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• Operante conditionering

• Belonen van 'gewenst' gedrag

• Objectief en verifieerbaar

meta-analyses

Contingentie management: Wat is het?

Davis et al. 2016 Preventive Medicine



• Contingentie management is 
effectief zo lang je patiënten 
beloont; zodra je stopt met 
belonen vallen mensen terug.

• Het positieve effect van 
contingentie management houdt 
ten minste 3 tot zelfs wel 6 
maanden aan.

Contingentie management: Duur van het effect

• 23 RCTs met 3.320 patiënten

• escalerende beloning: mediaan = $466

• follow-up duur: mediaan = 24 weken

• ORabstinentie = 1.22 ten gunste van CM

22% grotere kans op abstinentie ten 
tijde van langste follow-up

Ginley et al. 2021 Journal of Consulting and Clinical Psychology



• Contingentie management is 
effectiever wanneer het 
gecombineerd wordt met 
cognitieve gedragstherapie.

• Het toevoegen van cognitieve 
gedragstherapie aan 
contingentie management leidt 
niet tot betere resultaten.

Contingentie management: Combinatie met CGT

Sheridan Rains et al. 2020 BMJ Open

• 12 RCTs met 1.654 patiënten

• beloning variërend van $25 tot $1278

• interventie duur: 3 tot 24 weken

• CM vs. CM + psychotherapie:RR = 0.97

• CM vs. CM + CGT/MGV: RR = 0.92

geen aanwijzing dat toevoegen van 
psychotherapie de effectiviteit van 
CM vergroot.



• Contingentie management is 
voor alle patiënten effectief, 
ongeacht hun 'achtergrond-
kenmerken' en hun motivatie.

• Contingentie management is 
voor alle patiënten effectief, 
ongeacht hun 'achtergrond-
kenmerken', maar ze moeten 
wel gemotiveerd zijn om hun 
middelengebruik te stoppen of 
aanzienlijk te minderen.

Contingentie management: Indicatie
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d ALL PATIENTS = 0.48
d INTENTION-NO = 0.00
d INTENTION-YES = 0.61

Blanken et al. 2016 Drug and Alcohol Dependence

intentie om te stoppen met cocaïne

n = 66   n = 74n = 39   n = 33n = 107 n = 107





 Wanneer komt zorg voor
vergoeding vanuit de 
zorgverzekeringswet in 
aanmerking?

 Wie bepaalt dat?

 Wie stelt vast hoeveel het 
mag kosten en hoe het 
betaald wordt?

Literatuur:

• Circulaire ZN

• Beoordeling 'stand van 

de wetenschap en 

praktijk' | Rapport | 

Zorginstituut Nederland



Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is de koepelorganisatie van elf zorgverzekeraars 
in Nederland. ( ). ZN ondersteunt haar leden door invulling te geven aan de missie 
van de Nederlandse zorgverzekeraars: het regelen van kwalitatief goede zorg voor 
hun verzekerden, die tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk is en die gericht is op 
het bevorderen van het welzijn van hun verzekerden.

ZN concludeert dat: "contingentie management voldoet aan de stand van de 
wetenschap en de praktijk" ...

cocaïne: "eigenstandig"

(meth)amfetamine: alleen in combinatie met CGT als beperkt onderdeel van een 
behandeling en waarbij de behandeldoelen in het behandelplan zijn opgenomen.

cannabis: alleen in combinatie met CGT als beperkt onderdeel ...

opiaat: als toegevoegde interventie bij een farmacologische behandeling.

https://www.zn.nl/336986125/publicaties?DossierIds=339148801 (accessed: Thursday, 29 September 2022)
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Als zorgprofessional hebben we naast een verantwoordelijkheid
naar het individu ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid:

• Kwaliteit

• Toegankelijkheid

• Betaalbaarheid

Voor wie zetten we contingentimanagement in? 

Wat mag dat de maatschappij kosten? 



CM in de 
praktijk

Discussie



1. Hoe organiseer je de urine-afname?

• Welk middel/ middelen?

• Frequentie?

• Welke tests (sneltest/ lab?)

• Hoe regel je dit?



2. Welke beloning?

• Welk type beloning: Geld, Cadeaubonnen/ vouchers, 
Loterij met cadeaus?

• Hoe hoog en welk beloningsschema?

• Hoe regel je dit?



3. Wat is de rol van de behandelaar?

a. Praktisch/ instrumenteel?

b. Welke houding/rol/focus?

c. Aanvullende behandeling nodig? Zo ja, welke?



Klinische waarde van beloning (CM)

• Verheldert behandelingsdoelen
• Neemt afstand van straffen
• Geeft cliënten een reden om 

abstinent te zijn op korte termijn
• Geeft de mogelijkheid om van 

behandelingssucces te genieten
 versterkt cliënt-empowerment  



De financiële en ethische grenzen

We kunnen ons niet permitteren deze behandeling te
betalen vanwege financiële of ethische redenen

(Gaan we toch verslaafden betalen voor abstinentie?)
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CM ERVAREN -> KaarteN / KaNs op Kado ! 

• Doelgedrag: aanwezigheid en op tijd komen
• Objectieve monitoring: bij binnenkomst een kaart
• Bekrachting: Contingent belonging- een trekking 

voor een tastbare beloningen en sociale bekrachting

1/2 kansen om een kleine prijs te winnen

1/4 kansen om een prijs te winnen €1

1/8 kansen om een prijs te winnen €2



CM ERVAREN -> KaarteN / KaNs op Kado ! 

• Doelgedrag: aanwezigheid en op tijd komen
• Objectieve monitoring: bij binnenkomst een kaart
• Bekrachting: Contingent belonging- een trekking 

voor een tastbare beloningen en sociale bekrachting

2 kansen om geld te winnen

1 kans om een activiteit prijs te winnen

1 kans om een JUMBO prijs te winnen
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