
• Het onderzoeken van de effectiviteit van 
Take it Personal!+ in het verminderen van       
middelengebruik

• Non-concurrent multiple baseline design across
participants[1]

• Tien participanten met een LVB en een stoornis in het 
gebruik van alcohol, cannabis, XTC, cocaïne of speed 

• Vier fases: baseline (7-9 dagen), interventie, post-
treatment (1 maand) en follow-up (na 3 maanden)

• Monitoren middelengebruik met dagelijkse metingen 
met een mobiele applicatie

• Afname SumID-Q (vragenlijst ernst middelengebruik) 
baseline, post-treatment en follow-up

• Interviews met cliënten en vertrouwenspersoon 
• Visuele en statistische analyse single case designs

• Stoppen of minderen middelengebruik[2]

• Motiverende gespreksvoering
• Cognitieve gedragstherapie
• Gepersonaliseerd o.b.v. persoonlijkheidsprofiel (negatief denken, 

angstgevoeligheid, sensatie zoeken, impulsiviteit)
• 11 weken behandelinhoud
• Twee sessies per week, waarbij 1 keer per week een vertrouwenspersoon van de 

client aanwezig is
• Ondersteunt met de applicatie TiP!

Visuele analyse afname joints bij één participant

• Onderzoek zit in de eindfase
• Voorlopige resultaten zijn positief
• Eerste ervaringen zijn positief
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