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SAMENVATTING 
Inleiding: Sinds de jaren negentig is er meer aandacht voor het gebruik van middelen onder 
individuen met een lichte verstandelijke handicap. Enkele recente verkennende studies doen 
vermoeden dat dit gebruik de laatste jaren aan het toenemen is. Echter hoe de prevalentie er 
precies uit ziet, is onbekend. Ondanks dat er een gebrek aan prevalentie data is, is er wel enige 
informatie te vinden over mogelijke factoren die het risico op het ontstaan van problematisch 
middelengebruik onder licht verstandelijk gehandicapten lijken te vergroten. Vooral sociale 
risicofactoren zouden een grote invloed hebben. De Sociaal Cognitieve (Leer)Theorie stelt dat 
gedrag dynamisch is en volgt uit interacties tussen de persoon, het gedrag en de omgeving. De 
sociale omgeving speelt een grote rol in dit model. Naast de omgeving hebben 
persoonsfactoren een belangrijke invloed, met name de self-efficacy. Het construct self-
efficacy wordt vaak binnen middelengerelateerde onderzoeken onder de algemene populatie 
toegepast. Drinking refusal self-efficacy is een vorm van self-efficacy. Onder licht 
verstandelijk gehandicapten is de invloed van de drinking refusal self-efficacy op de 
alcoholconsumptie onbekend. Binnen de algemene populatie is de correlatie middelmatig 
negatief. Doel: Dit onderzoek heeft als doel een Nederlandstalig drinking refusal self-efficacy 
meetinstrument voor licht verstandelijk gehandicapten te ontwikkelen en te testen op 
betrouwbaarheid en validiteit. Om het onderscheidende vermogen van deze vragenlijst tussen 
groepen te meten, wordt er onderzocht of er significante verschillen zijn tussen diverse 
subpopulaties, zoals de sekse, de woonsituatie en de leeftijd. De hypothese is dat mannen, 
jongvolwassenen (tot en met 30 jaar) en personen die zelfstandig met begeleiding wonen, een 
significant lager drinking refusal self-efficacy hebben dan vrouwen, leeftijdsgroepen boven de 
30 jaar en individuen residerend in een zorginstelling. Daarnaast is er bestudeerd of de 
negatieve correlatie tussen de drinking refusal self-efficacy en de alcoholconsumptie die 
binnen de normaal begaafde bevolking wordt gevonden ook terug te vinden is onder licht 
verstandelijk gehandicapten. Methode: In deze studie is een Nederlandstalig drinking refusal 
self-efficacy meetinstrument voor licht verstandelijk gehandicapten, gebaseerd op de 
Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised, ontworpen en wordt getest op de 
interne consistentie (Cronbach’s α), de begripsvaliditeit (Principal Axis Factoring), de 
concurrent validity (Spearmans ρ [rho]) en het onderscheidende vermogen tussen groepen 
(Analysis of variance en Mann-Whitney-toets). Om de alcoholconsumptie te meten, wordt er 
gebruikgemaakt van de Alcohol Use Disorder Identification Test. In totaal hebben er 101 licht 
verstandelijk gehandicapten aan het onderzoek geparticipeerd. De respondenten komen uit 
één verslavingszorginstelling en vijf zorginstanties binnen de verstandelijk 
gehandicaptensector. De items van de drinking refusal self-efficacy questionnaire-revised zijn 
vertaald van het Engels naar het Nederlands. Het meetinstrument, die als een gestructureerd 
interview wordt afgenomen, is vervolgens in een pretest voorgelegd aan 10 licht verstandelijk 
gehandicapten. Vanuit de pretest zijn er geen items aangepast en/ of verwijderd. Eén nieuw 
item is toegevoegd. De aanpassingen aan het meetinstrument hebben geleid tot een nieuw 
drinking refusal self-efficacy meetinstrument voor licht verstandelijk gehandicapten, namelijk 
de Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised Intellectual Disability. Resultaten: 
De interne consistentie is hoog (Cronbach’s α = .93) en de drie originele subschalen 
correleren middelmatig tot sterk met elkaar en tevens sterk met het totale meetinstrument (r = 
.64 – .9). Daarnaast is de concurrent validity sterk (r = -.53), waarbij de sociale pressure self-
efficacy subschaal het sterkst gerelateerd is aan de alcoholconsumptie (r = -.49), en laat het 
meetinstrument het onderscheidende vermogen zien tussen groepen.  
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Conclusie: De Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised Intellectual Disability 
is betrouwbaar en de concurrent validity is sterk. Om het drinking refusal self-efficacy 
meetinstrument als betrouwbaar en valide te blijven accepteren, zullen de resultaten 
gerepliceerd moeten worden in toekomstige studies. Dit is in het bijzonder waar voor het 
onderscheidende vermogen  tussen diverse groepen, zoals de woonsituatie. 

 
Trefwoorden: Betrouwbaarheid, Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-

Revised Intellectual Disability, DRSE, licht verstandelijk gehandicapten, LVG, validiteit.  
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ABSTRACT 
Introduction: Since the nineties, the interest in substance abuse among individuals with 
borderline Intellectual Disability has grown. Some recent prospective studies suggests that 
substance abuse by these individuals has increased over the recent years, although the exact 
prevalence is currently unknown. Despite a lack of prevalence data, some information is 
known about potential factors that increase the risk of developing a substance abuse problem 
in this population. Especially social risk factors are a major influence. The Social Cognitive 
(Learning) Theory states that behavior is dynamic and follows from interactions between the 
person, behavior and the environment. The social environment and constructs, like self-
efficacy, play a large role in this model. Among the general population, self-efficacy is often 
applied within substance related studies. Drinking refusal self-efficacy is a form of self-
efficacy. The effect of alcohol consumption on drinking refusal self-efficacy, under persons 
with mild learning disabilities, is unknown. Within the general population, this correlation is 
moderately negative. Aims: This study aims to develop an instrument to measure drinking 
refusal self-efficacy among individuals with borderline Intellectual Disability and to test its 
reliability and validity. To find out what the discriminating power of this instrument is, 
differences between subpopulations, like sex, living environment and age, will be measured. 
The hypothesis is that men, young adults (up to 30 years) and people living independently 
with supervision, have a significantly lower drinking refusal self-efficacy than women, people 
older than 30 years and individuals residing in a care home. In addition, it will be studied 
whether the negative correlation between drinking refusal self-efficacy and alcohol 
consumption, that’s found in the general population, can also be detected among those with a 
borderline Intellectual Disability. Method: In this study a Dutch drinking refusal self-efficacy 
instrument has been designed for persons with a borderline Intellectual Disability, based on 
the Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised, and tested on the internal 
consistency (Cronbach's α), construct validity (Principal Axis Factoring), the concurrent 
validity (Spearman’s ρ [rho]) and the discriminating power between groups (Analysis of 
variance and Mann-Whitney test). To measure alcohol consumption, the Alcohol Use 
Disorder Identification Test was used. In total, 101 individuals with a borderline Intellectual 
Disability participated in the study. Respondents came from one rehab clinic and five 
healthcare centers. The items of the drinking refusal self-efficacy questionnaire-revised were 
translated from English into Dutch. The instrument, conducted as a structured interview, was 
presented in a pretest to 10 borderline intellectual disabled persons. Following the pretest, no 
items were modified or deleted, and one new item was added. The adjustments to the 
instrument led to a new drinking refusal self-efficacy instrument for individuals with 
borderline Intellectual Disability, the Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised 
Intellectual Disability. Results: The internal consistency was high (Cronbach's α = .93) and 
the three original subscales had a moderate to high correlation with each other and a high 
correlation with the entire instrument (r = .64 – .9). In addition, the concurrent validity was 
high (r = -.53), wherein the social pressure self-efficacy subscale was strongest related to the 
alcohol consumption (r = -.49), and the instrument shows distinctiveness between groups. 
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Conclusion: The Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised Intellectual 
Disability is reliable and has a high concurrent validity. To keep accepting the instrument as a 
reliable and valid instrument, the results will have to be replicated in future studies. This is 
particularly true for the discriminating power between various groups, such as the living 
environment.  
 

Keywords: Reliability, Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised 
Intellectual Disability, DRSE, borderline Intellectual Disability, LVG, validity.  
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INLEIDING 
Sinds de jaren negentig is er meer aandacht voor het gebruik van psychoactieve middelen, 
zoals alcohol, tabak, cannabis en cocaïne, onder individuen met een lichte verstandelijke 
handicap (LVG) (Vandereycken, 2008). Het American Psychiatric Association (APA, 2000) 
spreekt van LVG bij personen met een intelligentiequotiënt (IQ) tussen de 50 – 55 tot 
ongeveer 70 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en blijvende 
behoefte aan ondersteuning. Daarnaast kan er sprake zijn van analfabetisme (McGillicuddy, 
2006; Taggart, McLaughlin, Quinn, & Milligan, 2006). In het werkveld is overigens de 
bovengrens vaak ruimer dan 70. Cliënten met een IQ van 70 tot 85 kunnen ook tot de groep 
LVG worden gerekend (Didden, Embregts, van der Toorn & Laarhoven, 2009). Er zijn 
aanwijzingen dat het gebruik van middelen door licht verstandelijk gehandicapten (LVG-ers) 
regelmatig voorkomt (VanDerNagel, Kiewik, de Jong, Buitelaar, Didden, Uges, 
McGillicuddy & Korzilius, 2008). Enkele recente verkennende studies doen vermoeden dat 
dit gebruik de laatste jaren zelfs aan het toenemen is, hoewel het nog steeds minder lijkt te 
zijn dan het gebruik van de algemene populatie (Sturmey, Reyer, Lee & Robek, 2003); 
McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006; Bransen, Schipper, Mutsaers, Haverman & 
Blekman, 2008).  

Echter hoe de prevalentie van het middelengebruik er onder LVG-ers precies uitziet, is 
zowel nationaal als internationaal onbekend (Thijs, VanDerNagel & Kiewik, 2008). Het in 
Nederland verrichte verkennende onderzoek van Bransen, et al. (2008) laat bijvoorbeeld zien 
dat er wel degelijk LVG-ers zijn die problemen ondervinden van hun gebruik. De exacte 
prevalentie kan alleen niet worden berekend door methodologische en sampling kwesties 
(VanDerNagel, et al., 2008). Wanneer er naar internationale studies wordt gekeken dan zijn er 
alleen kleine subpopulaties in geselecteerde groepen onderzocht die tevens ook nog eens 
uiteenlopende definities hanteren voor LVG (McGillicuddy, 2006) als voor overmatig 
middelengebruik (Didden, et al., 2009). De Substance Use & Misuse in Intellectual Disability 
(SumID©) studie van het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) 
tracht onder andere deze prevalentie in Nederland beter in kaart te brengen met behulp van 
een nieuw meetinstrument, genaamd de Substance Use & Misuse in Intellectual Disability 
Questionnaire (SumID-Q) (VanDerNagel, et al., 2008). 

Ondanks dat er een gebrek aan prevalentie data is, is er wel enige informatie te vinden 
over mogelijke factoren die het risico op het ontstaan van problematisch middelengebruik 
onder LVG-ers lijken te vergroten, zoals jongvolwassen (tot en met 30 jaar) en man zijn 
(Taggart, et al., 2006). Daarnaast komen risicofactoren als psychische problemen (Taggart, et 
al., 2006; Tenneij & Koot, 2007; Didden, et al., 2009) en beperkte vaardigheden om met 
stressvolle gebeurtenissen om te gaan (Dowling, Hubert, White & Hollins, 2006; Taggart, et 
al., 2006; Didden, et al., 2009) in het leven van volwassenen met LVG vaker voor dan binnen 
de algemene bevolking (Dijkstra & Bransen, 2010). Tevens zijn er specifieke factoren voor 
LVG-ers. Hierbij kan gedacht worden aan kwetsbaarheid, beïnvloeding en een gebrek aan 
weerbaarheid tegenover anderen uit de sociale omgeving (“nee” zeggen) (Burgard, Donohue, 
Azrin & Teichner, 2000; Taggart, et al., 2006; Dijkstra & Bransen, 2010). Ook wanneer er 
naar andere problematieken binnen de doelgroep wordt gekeken, bijvoorbeeld seksueel (van 
Kooten Niekerk, 1992, in Douma, van den Bergh & Hoekman, 1998; van Berlo, 1995, in 
Douma, et al., 1998) en financieel misbruik (Taggart, et al., 2006), dan zijn er aanwijzingen 
dat deze problemen een gevolg kunnen zijn van het moeilijk aangeven van grenzen.   

Volgens Taggart, et al. (2006) hebben sociale risicofactoren, naast psychische 
determinanten, de meeste invloeden op het gebruik van middelen onder LVG-ers.  
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Diverse studies vermoeden dat de doelgroep door het middelengebruik probeert om te worden 
geaccepteerd door de sociale omgeving (Degenhardt, 2000; Taggart, et al., 2006; 
McLaughlin, 2007; Dijkstra & Bransen, 2010) en deze reden zou voor LVG-ers dan ook een 
belangrijkere motivatie voor middelengebruik zijn dan voor niet-verstandelijk gehandicapten 
(Degenhardt, 2000; McLaughlin, 2007). Vaak wordt het gebruik van middelen ook als stoer 
ervaren (Dijkstra & Bransen, 2010). 

Aan de andere kant lijkt de invloed van ouders en begeleiders positief (Nieuwenhuis, 
2010). Het wegvallen of verminderen van deze steun, bijvoorbeeld door de extramuralisatie 
van de zorg, kan het middelengebruik negatief beïnvloeden (Barrett & Paschos, 2006; 
McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006). Met extramuralisatie wordt bedoeld dat een 
individu niet meer binnen een traditionele zorginstelling resideert, maar op zichzelf en daar 
ambulante zorg ontvangt (Woittiez & Ras, 2006). Dit resulteert vaak in meer vrijheid, wat tot 
gevolg kan hebben dat cliënten die zelfstandig met begeleiding wonen een makkelijkere 
toegang hebben tot –en sneller in aanraking komen met middelen (Barrett & Paschos, 2006; 
McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006).  
 
Sociaal-Cognitieve Theorie 
Albert Bandura’s Sociaal-Cognitieve (Leer)Theorie (SCT) is een veelvuldig gebruikt model 
in alcoholgerelateerde studies. Dit model is een uitwerking van de Sociale Leertheorie, een 
benadering tevens opgesteld door Bandura (Bandura, 1997, in Conner & Norman, 2008). De 
SCT stelt dat gedrag dynamisch is en volgt uit interacties tussen de persoon, het gedrag en de 
omgeving. Deze beïnvloeden elkaar onderling: iemand (het individu) kan zich in diverse 
situaties (de omgeving) verschillend gedragen (het gedrag). De sociale omgeving speelt een 
grote rol in dit model, omdat deze de mogelijkheden geeft en de beperkingen oplegt en dus 
kan bekrachtigen of tegenwerken. Naast de omgeving hebben persoonsfactoren een 
belangrijke invloed, met name de verwachtingen over wat het gedrag oplevert (de voor –en 
nadelen) en de self-efficacy (SE) (Bandura, 2000, in Conner & Norman, 2008).  
 

Gedrag 
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Figuur 1. De Sociaal-Cognitieve Theorie (Bandura, 2000, in Conner & Norman, 2008) 
 

Het construct SE wordt vaak binnen middelengerelateerde onderzoeken onder de 
algemene populatie toegepast (Oei & Morawska, 2004). Bandura (1997, in Conner & 
Norman, 2008) definieert de SE als volgt: het vertrouwen dat een individu heeft in het eigen 
vermogen, om te voldoen aan de eisen van een bepaalde situatie. De mate van SE van een 
persoon heeft onder andere invloed op zijn kijk op bepaalde onderwerpen (optimistisch of 
pessimistisch), gemaakte keuzes, gestelde uitdagingen en doelen, het aankunnen van obstakels 
en de ervaren hoeveelheid stress in coping (omgaan) met bepaalde omstandigheden (Conner 
& Norman, 2008).  
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De SE wordt op zijn beurt weer beïnvloed door vier informatiebronnen: oefening, 
observatie van anderen (modelling), overtuiging door anderen en fysiologische informatie. 
Oefening is de meest invloedrijke bron, omdat het hier gaat om eigen ervaringen met het 
beoogde gedrag. Wanneer dit gedrag leidt tot succeservaringen, zal de SE worden versterkt 
(oftewel men ontwikkelt een groter vertrouwen in het voldoen aan de eisen van een bepaalde 
situatie). Daarentegen zal het ervaren van mislukking de SE doen verlagen (Bandura, 1997, in 
Conner & Norman, 2008). 

Drinking refusal self-efficacy (DRSE) is een vorm van SE (Oei & Morawska, 2004). 
Volgens Oei & Morawska (2004) is definitie van de DRSE het vertrouwen dat een individu 
heeft in het eigen vermogen, om alcohol in bepaalde situaties (en stemmingen) te weerstaan. 
Elk van deze situaties kan een andere mate van DRSE veroorzaken (Oei & Morawska, 2004). 
Gezien de eerder beschreven studies bestaat dus de mogelijkheid dat een LVG-er zich thuis 
competent genoeg voelt om alcohol te weerstaan, maar op een feestje in het bijzijn van 
drinkende vrienden niet. Daarnaast geven Oei & Morawska (2004) aan dat de DRSE 
taakspecifiek is. Dit houdt in dat het construct gekoppeld is aan een bepaalde actie, zoals het 
stoppen met drinken na twee alcoholische drankjes.     
 Weinig studies hebben de relatie tussen de DRSE en de alcoholconsumptie onderzocht 
en onder LVG-ers is de invloed van dit construct op de DRSE zelfs onbekend. Toch speelt 
binnen de algemene bevolking de DRSE een rol van betekenis. Onder niet-verstandelijk 
gehandicapten is volgens diverse onderzoeken de correlatie tussen de DRSE en het 
alcoholgebruik sterk negatief, gemiddeld - .49 (Oei & Burrow, 2000; Von Ah, Ebert,  
Ngamvitroj, Park & Kang, 2004; Gilles, Turk & Fresco, 2006; van Baar, 2009). De waarden 
variëren van - .4 (Oei & Burrow, 2000) tot en met - .66 (Von Ah, et al., 2004). Deze 
negatieve correlatie geeft aan dat hoe hoger de DRSE is des te lager is de alcoholconsumptie.
 Dit onderzoek heeft als doel een Nederlandstalig DRSE-meetinstrument voor LVG-ers 
te ontwikkelen en te testen op de betrouwbaarheid en de validiteit, namelijk de 
begripsvaliditeit, de concurrent validity en het onderscheidende vermogen tussen groepen. 
Reeds eerder vermeld, bestaat er binnen de LVG populatie nog geen meetinstrument die de 
DRSE meet.           
 Om het onderscheidende vermogen van deze vragenlijst tussen groepen te meten, 
wordt er onderzocht of er significante verschillen zijn tussen diverse subpopulaties, zoals de 
sekse, de woonsituatie en de leeftijd. De hypothese is dat mannen, jongvolwassenen (tot en 
met 30 jaar) en personen die zelfstandig met begeleiding wonen, een significant lager DRSE 
hebben dan vrouwen, leeftijdsgroepen boven de 30 jaar en individuen residerend in een 
zorginstelling.          
 Daarnaast wordt er bestudeerd of de negatieve correlatie tussen de DRSE en de 
alcoholconsumptie die binnen de normaal begaafde bevolking wordt gevonden ook terug te 
vinden is onder LVG-ers.  

METHODE 
In deze studie is een Nederlandstalig DRSE-meetinstrument voor LVG-ers, gebaseerd op de 
Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised (DRSEQ-R), ontworpen en wordt 
getest op de interne consistentie, de begripsvaliditeit, de concurrent validity en het 
onderscheidende vermogen tussen groepen. Om de alcoholconsumptie te meten, wordt er 
gebruikgemaakt van de Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).  
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Steekproefpopulatie 
In totaal hebben er 101 LVG-ers (IQ tussen de 50 en 85) aan het onderzoek geparticipeerd: 72 
mannen en 29 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 34.1 jaar, met een standaarddeviatie 
(SD) van 11.16 en een range van 19 tot en met 67 jaar. Respondenten kwamen uit één 
verslavingszorginstelling (16 respondenten) en vijf zorginstanties binnen de verstandelijk 
gehandicaptensector (VG-sector [85 participanten]).  

Deze instellingen bevonden zich in vier Nederlandse provincies. Participanten uit vier 
van de vijf zorginstanties binnen de VG-sector waren benaderd via Tactus Verslavingszorg en 
de laatste zorginstelling door de onderzoeker zelf. Respondenten uit de 
verslavingszorginstantie werden verkregen door een medewerker van deze instelling. Binnen 
deze instanties vond werving plaats via een gelegenheidssteekproef en er waren geen 
selectiecriteria.  
 
Procedure 
Zowel de onderzoeker als mede-enquêteurs hadden beide het DRSE-meetinstrument en de 
AUDIT afgenomen binnen de zorginstellingen uit de VG-sector. Voor de afname van de 
vragenlijsten hadden de mede-enquêteurs instructies gekregen hoe de meetinstrumenten uit te 
voeren. De zorginstantie waar de onderzoeker zelf contact mee had opgenomen, vond de 
uitvoering van het DRSE-meetinstrument en de AUDIT plaats door de onderzoeker.  

Via een medewerker van de verslavingszorginstelling zijn het DRSE-meetinstrument, 
de AUDIT, een Informed Consent (IC) en een brief binnen deze instantie verspreid. In de 
brief stond informatie over –en instructies voor het gebruik van de meetinstrumenten. 
Uitvoering van het DRSE-meetinstrument en de AUDIT vond door de eigen begeleiding van 
de respondenten plaats.  

Alle participanten en diens begeleiders hebben een IC ondertekend. Naast de afname 
van beide meetinstrumenten, waren aan de respondenten een drietal demografische factoren 
over hen gevraagd, namelijk de sekse, de leeftijd en de woonsituatie.  
 
Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised 
De DRSEQ-R meet de DRSE van een individu. Het meetinstrument bestaat uit 19 items 
(situaties) en is onder te verdelen in drie subschalen: social pressure self-efficacy (sociale 
druk [SP]), emotional relief self-efficacy (emotionele welzijn [ER]) en opportunistic self-
efficacy (bepaalde gelegenheden [OP]) (zie Bijlage A). Bij elk item moet de respondent 
aangeven of hij zichzelf in staat acht alcohol te weerstaan (Oei & Morawska, 2004), meestal 
aan de hand van een 5-punts Likertschaal (Oei, Hasking & Young, 2005). De minimaal te 
behalen score is 19 en de maximale score is 95. Hogere scores reflecteren een hogere 
zelfverzekerdheid in het weerstaan van alcohol (Oei, et al., 2005). Een onderzoek van Young, 
Oei & Crook (1991) geeft weer dat de DRSEQ-R een goede betrouwbaarheid (α = .87 – .94) 
en validiteit onder diverse subpopulaties heeft. Er bestaat nog geen Nederlandse variant of een 
versie voor LVG-ers. 

Naast de DRSEQ-R voor volwassenen is er ook een DRSE-meetinstrument voor 
jongeren (tussen de 12 en de 19 jaar), genaamd de Drinking Refusal Self-Efficacy 
Questionnaire-Revised Adolescent (DRSEQ-RA). De DRSEQ-RA is afgeleid van de 
DRSEQ-R en drie items zijn gewijzigd (Young, Hasking, Oei & Loveday, 2007). Van Baar 
(2009) heeft dit meetinstrument aangepast en vertaald in het Nederlands. De Nederlandse 
variant is betrouwbaar (α = .97 [de betrouwbaarheid van de subschalen is onduidelijk]) en 
valide. 
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Ontwikkeling Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised Intellectual Disability  
Er is gekozen om het DRSE-meetinstrument als een gestructureerd interview af te nemen. 
Onder LVG-ers kunnen zelfrapportages namelijk problematisch verlopen door analfabetisme. 
Als eerst zijn de 19-items van de DRSEQ-R vertaald van het Engels naar het Nederlands.  
Daarnaast is item 15 “… Wanneer ik onderweg ben van het werk naar huis” uitgebreid door  
“/ de dagbesteding” en “/ de school” aan de item toe te voegen en is het begrip alcoholisch 
drankje in diverse items vervangen door de term (alcohol), waarbij op de plaats van (alcohol) 
het favoriete alcoholische drankje van de respondent moest worden ingevuld. Wanneer de 
participant niet dronk, kon de term (alcohol) vervangen worden door een alcoholisch drankje 
naar eigen keuze van de interviewer. Deze methode is afgeleid uit de SumID-Q. Vervolgens is 
er gekozen voor een formulering van de stelling “Ik ben er zeker van dat ik (alcohol) kan 
weigeren…” en de antwoordcategorieën “Niet zeker” tot en met “Zeker” (5-punts 
Likertschaal).  

Daarna is de aangepaste en vertaalde DRSEQ-R naast de DRSEQ-RA van van Baar 
(2009) geplaatst, om te bestuderen of er nog verdere wijzigingen konden worden gemaakt. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het wijzigen van item 3 “… Wanneer ik mijn echtgeno(o)t(e) 
of partner (alcohol) zie drinken” in “… Wanneer ik mijn beste vriend(in) (alcohol) zie 
drinken”. LVG-ers hebben namelijk vaker niet dan wel een levenspartner (Seltzer, Greenberg, 
Krauss & Hong, 1997).  

De vragenlijst is vervolgens voorgelegd aan twee Nederlandse experts. Zij hebben de 
items beoordeeld op relevantie met betrekking tot SE. Tevens is hen gevraagd naar een 
oordeel over de gehanteerde antwoordschaal en eventuele aanvullende suggesties. Er zijn 
geen items aangepast, toegevoegd of verwijderd.      
  Het meetinstrument is tot slot in een pretest voorgelegd aan 10 LVG-ers (IQ tussen de 
50 en 85) residerend in een zorginstelling, waar het risico op het gebruik van middelen groot 
was. De groep bestond uit negen mannen en één vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 25.3 
jaar, een SD van 2.6 en een range van 21 tot en met 31 jaar. Allen zijn via een 
gelegenheidssteekproef geworven en er was één selectiecriterium: de respondent moest 
alcohol drinken. Wanneer een pilot volledig uit personen die geen alcohol drinken bestaat, 
dan is de kans groot dat zij op elk item “Zeker” antwoorden. Bandura (2001) stelt dat items 
waarin ieder makkelijk alcohol kan weerstaan, verwijderd dienen te worden aangezien deze 
geen inzicht geven in de mate van SE. Of individuen die wel alcohol drinken ook in deze 
situaties zeker zijn dat zij alcohol kunnen weerstaan, blijft dan onduidelijk. 

De pretest had drie doelstellingen: 
1. Nalopen of de respondenten een aantal situaties konden benoemen, waarin zij 

het moeilijk vonden om alcohol te weerstaan. Deze vraag (“Zou je een situatie 
of situaties kunnen noemen, waarin je het moeilijk vind om alcohol te 
weerstaan?”) werd hen gesteld voor het afnemen van de vragenlijst; 

2. Onderzoeken of het meetinstrument goed door de participanten werd begrepen; 
3. En zoals reeds eerder beschreven, controleren of er geen situaties waren, 

waarin alle respondenten het makkelijk vonden om alcohol te weerstaan.  
Vanuit de pretest zijn er geen items verwijderd en het meetinstrument werd tevens goed door 
de participanten begrepen. Eén nieuwe item is toegevoegd, namelijk “… Wanneer ik op een 
verjaardag ben”. Vier participanten gaven aan dat zij het moeilijk vonden om in deze situatie 
alcohol te weerstaan.        
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De aanpassingen aan het meetinstrument hadden geleid tot een nieuw DRSE-
meetinstrument voor LVG-ers, namelijk de Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-
Revised Intellectual Disability (DRSEQ-RID). Op het meetinstrument kan een minimale score 
worden behaald van 20 en een maximale score van 100. Hogere scores reflecteren een hogere 
zelfverzekerdheid in het weigeren van alcohol (zie tabel 1). 

 
Tabel 1. Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised Intellectual Disability (DRSEQ-RID) (n = 20) 
 
“Ik ben er zeker van dat ik (alcohol) kan weigeren…” 
 
Social pressure self-efficacy (SP):                                    

9. “… Wanneer ik ongerust ben.”     

1. “… Wanneer ik uit eten ben.” 
2. “… Wanneer iemand mij (alcohol) aanbiedt.”                                                                                                 
3. “… Wanneer ik mijn beste vriend(in) (alcohol) zie drinken.” 
4. “… Wanneer ik andere mensen om mij (alcohol) zie drinken.” 
5. “… Wanneer ik in een kroeg of een discotheek ben.” 
6. “… Wanneer ik op een verjaardag ben.” 

 
Emotional relief self-efficacy (ER):  

7. “… Wanneer ik boos ben.”  
8. “… Wanneer ik mij gefrustreerd voel.” 

10. “… Wanneer ik mij overstuur voel.” 
11. “… Wanneer ik mij depressief voel.”        
12. “… Wanneer ik mij zenuwachtig voel.” 
13. “… Wanneer ik mij verdrietig voel.” 
 

Opportunistic self-efficacy (OP): 
14. “… Wanneer ik TV aan het kijken ben.” 
15. “… Wanneer ik aan het eten ben.” 
16. “… Wanneer ik onderweg ben van het werk/ de dagbesteding/ de school naar huis.”  
17. “… Wanneer ik muziek aan het luisteren of een boek aan het lezen ben.”           
18. “… Wanneer ik net klaar ben met sporten.” 
19. “… Wanneer ik alleen ben.” 
20. “… Wanneer ik als eerste thuis kom.” 

 
- Bij elk item moet er één antwoord uit de volgende vijf antwoordcategorieën worden gekozen: 

•  Niet zeker 
•  Misschien niet zeker 
•  Neutraal 
•  Misschien zeker 
•  Zeker 

 
Alcohol Use Disorder Identification Test 
Om onder LVG-ers de alcoholconsumptie herkennen, was er gebruikgemaakt van de AUDIT. 
Dit meetinstrument wordt binnen de gezondheidszorg vooral afgenomen als een 
gestructureerd interview. De 10 items van de AUDIT zijn onder te verdelen in twee 
subschalen, namelijk alcoholconsumptie, items één tot en met drie, en alcoholproblematiek, 
items vier tot en met tien (zie tabel 2) (O’Hare & Sherrer, 1999). Items één tot en met acht 
worden gemeten met een 5-punts Likertschaal. De antwoordcategorieën van het eerste item 
zijn “Nooit” tot en met “4 of meer keer per week”, “0, 1 of 2” tot en met “10 of meer” voor 
het tweede item en “Nooit” tot en met “Bijna elke dag” voor de volgende vijf items.  
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De laatste twee items hebben een 3-puntsschaal: “Nee”, “Ja, langer dan een jaar terug” en “Ja, 
afgelopen jaar nog” (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001).   
 De minimaal te behalen score is 0 (de respondent drinkt niet) en de maximale score is 
40 (Babor, et al., 2001). Een totaalscore kan worden berekend door de punten die bij elke 
antwoordcategorie horen op te tellen (zie tabel 2). Onder de algemene bevolking wordt vaak 
een cut-off score van 8 gehanteerd. 
Een totaalscore van 8 of meer is een indicatie voor gevaarlijke en schadelijke patronen van 
alcoholconsumptie en een mogelijke alcoholafhankelijkheid (Babor, et al., 2001).  
 De vragenlijst heeft een goede betrouwbaarheid (Sinclair, McRee & Babor, 1992, in 
Babor, et al., 2001) en validiteit (Conigrave, Saunders & Reznik, 1995).  
 Er is een Nederlandse variant voor LVG-ers. Deze AUDIT, onderdeel van de SumID-
Q, bestaat uit 8 items, waarbij de items “Hoe vaak drink je?” en “Hoeveel glazen drink je op 
dagen dat je drinkt” niet zijn opgenomen. Deze vragen komen overigens wel terug in een 
ander gedeelte van de SumID-Q. De Nederlandstalige AUDIT voor LVG-ers is in zijn geheel 
overgenomen en daarnaast zijn deze items toegevoegd, zoals ook in de originele Engelstalige 
AUDIT het geval is. Er zal een cut-off score van 8 worden gebruikt.   
 Het is onduidelijk of dit meetinstrument betrouwbaar en valide is. Op het moment van 
schrijven is de SumID© studie nog volop in gang. Uit een pretest bleek dat het 
meetinstrument goed door LVG-ers werd begrepen (VanDerNagel, et al., 2008).  
 
Tabel 2. Items Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 
 
Alcoholconsumptie:  

1. “Hoe vaak drink je?”  
 

(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) 2 tot 4 keer per maand 
(3) 2 tot 3 keer per week 
(4) 4 of meer keren per week 

 
2. “Hoeveel glazen drink je op dagen dat je drinkt?” 

 
(0) 1 of 2 
(1) 3 of 4 
(2) 5 of 6 
(3) 7, 8, of 9 
(4) 10 of meer 

 
3. “Hoe vaak drink je meer dan 6 glazen?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 
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Alcoholproblematiek: 
4. “Hoe vaak kon je niet meer stoppen met drinken?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 

 
5. “Hoe vaak zijn er dingen mis gegaan door drinken?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 

 
6. “Hoe vaak heb je ‘s morgens gedronken tegen de kater?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 

 
7. “Hoe vaak heb je spijt gehad van het drinken?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 

 
8. “Hoe vaak ben je door drinken vergeten wat er gebeurd was?” 

 
(0) Nooit 
(1) Bijna elke maand 
(2) Maandelijks 
(3) Wekelijks 
(4) Bijna elke dag 

    
9. “Ben je wel eens gewond geraakt door drinken?” 

 
(0) Nee 
(2) Ja, langer dan een jaar terug 
(4)  Ja, afgelopen jaar nog 

 
10. “Is iemand anders gewond geraakt door jouw drinken?” 

 
(0) Nee 
(2)  Ja, langer dan een jaar terug 
(4)  Ja, afgelopen jaar nog 
 
- De nummers voor de antwoordcategorieën zijn de punten die worden toegekend aan het gekozen 

antwoord. 
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Statistische analyse 
De resultaten van de afgenomen interviews zijn door de onderzoeker geanalyseerd met behulp 
van Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

De interne consistentie van de DRSEQ-RID is met de Cronbach‘s α berekend. 
Cronbach’s α geeft aan in hoeverre items inderdaad hetzelfde concept meten (Wijnen, 
Janssens, De Pelsmacker & Van Kenhove, 2002). Volgens de Vaus (2002) wordt vaak als 
vuistregel gehanteerd dat een meetinstrument kan worden gebruikt bij een α van .7 of hoger.  
Tevens zijn de item-totaal correlaties en de gemiddelde inter-item correlaties gecontroleerd. 
Beiden dienen voor een unidimensioneel meetinstrument een waarde van minstens .3 te 
hebben. Een hoge α, item-totaal correlaties en gemiddelde inter-item correlatie geven weer dat 
het meetinstrument homogeen is en steeds hetzelfde concept meet (de Vaus, 2002). 

Er is een exploratieve factoranalyse uitgevoerd (Principal Axis Factoring [PAF]) met 
een Promax rotatie. Bij een factoranalyse wordt er naar de onderliggende patronen en 
correlaties tussen de 20 verschillende items gekeken. De vuistregel bij een factoranalyse is dat 
er 10 maal zoveel waarnemingen zijn als variabelen. Dit is echter een vuistregel en kan dus 
minder streng worden toegepast. Wel is er een absoluut minimum van 100 respondenten 
vereist Op deze manier wordt de begripsvaliditeit gemeten. De begripsvaliditeit betreft de 
mate waarin een test daadwerkelijk datgene meet wat het beoogd te meten (Wijnen, et al., 
2002).             
 Om het aantal componenten te bepalen, is er in de eerste instantie naar het Kaiser’s 
Criterium gekeken. Dit criterium geeft het aantal componenten weer met een eigenwaarde > 
1. Daarnaast is er gekeken naar de screeplot. Hieraan voorafgaand worden eerst de Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO Maat) en de Barlett’s Test of Sphericity 
(Barlett’s Test) gemeten (Pallant, 2010). Volgens Pallant (2010) moet de KMO Maat 
minstens .6 en de Barlett’s Test significant (p. < .05) zijn om een factoranalyse uit te mogen 
voeren. 

Om de concurrent validity te meten, in hoeverre correleren de resultaten (score op de 
DRSEQ-RID) met gelijktijdig beschikbare criteriumgegevens (score op de AUDIT) (Wijnen, 
et al., 2002), werd er gebruikgemaakt van Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt (tweezijdig 
getoetst), of kortweg Spearmans ρ (rho). In de berekening van de Spearman’s rho (ρ) gaat het 
om een verband tussen rangscores (de Vaus, 2002). 

Er is een Analysis of variance (ANOVA) en een Mann-Whitney-toets uitgevoerd, om 
te bekijken of de DRSEQ-RID beschikt over het vermogen om te onderscheiden tussen 
groepen. Met beide analyses werd er gekeken of de groepsgemiddelden van het DRSE 
significant van elkaar verschillen. De respondenten zijn naar aanleiding van hun totaalscore 
op de AUDIT verdeeld in drie groepen en zijn daarnaast ingedeeld in vier leeftijds –en vier 
woongroepen (zie tabel 3). De ANOVA is gebruikt op al deze groepen. Voor de sekse is de 
Mann-Whitney-toets uitgevoerd, omdat deze groep maar uit twee variabelen bestond (man en 
vrouw) en niet normaal verdeeld was (Pallant, 2010). Aangezien de grootte van de drie 
groepen met betrekking tot de leeftijd, de woonsituatie en de totaalscore op de AUDIT niet 
gelijk zijn aan elkaar, is er met behulp van Levene’s test als eerste de gelijkheid in 
populatievariantie vastgesteld.  
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RESULTATEN 
In tabel 3 staan de demografische resultaten van de steekproefpopulatie weergegeven.   
 
Tabel 3. Demografische gegevens(n = 101) 
 
Kenmerken   Variabelen   N(= 101) %  
Sekse    Man    72  71.3 
    Vrouw    29  28.7 
 
Leeftijd    18 tot en met 30 jaar  39  38.6   
    31 tot en met 40 jaar  30  29.7 

41 tot en met 50 jaar  18  17.8 
> 50 jaar  14  13.9  

Culturele achtergrond  Autochtoon   97  96 
    Allochtoon     4    4 
     
Woonsituatie   24-uurs zorg op beschut terrein 37  37 

24-uurs zorg in de wijk  33  32.3 
    Zelfstandig met begeleiding 25  24.8 
    Begeleide woonvorm    6    5.9  
 
Totaalscore AUDIT  0    39  38.6 
    1 tot en met 7   33  32.7   
    >7    29  28.7 

 
De steekproefpopulatie bestond uit 101 LVG-ers: 72 mannen en 29 vrouwen. De leeftijd van 
de participanten varieerde van 19 tot en met 67 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 34.1 jaar 
(SD = 11.16). Van de respondenten had 96% een Nederlandse culturele achtergrond, 2% een 
Turkse, 1% een Marokkaanse en 1% was van overig Westerse afkomst. Bijna tweederde van 
de participanten kreeg 24-uurs zorg: in de wijk of op een beschut terrein (69.3%). De overige 
respondenten resideerden zelfstandig met begeleiding (24.8%) of in een begeleide woonvorm 
(5.9%). Negenendertig participanten (38.6%) bleken volgens de AUDIT totaalscores geen 
alcohol te nuttigen en ongeveer een derde van de participanten (28.7%) vertoonden  
gevaarlijke en schadelijke patronen van alcoholconsumptie (wanneer een cut-off score van 8 
op de AUDIT wordt gehanteerd). De overige 33 respondenten (32.7%) dronken wel alcohol, 
maar lieten deze gevaarlijke en schadelijke patronen niet zien. Het gemiddelde van de 
totaalscore op de AUDIT was 4.79, met een SD van 6.01 en een range van 0 tot en met 25. 
 
Descriptieve statistieken en interne consistentie 
 
Tabel 4.Descriptieve statistieken en interne consistentie (n = 101) 
            
       Item-totaal Item-totaal Inter-item
       correlaties  correlaties  correlaties 
   Mean   SD       Min   Max   α min     max     mean  
DRSEQ-RID (20 items) 80.39   19.07  24      100   .93   .50         .73  .40 
 
SP (6 items)  21.71   8.08      6      30   .89   .68       .78  .58 
 
ER (7 items)  28.15   8.24      7      35   .91   .67       .77      .59 
 
OP (7 items)  30.52   5.98    11      35   .83   .49       .66  .41 
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De Cronbach‘s α‘s (DRSEQ-RID α = .93, SP α = .89, ER α = .91 en OP α = .83), item-totaal 
correlaties en gemiddelde inter-item correlaties laten allen hoge waarden zien. Zelfs voor de 
subschaal (OP) met de laagste interne consistentie is de α voldoende (.83). Het verwijderen 
van items leidde niet tot een verhoging van de α‘s. Wanneer de items met de hoogste inter-
item correlaties worden verwijderd (items 7, 8, 19 en 20), blijft de α hoog (.92). De 
Cronbach‘s α‘s komen overeen met de α‘ s die gevonden worden in de DRSEQ-R (DRSEQ-R 
α = .87 – .94 [Young, et al., 1991], SP α = .9 – .95, ER α = .91 – .95 en OP α = .84 – .9 [Oei 
et al., 2005]). 
 
Begripsvaliditeit 
 
Tabel 5. Factorladingen (n = 101) 
 
      Factor Factor Factor Factor   
   Communaliteiten  1 2 3 4   
SP:  

Item 1  .63   .67   
Item 2  .65   .66 
Item 3  .65   .88 
Item 4  .68   .69 
Item 5  .68   .83 
Item 6  .62   .62 
 

ER: 
Item 7  .77    .79 
Item 8  .75    .72 
Item 9  .73    .72 
Item 10  .71    .84 
Item 11  .79    .71 
Item 12  .66    .60 
Item 13  .68    .76 
 

OP: 
Item 14  .65     .66  
Item 15  .58         -     - 
Item 16  .59          -     - 
Item 17  .61     .71 
Item 18  .56     .53 
Item 19  .77         - .68 
Item 20  .74         - .77 

 
% Variantie     43.62 10.57 7.5 6.22 67.9 
 
- Factorladingen < .4 worden niet weergegeven; 
- Alleen de hoogste factorladingen worden weergegeven. 
 
Zowel uit de KMO Maat (.84) als uit de Barlett’s Test (chi-kwadraat = 1338.86; p. = .00) 
blijkt dat er voldoende samenhang is tussen de variabelen. Er mag dus een factoranalyse 
worden uitgevoerd.          
 Volgens het Kaiser’s criterium en de screeplot bestaat de DRSEQ-RID uit vier 
componenten (vier componenten hebben een eigenwaarde > 1). Het originele meetinstrument 
bestaat uit drie componenten (Oei et al., 2005).  
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Bestudering van de geroteerde matrix laat zien dat de SP items (items 1 tot en met 6) een 
gemiddelde tot hoge factorlading bedragen op één component. Dit geldt ook voor de ER items 
(items 7 tot en met 13). De OP items zijn daarentegen niet geheel conceptueel coherent met 
elkaar. Items 14, 17 en 18 bestaan uit één component en items 19 en 20. Daarnaast vertonen 
items 15 en 16 op geen enkele component een factorlading van minstens .4. Ook wanneer een 
3 factoroplossing wordt geforceerd, is de OP subschaal niet conceptueel coherent. Als item 6 
wordt verwijderd (de item die toegevoegd is na de pretest) dan blijft het meetinstrument uit 
vier componenten bestaan. In totaal verklaart de vier factoroplossing 67.9% van de totale 
variantie. De DRSEQ-RID wijkt met vier componenten dus af van het origineel. Er is wel een 
overeenkomst in de totale verklaarde variantie (63.29% –  71.92%) (Oei et al., 2005).  

Voor de vervolganalyses zal worden uitgegaan van 20 items en de drie originele 
subschalen (SP, ER en OP), omdat deze subschalen een hoge interne consistentie (zie tabel 4) 
en een sterke correlatie met elkaar laten zien (zie tabel 6). 

   
Tabel 6. Correlaties subschalen (n = 101) 
 
   SP  ER  OP  DRSEQ-RID 
   (6 items) (7 items) (7 items) (20 items)  
SP (6 items)  1  .66**  .74**  .90** 
 
ER (7 items)    1  .64**  .86** 
 
OP (7 items)      1  .86** 
 
DRSEQ-RID (20 items)       1 
 
** Is significant bij .01 level (tweezijdig). 
 

De drie originele subschalen correleren sterk met elkaar en correleren tevens sterk met 
het totale meetinstrument. Deze correlaties komen overeen met de waarden gevonden in de 
DRSEQ-R (r = .5 – .92) (Oei, et al., 2005), hoewel de minimum correlatie op de DRSEQ-RID 
(de correlatie tussen ER en OP) een hogere waarde vertoont (r = .64).    
   
Concurrent validity 
 
Tabel 7. Correlaties Drinking Refusal Self-Efficacy en Alcohol Use Disorder Identification Test (n = 101)  
 

SP  ER  OP  DRSEQ-RID 
   (6 items) (7 items) (7 items) (20 items)  
AUDIT   - .52**  - .40**  - .47**  - .53** 
(10 items) 
 
Alcoholconsumptie - .48**  - .38**  - .47**  - .50** 
(3 items) 
 
Alcoholproblematiek - .49**  - .37**  - .38**  - .48** 
(7 items)  
 
** Is significant bij .01 level (tweezijdig). 
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Volgens Spearmans ρ (rho) is de correlatie tussen de DRSE en de alcoholconsumptie .5 (p. < 
.01). Deze correlatie komt overeen met de sterk negatieve correlatie die onder niet-
verstandelijk gehandicapten wordt gevonden (r = - .49) (Oei & Burrow, 2000; Von Ah, et al., 
2004; Gilles, et al., 2006; van Baar, 2009). De correlatie tussen de totaalscore AUDIT en de 
DRSE is - .53 (p. < .01). Onder LVG-ers is de SP subschaal vergeleken met de overige 
subschalen significant het sterkst gerelateerd aan de alcoholconsumptie (r = - .48), hoewel 
deze verschillen niet groot zijn. Dit in tegenstelling tot de algemene populatie waar de OP 
subschaal significant het sterkste verband laat zien (r = -. 51) (Lee & Oei, 1993). 
 
Tabel 8. Analysis of variance Totaalscore AUDIT (n = 101) 
 
   F p.  
Totaalscore AUDIT 12.01 .00  
 

De steekproef, de participanten die op basis van hun totaalscore op de AUDIT 
verdeeld waren in drie groepen, is significant (p. < .01). Er is dus reden om aan te nemen dat 
de groepsgemiddelden onderling verschillen. De grootte van de groep totaalscore op de 
AUDIT is niet gelijk aan elkaar. Daardoor is met behulp van Levene’s test als eerste de 
gelijkheid in populatievariantie vastgesteld. Uit de Levene’s Test komt naar voren dat deze 
groep een niet gelijke populatievariantie heeft (toetsgrootheid van 10.20; p. < .00). De 
nulhypothese, de populatievarianties zijn gelijk aan elkaar, wordt verworpen. Er is dus een 
post-hoc toets uitgevoerd, waarbij de populatievarianties niet gelijk zijn (Tamhane‘s post-hoc 
test) (Pallant, 2010). 
 
Tabel 9. Verschil groepsgemiddelden Drinking Refusal Self-Efficacy - Totaalscore Alcohol Use Disorder 
Identification Test (n = 101) 
 
Totaalscore AUDIT Mean SD Min Max Comparisons   
0   91.71 11.64 64 100 0 vs. 1 tot en met 7** 
       0 vs. > 7** 
1tot en met 7  79.70 14.56 62 100 1 tot en met 7 vs. 0** 
       1 tot en met 7 vs. > 7*     
> 7   70.80 22.07 24 100 > 7 vs. 0** 
       > 7 vs. 1 tot en met 7*      
 
  * Is significant bij .05 level (tweezijdig). 
** Is significant bij .01 level (tweezijdig). 
 

Volgens Tamhane’s post-hoc test verschillen de drie AUDIT-groepen allen onderling 
significant met elkaar. De groep met een totaalscore van 0 op de AUDIT (de participant drinkt 
niet) rapporteert een significant hoger DRSE, dan de andere twee groepen (p. < .01). Dit geldt 
ook wanneer de groep met een totaalscore van 1 tot en met 7 wordt vergeleken met de groep 
die > 7 scoort (p. < .05). 
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Onderscheidend vermogen tussen groepen 
 
Tabel 10. Verschil Groepsgemiddelden Drinking Refusal Self-Efficacy – Sekse (n = 101) 
 
Sekse Mean SD Min Max Comparisons  
Man 77.65 20.37 24 100 Man vs. Vrouw* 
 
Vrouw 87.17 13.36 62 100 Vrouw vs. Man* 
 
* Is significant bij .05 level (tweezijdig). 
 
De Mann-Whitney-toets laat zien dat er een verschil is tussen de DRSE van mannen en 
vrouwen. De mannen hebben een significant lager DRSE dan vrouwen (p. < .05). Ook onder 
normaal begaafden bestaat dit significante verschil (Oei, et al., 2005). 
 
Tabel 11. Analysis of variance Leeftijd (n = 101) 
 
  F p.  
Leeftijd  3.09 .03  
 

De steekproef (de leeftijdsgroepen) is significant (p. < .05). Er wordt dus aangenomen 
dat de groepsgemiddelden onderling verschillen. Aangezien de grootte van de 
leeftijdsgroepen niet gelijk zijn aan elkaar, is door middel van Levene’s test als eerste de 
gelijkheid in populatievariantie vastgesteld. Hieraan is voldaan (toetsgrootheid van 1.68; p.: 
.18). De nulhypothese wordt niet verworpen. Er wordt een post-hoc toets uitgevoerd, waarbij 
de populatievarianties gelijk zijn, namelijk de Tukey‘s post-hoc test (Pallant, 2010). 
 
Tabel 12. Verschil in groepsgemiddelde Drinking Refusal Self-Efficacy – Leeftijd (n = 101) 
 
Leeftijd  Mean SD Min Max Comparisons      
18 tot en  78.18 19.89 39 100 18 tot en met 30 jaar vs. 31 tot en met 40 jaar  
met 30 jaar     18 tot en met 30 jaar vs. 41 tot en met 50 jaar 

18 tot en met 30 jaar vs. > 50 jaar 
31 tot en  75.50 19.54 24 100 31 tot en met 40 jaar vs. 18 tot en met 30 jaar  
met 40 jaar     31 tot en met 40 jaar vs. 41 tot en met 50 jaar 
      31 tot en met 40 jaar vs. > 50 jaar* 
41 tot en  84.00 17.23 54 100 41 tot en met 50 jaar vs. 18 tot en met 30 jaar   
met 50 jaar     41 tot en met 50 jaar vs. 31 tot en met 40 jaar 
      41 tot en met 50 jaar vs. > 50 jaar 
> 50 jaar 92.93 12.12 65 100 > 50 jaar vs. 18 tot en met 30 jaar 
      > 50 jaar vs. 31 tot en met 40 jaar*   
                  > 50 jaar vs. 41 tot en met 50 jaar 
 
* Is significant bij .05 level (tweezijdig). 

 
Volgens de ANOVA zijn er tussen de meeste groepen geen significante verschillen, 

behalve voor de leeftijdsgroep 31 tot en met 40 jaar en > 50 jaar (p. < .05). De groep 31 tot en 
met 40 jaar rapporteert een lager DRSE dan de vijftig plussers. 
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Tabel 13. Analysis of variance Woonsituatie (n = 101) 
 
  F p.  
Woonsituatie 4.12 0.01 
 

Ook bij woongroepen is er de aanname dat de groepsgemiddelden onderling zullen 
verschillen, aangezien de steekproef significant is (p. < .05). De grootte van de woongroepen 
is niet gelijk aan elkaar. Hierdoor is met behulp van Levene’s test als eerste de gelijkheid in 
populatievariantie vastgesteld. Uit de Levene’s Test komt naar voren dat deze groep een 
gelijke populatievariantie heeft (toetsgrootheid van .776; p.: .51). De nulhypothese wordt niet 
verworpen. Er is dus een post-hoc toets uitgevoerd, waarbij de populatievarianties gelijk zijn 
(Tukey’s post-hoc test) (Pallant, 2010). 
 
Tabel 14. Verschil groepsgemiddelden Drinking Refusal Self-Efficacy – Woonsituatie (n = 101) 
 
Woonsituatie Mean SD Min Max Comparisons 
Zelfstandig met 69.64 20.50 24 100 Zelfstandig met begeleiding vs. Begeleide woonvorm  
begeleiding     Zelfstandig met begeleiding vs. 24-uurs zorg in de wijk* 

Zelfstandig met begeleiding vs. 24-uurs zorg op beschut  
          terrein* 

Begeleide  79.64 22.86 38 100 Begeleide woonvorm vs. Zelfstandig met begeleiding 
woonvorm     Begeleide woonvorm vs. 24-uurs zorg in de wijk 
      Begeleide woonvorm vs. 24-uurs zorg op beschut terrein 
24-uurs zorg 85.73 17.57 39 100 24-uurs zorg in de wijk vs. Zelfstandig met begeleiding* 
in de wijk     24-uurs zorg in de wijk vs. Begeleide woonvorm 
      24-uurs zorg in de wijk vs. 24-uurs zorg op beschut terrein 
24-uurs zorg 83.71 15.29 53 100 24-uurs zorg op beschut terrein vs. Zelfstandig met  
op beschut                        begeleiding* 
terrein      24-uurs zorg op beschut terrein vs. Begeleide woonvorm 
      24-uurs zorg op beschut terrein vs. 24-uurs zorg in de wijk 
 
* Is significant bij .05 level (tweezijdig). 
        

De woongroep zelfstandig met begeleiding is volgens de ANOVA significant 
verschillend met de groepen 24-uurs zorg in de wijk en 24-uurs zorg op beschut terrein (p. < 
.05; tweezijdig getoetst). De overige groepen verschillen niet significant van elkaar. 
Respondenten die begeleid zelfstandig wonen rapporteren een lager DRSE vergeleken met 
participanten die 24-uurs zorg krijgen. Er wordt tussen de overige groepen geen significante 
verschillen gevonden. 
 
DISCUSSIE 
Dit onderzoek had als doel een Nederlandstalig DRSE-meetinstrument voor LVG-ers te 
ontwikkelen en te testen op betrouwbaarheid en validiteit. Het meetinstrument is betrouwbaar 
en valide en kan dus worden gebruikt voor eventuele toekomstige onderzoeksdoeleinden.  
 Om de betrouwbaarheid te bepalen, is de interne consistentie berekend. Het 
meetinstrument heeft hoge Cronbach’s α (.93), item-totaal correlaties en gemiddelde inter-
item correlatie en is dus betrouwbaar (zie tabel 5). Een sterke α wordt verkregen door een 
homogene steekproef, veel items en een grote samenhang tussen de items. Het hebben van 
een sterke samenhang kan ook duiden op het meten van een “smal” begrip. Wellicht wordt het 
begrip dan door de betreffende items onvoldoende in de breedte gedekt (de Vaus, 2002).  
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Wanneer de items met de hoogste inter-item correlaties worden verwijderd (items 3, 5, 7, 10 
en 20), blijft de α hoog (.91). In dat geval moeten er minstens vijf items worden verwijderd, 
wat weinig effect heeft op de hoogte van de α en ten koste gaat van de brede dekking. 
 Het meetinstrument is vergeleken met een betrouwbaar en valide Nederlandstalig 
DRSE-meetinstrument (van Baar, 2009), in een pretest afgenomen bij 10 LVG-ers en 
voorgelegd aan twee experts. Er wordt aangenomen dat de DRSEQ-RID in de breedte 
voldoende dekking geeft en dus indruks –en inhoudsvalide is.  

Wanneer er naar de begripsvaliditeit wordt gekeken dan valt op dat de factorstructuur 
afwijkt van de DRSEQ-R (vier componenten in plaats van drie). Desalniettemin wordt er een 
hoge interne consistentie gevonden op de drie originele subschalen (SP, ER en OP) (zie tabel 
5) en correleren zij gemiddeld tot sterk met elkaar en correleren tevens sterk met het totale 
meetinstrument, zoals ook in de originele DRSEQ-R het geval is (Oei et al., 2005). Deze 
sterke correlaties zijn niet vreemd, omdat de drie subschalen één construct proberen te meten, 
namelijk de DRSE. Dit doen zij alleen in diverse specifieke contexten. De SP subschaal meet 
bijvoorbeeld de DRSE in situaties waar er sprake is van sociale druk. 
 Tevens wordt er een sterk verband gevonden (r = - .53) tussen de DRSE en de 
totaalscore op de AUDIT. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tussen alle drie de AUDIT-
groepen significante verschillen zijn. Uit de resultaten blijkt dus dat het hebben van weinig 
vertrouwen in het eigen vermogen om alcohol in bepaalde situaties te weerstaan (laag DRSE), 
kan leiden tot het consumeren van meer alcohol en het hebben van een grotere 
alcoholproblematiek (hoge totaalscore AUDIT). Aangezien er niet van een causaal verband 
gesproken kan worden, is het ook mogelijk dat LVG-ers die meer drinken en/ of een grotere 
alcoholproblematiek hebben, het moeilijker kunnen vinden om alcohol te weerstaan. De 
correlatie tussen de alcoholconsumptie en de DRSE is - .50. Deze resultaten komen overeen 
met de gegevens die door diverse studies zijn gevonden onder de algemene bevolking (r = - 
.49) (Oei & Burrow, 2000; Von Ah, et al., 2004; Gilles, et al., 2006; van Baar, 2009).  
 De correlatie tussen de SP subschaal, situaties waarin er sprake is van sociale druk, en 
de alcoholconsumptie is het grootst (vergeleken met de andere subschalen). Reeds eerder 
beschreven onderzoeken wijzen erop dat door het gebruik van middelen LVG-ers proberen 
om te worden geaccepteerd door de sociale omgeving (Degenhardt, 2000; Taggart, et al., 
2006; McLaughlin, 2007) en deze reden zou voor hen dan ook een belangrijke motivatie voor 
middelengebruik zijn (Degenhardt, 2000; McLaughlin, 2007). Het komt de validiteit van de 
DRSEQ-RID ten goede dat juist de situaties waarin er sprake is van sociale druk, de grootste 
invloed hebben op het vertrouwen in het eigen vermogen om alcohol te weerstaan. Binnen de 
groep normaal begaafden heeft deze subschaal een kleinere invloed op de DRSE. Voor niet-
verstandelijk gehandicapten is deze motivatie minder belangrijk (Degenhardt, 2000; 
McLaughlin, 2007). Bij deze groep blijken bepaalde gelegenheden (de OP subschaal) het 
sterkst verband te houden met de alcoholconsumptie (Lee & Oei, 1993).  

Er worden tevens significante verschillen gevonden tussen de seksen. Mannen hebben 
een significant lager DRSE dan vrouwen, zoals in de hypothese al werd verondersteld. Ook 
onder niet-verstandelijk gehandicapten is dit het geval (Oei, et al., 2005). Taggart, et al. 
(2006) spraken hun vermoedens uit dat mannen vaker overmatig drinken en hier problemen 
van ondervinden dan vrouwen. Volgens de SE theorie behoort deze groep dan ook een lager 
DRSE te hebben (Oei, et al., 2005). 
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De SE theorie gaat ook op voor de vier woongroepen. Uit verschillende onderzoeken 
zijn er aannames dat LVG-ers die zelfstandig, bij familie of met ambulante begeleiding 
wonen een makkelijkere toegang tot middelen hebben (vergeleken met LVG-ers die resideren 
in een zorginstelling), waardoor zij sneller in aanraking komen met de eerdergenoemde 
middelen. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot overmatig middelengebruik (Barrett & 
Paschos, 2006; McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006). Dat juist de respondenten die 
begeleid zelfstandig wonen een significant lager DRSE rapporteren, vergeleken met diegenen 
die 24-uurs zorg krijgen, is dan ook niet vreemd en vergroot de validiteit van de DRSEQ-RID.  
 
Beperkingen 
Of de steekproefpopulatie een goede afspiegeling geeft van de etniciteit is onwaarschijnlijk. 
De culturele achtergronden van LVG’ers binnen de Nederlandse VG-sector zijn nog niet 
onderzocht en dus onbekend (Stichting Migranten Platform Gehandicapten [MPG], 2004). 
Omdat er binnen dit onderzoek maar vier allochtonen met LVG hebben geparticipeerd, is het 
niet mogelijk om enig uitspraak te doen of er een significant verschil is tussen de DRSE van 
autochtonen en allochtonen. De vraag of er discrepanties zijn, zal in toekomstige studies 
moeten worden beantwoord. 

De groep LVG-ers die begeleid zelfstandig woont, is ondervertegenwoordigd in de 
steekproef, terwijl de categorie die 24-uurszorg krijgt, oververtegenwoordigd lijkt te zijn. Uit 
een studie van Woittiez & Ras (2006) komt naar voren dat het merendeel van de LVG-ers 
zelfstandig resideert met begeleiding (bijna tweederde [14.000 cliënten]) en relatief weinig 
beschermd (ongeveer 10% [6.500 hulpvragers]). Diverse studies suggereren dat LVG-ers die 
zelfstandig wonen een vergroot risico hebben op het overmatig gebruiken van middelen 
(Barrett & Paschos, 2006; McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006). Uit dit onderzoek blijkt 
dat de alcoholconsumptie –en problematiek samenhangt met de DRSE, waardoor de 
mogelijkheid bestaat dat er dus verschillen zijn in de DRSE tussen de steekproef en de 
algehele LVG populatie.  

Daarnaast valt binnen de steekproefpopulatie op dat er een grote groep participanten 
(28.7%) gevaarlijke en schadelijke patronen van alcoholconsumptie vertonen. Onder de 
algemene bevolking kan het vragen naar gevoelige onderwerpen, zoals middelengebruik, 
leiden tot bias. Een voorbeeld hiervan is sociaal wenselijke antwoorden (Streiner & Norman, 
2008, in VanDerNagel, et al., 2008). In een studie van Heal & Sigelman (1995) wordt er 
verondersteld dat er binnen de LVG populatie de validiteit verder kan afnemen door een 
tendentie van de doelgroep positief te antwoorden (acquiscence). Aangezien de prevalentie 
van het middelengebruik en misbruik onder LVG-ers onbekend is (Thijs, et al., 2008) en er 
dus geen vergelijkbare resultaten beschikbaar zijn, is het onduidelijk of er binnen dit 
onderzoek sprake is van acquiscence. 

De PAF laat zien, dat de originele factorstructuur in de DRSEQ-RID niet geheel naar 
voren komt. De DRSEQ-R bestaat namelijk uit drie componenten (Oei & Morawska, 2004), 
terwijl in het DRSE-meetinstrument voor LVG-ers vier componenten te voorschijn komen. 
Ook wanneer item 6 wordt verwijderd (de item die toegevoegd is na de pretest) dan blijft het 
meetinstrument uit vier componenten bestaan. Hoewel de SP en de ER subschaal beide 
worden bevestigd, is dit voor de OP subschaal niet volledig het geval.  

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de basis van DRSEQ-RID in de Engelstalige 
DRSEQ-R ligt. Omdat de vertaling naar het Nederlands enkel door de onderzoeker is 
uitgevoerd en er geen terugvertaling heeft plaatsgevonden, kunnen mogelijkerwijs bepaalde 
items verkeerd zijn geïnterpreteerd.  

   
De waarde van Drinking Refusal Self-Efficacy in het drinkgedrag van licht verstandelijk 

gehandicapten 
 

                      22 
 



Tactus Verslavingszorg                                                Universiteit Twente 
 

Hierdoor kan er een belangrijke essentie van een item worden gemist (Behling & Law, 2000). 
Er is geprobeerd dit grotendeels te ondervangen door het meetinstrument te vergelijken met 
de DRSEQ-RA van van Baar (2009), te laten pretesten door de doelgroep en deze voor te 
leggen aan twee experts.  

Tevens zou een andere reden kunnen zijn dat de meerderheid van de respondenten 
resideert in een zorginstelling (24-uurs zorg op een beschut terrein of in de wijk) (69.3%).  
Items 15 (“… Wanneer ik aan het eten ben.”) en 16 (“… Wanneer ik onderweg ben van het 
werk/ de dagbesteding/ de school naar huis.”) hebben op alle vier de componenten een te lage 
factorlading (een factorlading < .4). Dat juist deze items niet voldoende correleren met de 
overige items kan zijn, omdat de sociale controle in deze situaties groot is. Zo is het eten vaak 
een gezamenlijk bezigheid waar ook de begeleiding aan deelneemt en komt het dikwijls voor 
dat men wordt vervoert door een vervoersbedrijf van en naar het werk of de dagbesteding. 
Beide situaties bemoeilijken de toegang tot middelen en hebben dus een invloed op het in 
aanraking komen met de eerdergenoemde middelen (Barrett & Paschos, 2006; McGillicuddy, 
2006; Taggart, et al., 2006). Daarnaast kan de dagbesteding of het werk plaatsvinden op het 
woonterrein, waardoor item 15 niet van toepassing is op deze subgroep. Dit allen heeft 
mogelijkerwijs een invloed gehad op hoe de respondenten deze items hebben beantwoord. 
Aangezien de groepsgrootte van de respondenten die begeleid zelfstandig resideren kleiner is 
dan 100 (namelijk 25), is het niet mogelijk om een factoranalyse over deze groep uit te voeren 
(Wijnen, et al., 2002) en te toetsen of er drie componenten naar voren komen.  

Uit onderzoeken van Taggart, et al. (2006) en Nieuwenhuis (2010) komt naar voren 
dat het alleen zijn door LVG-ers geassocieerd kan worden met verveling. Verveling kan 
vervolgens leiden tot het overmatig gebruik van middelen (Taggart, et al., 2006; 
Nieuwenhuis, 2010). Mogelijkerwijs verklaart deze associatie waarom items 19 (‘… Wanneer 
ik alleen ben.’) en 20 (‘… Wanneer ik als eerste thuis kom.’) uit één component bestaan en 
dus niet op de OP subschaal laden. Zij kunnen namelijk niet in één adem worden genoemd 
met items 14 (‘… Wanneer ik TV aan het kijken ben.’), 17 (‘… Wanneer ik muziek aan het 
luisteren of een boek aan het lezen ben’) en 18 (… Wanneer ik net klaar ben met sporten.’). In 
deze situaties hoeft er namelijk geen sprake te zijn van verveling.  

Afgezien van de discrepantie tussen de leeftijdsgroep 31 tot en met 40 jaar en > 50 
jaar, wordt er geen significant verschil gevonden tussen de leeftijdsgroepen. 31 tot en met 40 
jarigen hebben een lager DRSE dan 50 plussers. Het valt op dat er geen significante 
verschillen zijn tussen de groep 18 tot en met 30 jaar en de overige groepen, vooral omdat uit 
studie blijkt dat dit groep is die het vaakst overmatig drinkt (Taggart, et al., 2006). Volgens de 
SE theorie behoort deze groep, vergeleken met de andere groepen, dan ook het laagste DRSE 
te hebben. Een mogelijke reden dat dit verschil niet wordt gevonden, zou kunnen zijn dat 
bijna tweederde van de 18 tot en met 30-jarigen in een zorginstelling woont (61.54%). Ook 
wanneer we kijken naar 50 + dan zien we dat veruit het grootste deel van de respondenten 24-
uurszorg krijgt (85.71%), terwijl 31 tot en met 40 jarigen veel vaker zelfstandig met 
begeleiding wonen (maar 53.33% woont in een zorginstelling). Zoals reeds meerdere malen is 
aangegeven, is de sociale controle binnen de 24-uurs zorg groot wat een mogelijke invloed 
heeft op de alcoholconsumptie (Barrett & Paschos, 2006; McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 
2006). 

De ANOVA laat daarnaast zien dat de DRSE tussen LVG-ers die begeleid wonen en 
diegenen die resideren in een zorginstelling niet significant van elkaar verschillen. Dit komt 
hoogstwaarschijnlijk door het kleine aantal respondenten binnen de groep begeleid wonen, 
namelijk 6. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  
Het meetinstrument is betrouwbaar en valide en kan dus worden gebruikt voor eventuele 
toekomstige onderzoeksdoeleinden. De steekproefpopulatie bestond uit een groot aantal 
respondenten en qua leeftijd divers. Daarnaast kwamen de participanten uit zes verschillende 
instellingen en waren ook de meeste woonvormen vertegenwoordigd. Tevens was er 
voldoende variatie in het alcoholgebruik onder de doelgroep. 

Om het DRSE-meetinstrument als betrouwbaar en valide te blijven accepteren, zullen 
de resultaten moeten worden gerepliceerd in toekomstige studies. Dit is in het bijzonder waar 
voor het onderscheidende vermogen tussen diverse groepen. Er zou bijvoorbeeld gekeken 
kunnen worden naar de relatie tussen de DRSE en diverse woongroepen. De vraag blijft nu, 
door het laag aantal respondenten die aan dit onderzoek hebben geparticipeerd, of het verschil 
in DRSE tussen begeleid zelfstandig wonende en licht verstandelijk gehandicapten die 
resideren in een zorginstelling daadwerkelijk komt door een verschil in de woonsituatie (en 
dus de sociale controle) of een tot nu toe onbekende variabel. Aanbevolen wordt om een 
grootschalig onderzoek op te zetten waar uitsluitend gekeken wordt naar de verschillen in 
woonsituaties. Als bijvoorbeeld hieruit zou blijken dat er binnen de groep van respondenten 
die begeleid zelfstandig resideren het DRSE significant lager is, dan kan er mogelijk als 
oplossing gekeken worden naar een grotere sociale controle binnen deze groep.    
 Daarnaast moet de verklaarde variantie van de DRSE in het alcoholgebruik onderzocht 
worden. Mocht deze namelijk onder LVG-ers een hoge voorspeller blijken te zijn dan zou er 
naar preventieve interventies gekeken kunnen worden. Mogelijk dat het inzetten van 
preventieve interventies, bijvoorbeeld het aanleren van drinking refusal skills, kunnen leiden 
tot een verbetering van het drinkgedrag. 
 Ten derde zal de stabiliteit van de DRSEQ-RID moeten worden bestudeerd. Hoewel 
de interne consistentie hoog is, blijft de test-retest betrouwbaarheid onduidelijk. 

De drie componenten die binnen de DRSEQ-R worden gevonden, komen daarnaast 
niet geheel terug in het DRSE-meetinstrument voor LVG-ers. Mogelijk zouden items 14 en 
15 aangepast dan wel verwijderd dienen te worden, liggend aan de woonsituatie van de 
steekproefpopulatie (bijvoorbeeld zelfstandig of in een zorginstelling). Tot slot zijn de items 
van elke subschaal gegroepeerd bij elkaar en is het heilzaam om deze in toekomstige versies 
opnieuw te ordenen, zodat deze verspreid in het meetinstrument terugkomen.   
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BIJLAGE A DRINKING REFUSAL SELF-EFFICACY QUESTIONNAIRE-REVISED 

Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire Revised (DRSEQ-R) 
 
Social pressure self-efficacy (SP): 

1. When I am out to dinner 
2. When someone offers me a drink  
3. When my spouse or partner is drinking 
4. When my friends are drinking 
5. When I am at a pub or club 
 

Emotional relief self-efficacy (ER): 
6. When I am angry 
7. When I feel frustrated 
8. When I am worried 
9. When I feel upset 
10. When I feel down 
11. When I feel nervous 
12. When I feel sad 

 
Opportunistic self-efficacy (OP): 

13. When I am watching T.V.  
14. When I am at lunch 
15. When I am on the way home from work 
16. When I am listening to music or reading 
17. When I am by myself 
18. When I have just finished playing sport 
19. When I first arrive home 

 

 


	Sinds de jaren negentig is er meer aandacht voor het gebruik van psychoactieve middelen, zoals alcohol, tabak, cannabis en cocaïne, onder individuen met een lichte verstandelijke handicap (LVG) (Vandereycken, 2008). Het American Psychiatric Association (APA, 2000) spreekt van LVG bij personen met een intelligentiequotiënt (IQ) tussen de 50 – 55 tot ongeveer 70 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en blijvende behoefte aan ondersteuning. Daarnaast kan er sprake zijn van analfabetisme (McGillicuddy, 2006; Taggart, McLaughlin, Quinn, & Milligan, 2006). In het werkveld is overigens de bovengrens vaak ruimer dan 70. Cliënten met een IQ van 70 tot 85 kunnen ook tot de groep LVG worden gerekend (Didden, Embregts, van der Toorn & Laarhoven, 2009). Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van middelen door licht verstandelijk gehandicapten (LVG-ers) regelmatig voorkomt (VanDerNagel, Kiewik, de Jong, Buitelaar, Didden, Uges, McGillicuddy & Korzilius, 2008). Enkele recente verkennende studies doen vermoeden dat dit gebruik de laatste jaren zelfs aan het toenemen is, hoewel het nog steeds minder lijkt te zijn dan het gebruik van de algemene populatie (Sturmey, Reyer, Lee & Robek, 2003); McGillicuddy, 2006; Taggart, et al., 2006; Bransen, Schipper, Mutsaers, Haverman & Blekman, 2008). 
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