentie 

de meest belangrijke voorspeller is (β= -.356, p=.019*). Dit komt overeen met de relatie die de Theory 

of Planned Behaviour beschrijft dat gedragsintenties de meest directe en belangrijkste voorspellers 

voor bepaald gedrag zijn. 

          De onderzochte determinant stress laat geen enkele invloed op middelengebruik zien. Dit is een 

opvallende uitkomst, aangezien uit de literatuur blijkt dat stress significant en positief geassocieerd 

blijkt met alcohol en drugsgebruik (Reed et al. 2010). Wel is het zo dat laatstgenoemd onderzoek is 

uitgevoerd bij de algemene populatie en niet bij licht verstandelijk gehandicapten. Stress hangt sterk 

samen met coping, hetgeen tevens een factor in dit onderzoek is. Ten eerste werd verwacht dat coping 

een moderator zou zijn op de relatie stress en middelengebruik. Uit de moderatoranalyses die 

uitgevoerd zijn voor de vier copingstijlen in relatie tot stress en alcohol/cannabis bleek geen enkele 

significante uitkomst. Dit is opmerkelijk te noemen, want uit diverse onderzoeken blijkt deze relatie 

wel te bestaan. Abrams & Niaura (1987) stellen dat wanneer iemand slechte copingvaardigheden heeft 

en daardoor dus moeilijker met stress om kan gaan, stress dan van invloed is op middelengebruik. Ook 

Chung et al. (2001) stelden dat de copingstijl bepaalt hoe er wordt omgegaan met stress, zodat minder 

snel of juist sneller naar middelen wordt gegrepen. 

          Ten tweede is bekeken hoe de vier copingstijlen, namelijk actief, avoidant, palliatief en passief, 

samenhingen met middelengebruik. Verwacht wordt dat iemand met een actieve copingstijl beter om 

kan gaan met stress en daardoor minder snel naar middelen grijpt (Chang, Langenbucher, Labouvie, 

Pandina & Moos, 2001). Voor de overige drie copingstijlen wordt verwacht dat zij juist positief 

samenhangen met middelengebruik (Wills et al. 2001; Didden et al. 2009). Uit de resultaten blijkt er 

geen enkele relatie te bestaan tussen één van de vier copingstijlen en middelengebruik. Dit is uiterst 

opmerkelijk, aangezien de literatuur juist beweert dat coping en middelengebruik wel aan elkaar 

gerelateerd zijn. Laurent, Catanzaro en Callan (1997) concluderen bijvoorbeeld dat avoidant coping 

positief gerelateerd is aan alcoholgebruik. Een van de verklaringen voor het missen van relaties kan 

zijn dat het overgrote deel van de literatuur is bekeken bij de algemene populatie. Het zou zo kunnen 

zijn dat licht verstandelijk gehandicapten toch anders met hun stress omgaan dan de algemene 
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bevolking.  

          Een andere mogelijke verklaring van het ontbreken van significante uitkomsten is de afname 

van de meetinstrumenten. Een mogelijkheid kan zijn dat de respondenten sociaal wenselijke 

antwoorden geven op de vragen die over stress in het dagelijks leven gaan. Er worden toch 

persoonlijke vragen gesteld die bijvoorbeeld over pesten en de dood gaan en voor te stellen is dat zij 

daar een antwoord op geven waaruit blijkt dat zij hier geen last van ondervinden (Finlay & Lyons, 

2001). Misschien wilden de respondenten zich groot houden en zich niet compleet blootgeven aan de 

onderzoeker. Ook door mentale uitputting na de afname van de SumID-vragenlijst van ongeveer een 

uur tijd, is het mogelijk dat zij de sociaal wenselijke antwoorden geven, aangezien er dan niet 

doorgevraagd hoeft te worden. Bij verder onderzoek is het daardoor beter om de vragenlijsten op twee 

verschillende momenten af te nemen. Ook kan het interessant zijn om de vragenlijsten digitaal te 

presenteren waarbij er telkens één vraag met de antwoordmogelijkheden op het beeld verschijnt,zodat 

zij optimaal kunnen profiteren van het alleen zijn en misschien geven zij daardoor wel heel andere 

antwoorden. 

          Ook bestaat er de mogelijkheid  dat er subgroepen zijn ontstaan in IQ scores, waardoor IQ als 

een confounding variabele fungeert. Hier konden geen verdere analyses naar worden gedaan, 

aangezien er te weinig IQ scores waren ingevuld door de begeleiders. Wel is dit een onderwerp waar 

in verder onderzoek rekening mee moet worden gehouden.  

          Als laatste verklaring kunnen de intercorrelaties die de UCL-A in dit onderzoek laat zien een rol 

spelen. Voordat er analyses zijn uitgevoerd, zijn er intercorrelaties (Spearman’s rangcorrelaties) tussen 

de vier schalen berekend. Hieruit blijkt dat alle copingstijlen met elkaar intercorreleren, behalve de 

actieve coping met avoidant coping en de passieve coping met palliatieve coping. De significante 

correlaties in dit onderzoek zijn niet opmerkelijk, aangezien uit de handleiding van de UCL blijkt dat 

de palliatieve copingstijl hoge correlaties heeft met alle stijlen, behalve met de actieve stijl. Uit de 

intercorrelaties in dit onderzoek blijkt dat deze laatstgenoemde correlatie afwijkt van de correlatie 

zoals deze in de handleiding van de UCL is beschreven. Tevens is er een intercorrelatie gevonden 

tussen de avoidant copingstijl en de passieve copingstijl, deze komt wel overeen met handleiding van 

de UCL. De enige negatieve correlatie in dit onderzoek is te zien tussen passieve en actieve coping, dit 

komt tevens overeen met de correlaties van de UCL. Het enige verschil is dat deze correlatie niet 

significant is in de handleiding. De gevonden intercorrelaties komen dus niet geheel overeen met de 

intercorrelaties die in de handleiding van de UCL staan vermeld. Men kan zich dus afvragen of deze 

vragenlijst wel valide is bij de doelgroep licht verstandelijk gehandicapten en wellicht kan dit een rol 

hebben gespeeld bij het ontbreken van enige significantie.  

          Met de factoren die een significante relatie lieten zien met alcohol- en cannabisgebruik is een 

stapsgewijze regressieanalyse gedaan om zo de best verklarende determinanten voor middelengebruik 

te onderzoeken. De data is hiervoor getransformeerd met behulp van een log lineaire transformatie, 

zodat het uitvoeren van een parametrische toets mogelijks was. De belangrijkste verklarende factoren 
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voor alcoholgebruik bleken attitude ten opzichte van alcohol, refusal self-efficacy van alcohol en 

intentie om alcohol te gebruiken. Zij verklaarden 49% van de variantie. In het uiteindelijke 

regressiemodel bleken intentie (β= -.356, p=.019*) samen met refusal self-efficacy (β= -.297, 

p=.046*)  de beste verklarende factoren. De best verklarende determinanten voor cannabisgebruik 

waren dezelfde factoren als voor alcoholgebruik, maar dan gericht op cannabisgebruik. Deze factoren 

voorspellen samen 29% van de variantie. Een Chi-kwadraat toets laat zien dat intentie de hoogste 

correlatie met cannabisgebruik laat zien (p=0.006).  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Tot slot volgt hier nu een kort overzicht van de belangrijkste aanbevelingen die uit dit onderzoek naar 

voren zijn gekomen. 

• De steekproef: In dit onderzoek omvatte de steekproef 50 respondenten. Voor 

vervolgonderzoek is het van belang dat het aantal respondenten verhoogd wordt zodat de 

importantie van stress en coping wellicht zichtbaar worden. 

• De afname van de vragenlijsten: In dit onderzoek werden de drie vragenlijsten (SumID 

vragenlijst, Lifestress Inventory en de UCL-A) op één moment afgenomen. Dit betekende dat 

de respondent soms wel 6 tot 7 kwartier bezig was met de afname van de vragenlijsten. In 

verder onderzoek is het belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden. Men zou de afname 

van de vragenlijsten kunnen spreiden over twee momenten. 

• Ook kan de aanwezigheid van de onderzoeker invloed hebben op de antwoorden die de 

respondenten geven op de Lifestress Inventory, aangezien bij deze lijst soms vragen gesteld 

worden die voor sommige mensen niet gemakkelijk te beantwoorden zijn (bijvoorbeeld over 

de dood of over de relatie met de familie). Een aanbeveling kan daarom zijn om de 

vragenlijsten digitaal aan de respondent voor te leggen, zodat de respondent genoeg privacy 

wordt aangeboden om de lijsten af te nemen.  
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Appendix A Utrechtse Copinglijst voor Adolescenten 

 
Clientcode:       Datum: 

 

Utrechtse copinglijst voor adolescenten (UCL-A) 

Alle mensen krijgen wel eens te maken met problemen. Wat mensen dan precies doen is meestal heel 

verschillend. Dat hangt bijvoorbeeld af van het soort probleem en hoe ernstig het probleem is. Toch 

reageren de meeste mensen in het algemeen wat vaker op de ene dan op de andere manier. Hieronder 

staan enkele voorbeelden van wat mensen zoal kunnen doen of denken wanneer zij te maken krijgen 

met een probleem. Het gaat er dus om hoe jij in het algemeen omgaat met problemen die voor jou van 

belang zijn. Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat over grote problemen, maar ook om de kleine 

alledaagse problemen. 

 

Als je een probleem hebt, hoe reageer je dan in het algemeen? Omcirkel het antwoord dat bij jou past. 

 

1 Ik probeer rustig te worden. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

2 Ik ga ergens in mijn eentje zitten. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

3 Ik zie het somber in. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

4 Ik houd mij met andere dingen bezig om niet 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

aan het probleem te hoeven denken.     

     

5 Ik geef andere mensen meteen gelijk om het 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

probleem op te lossen.     

     

6 Ik leg mijzelf erbij neer dat het nu eenmaal zo 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

gaat.     
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7 Ik ga meteen iets aan het probleem doen. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

8 Ik vind het leuk en spannend om het probleem 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

op te lossen.     

     

9 Ik probeer mijn zorgen om het probleem een 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

tijdje te vergeten door er even uit te gaan.     

     

10 Ik wacht eerst even af wat er gebeurt. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

11 Ik probeer de spanning te verminderen door 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

bijvoorbeeld te gaan eten, roken, drinken of te     

gaan sporten.     

     

12 Ik zoek afleiding. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

13 Ik bekijk het probleem van alle kanten. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

14 Ik ga het probleem zoveel mogelijk uit de weg. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

15 Ik blijf kalm onder het probleem. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

16 Ik bedenk verschillende manieren om het 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

probleem op te lossen.     
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17 Ik pak het probleem direct bij de kop. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

18 Ik pieker over het verleden. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

19 Ik zoek vrolijke mensen op. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

20 Ik probeer het probleem te ontlopen. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

21 Ik gebruik een rustgevend middel. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

22 Ik ga over allerlei dingen fantaseren om niet 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

meer aan het probleem te hoeven denken.     

     

23 Ik zet de zaken eerst op een rijtje 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

24 Ik kan aan niets anders meer denken dan aan 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

het probleem.     

     

25 Ik denk aan andere dingen die niets met het 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

probleem te maken hebben.     

     

26 Ik probeer mij op één of andere manier toch wat 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

prettiger te voelen.     
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27 Ik laat alles maar over mij heen komen. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

28 Ik laat het maar zoals het is. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

     

     

29 Ik maak mij niet druk: meestal komt alles op z’n 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 

pootjes terecht.     

     

30 Ik voel mezelf niet in staat om iets te doen. 

Zelden of 

nooit Soms Vaak Erg vaak 
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Appendix B Lifestress Inventory 
Lifestress Inventory 

 

Soms gebeuren er dingen in iemands leven die stress kunnen geven. Voor sommige mensen levert iets 

totaal geen stress op, voor sommigen een beetje, voor sommigen geeft het een middelmatige stress en 

voor anderen veel stress. Hieronder staan enkele vragen die voor mensen stressvol kunnen zijn. Geef 

aan hoe dat voor jou is. Het kan ook zijn dat jij een gebeurtenis niet hebt meegemaakt.  

 

 

 

Naam onderzoeker: 

 

Clientcode: 

 

Datum: 

 

 

 

 

Antwoord categorieën (1 t/m 4 met pictogrammen) 

0 = stressor is niet ervaren 

1 = stressor is ervaren, maar gaf geen stress 

2 = stressor is ervaren en gaf een beetje stress 

3 = stressor is ervaren en gaf behoorlijke stress  

4 = stressor is ervaren en gaf veel stress 

 

 

 

 

Het ligt aan de vraag en het antwoord of er doorgevraagd moet worden. Bij items die stress kunnen 

opleveren en ervaren zijn wordt doorgevraagd hoeveel stress het heeft veroorzaakt.  
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 1. Mag je zelf dingen kiezen die belangrijk voor je zijn? 

 2. Heb je genoeg privacy/tijd voor jezelf? 

 3. Heb jij mensen die je kent horen ruziën? 

 4. Behandelen mensen jou alsof jij anders bent? 

 5. Respecteren mensen jouw rechten?  

 6. Is er wel eens iemand die je kent echt ziek geweest of overleden? 

 7. Ga je goed om met je partner/vriendin/vriend?  

 8. Ga je goed om met je familie?  

 9. Luisteren mensen naar je als je wat zegt? 

 10. Heb je het gevoel dat jij dingen niet goed of snel genoeg kan doen? 

 11. Begrijp jij aanwijzingen van anderen?  

 12. Begrijpen mensen jou?  

 13. Pesten of slaan mensen jou wel eens?  

 14. Onderbreken/storen mensen jou als je druk bent?  

 15. Schelden mensen je wel eens uit?  

 16. Ga je goed om met je begeleider?  

 17. Word je wel eens gedwongen om iets te doen wat je niet wil? 

 18. Heb je wel eens ruzie met iemand gehad of gevochten met iemand?  

 19. Ben jij de laatste weken boos op iemand geweest?  

 20. Kun jij de dingen doen waarvan mensen willen dat jij die doet? 

 21. Krijg je genoeg hulp wanneer jij die wil of nodig hebt?  

 22. Ben jij onlangs nog op drukke plaatsen geweest?  

 23. Heb jij wel eens in een moeilijke situatie gezeten waarbij je niet wist wat je moest doen?  

 24. Laten mensen in jouw omgeving jou weten wat er zoal gebeurt?  

 25. Kan jij altijd een baan vinden of krijgen? 

 26. Ben jij er zeker van dat jij met geld om kan gaan en wisselgeld kan tellen?  



 - 46 -

 

 

 

Pictogrammen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27. Vind jij het leuk om te wonen waar je nu woont? 

 28. Heb jij onlangs nog problemen gehad?  

 29. Heb jij genoeg vrienden?  

 30. Denken mensen dat jij geen dingen kan terwijl jij denkt dat je die wel kan?  

 31. Vinden mensen het leuk om met jou te praten?  

 32. Negeren mensen jou als jij iets te vertellen hebt?  

 33. Kiezen andere mensen dingen voor jou uit?  
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Appendix C Moderatoranalyses -> Coping als moderator op de relatie 

tussen stress en middelengebruik 

 
Alcoholgebruik 

 
Tabel 2 Moderatoranalyse van actieve coping op stress en alcoholgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  4.198 .000 

Stress -.117 -.764 .449 

Actieve coping -.207 -1.394 .170 

Actief en stress .100 .653 .517 

 
Tabel 3 Moderatoranalyse van avoidant coping op stress en alcoholgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  3.958 .000 

Stress -.098 -.642 .524 

Avoidant coping -.046 -.310 .758 

Avoidant en stress .010 .067 .947 

 
Tabel 4 Moderatoranalyse van palliatieve coping op stress en alcoholgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  4.067 .000 

Stress -.099 -.609 .546 

Palliatieve coping -.033 -.224 .823 

Palliatief en stress .011 .069 .946 

 
Tabel 5 Moderatoranalyse van passieve coping op stress en alcoholgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  3.332 .000 

Stress -.087 -.397 .693 

Passieve coping -.044 -.246 .807 

Passief en stress .005 .023 .981 

 
Cannabisgebruik 
 

Tabel 6 Moderatoranalyse van actieve coping op stress en cannabisgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  2.029 .048 

Stress .104 .666 .509 

Actieve coping .008 .052 .959 

Actief en stress .027 .174 .863 

 
Tabel 7 Moderatoranalyse van avoidant coping op stress en cannabisgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  1.972 .055 

Stress .101 .662 .511 

Avoidant coping -.065 -.436 .665 

Avoidant en stress .018 .119 .906 



 - 48 -

 

 
Tabel 8 Moderatoranalyse van palliatieve coping op stress en cannabisgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  2.059 .042 

Stress .115 .726 .472 

Palliatieve coping .224 1.571 .123 

Palliatief en stress .054 .339 .736 

 

 
Tabel 9 Moderatoranalyse van passieve coping op stress en cannabisgebruik 

 B t Sig 

(Constant)  2.135 .038 

Stress .097 .455 .651 

Passieve coping .173 .994 .325 

Passief en stress -.138 -.725 .472 

 

 


