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Met de MATE worden patiëntkenmerken in de verslavingszorg vastgesteld. Met deze patiëntkenmerken kan een
indicatie voor - en evaluatie van - zorg en behandeling in de verslavingszorg worden gegeven. De MATE meet zowel
beperkingen als compensatiefactoren en is gebaseerd op classificatiesystemen van de WHO.
De MATE bestaat uit tien onderdelen waarvan enkele ook los in BergOp zijn af te nemen. Dit zijn de MATE 1 (matrix
middelen gebruik), de MATE Q1 (Middelen verlangen), MATE-ICN en MATE Q3 (motivatie voor behandeling).
De MATE wordt door behandelaren ingevuld. Sommige onderdelen kunnen rechtstreeks door de cliënt worden
ingevuld, dit zijn de MATE-Q en de MATE-S. Tot slot kan van zowel de MATE als de MATE-Q een verkorte versie
(“uitkomsten”) worden afgenomen.
De MATE wordt gebruikt in de verslavingszorg. BergOp ondersteunt in de aanlevering aan SBG.

De vragenlijst
Vragen
De MATE is een instrument dat de behandelaar in kan vullen op basis van informatie die
hij/zij verzameld heeft in gesprekken met de cliënt/patiënt. Sommige vragen dient de
behandelaar rechtstreeks aan de cliënt/patiënt te vragen. Niet alle items hoeven ingevuld
te worden. De MATE bestaat uit tien delen.
1. Middelen: gebruik
2. Indicaties psychiatrisch of medisch consult
3. Verslavingsbehandelingsgeschiedenis
4. Middelen: afhankelijkheid en misbruik
5. Lichamelijke klachten
6. Persoonlijkheid
7. Activiteiten en participatie; zorg en ondersteuning (MATE-ICN)
8. Externe factoren van invloed op het herstelproces (MATE-ICN)
Q.1.Middelen: verlangen
Q.2.Depressie, Angst en Stress

Afnameduur
60 minuten

Informanten
Behandelaren van jongeren en volwassenen met verslavingsproblematiek.

Schalen, scoring en normering
Van de MATE worden schaalscores berekend. Daarnaast worden ernstscores berekend voor
het bepalen van de zorgzwaarte.

Schaalscores
Indicaties
- S2.1 Kenmerken somatische comorbiditeit
- S2.2 Onder psychiatrische of psychologische behandeling
- S2.3 Kenmerken psychiatrische comorbiditeit
Afhankelijkheid
- S4.1 Afhankelijkheid
- S4.2 Misbruik
- S4.3 Ernst afhankelijkheid/misbruik
Lichamelijke klachten
- S5.1 Lichamelijke klachten
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Persoonlijkheid
- S6.1 Persoonlijkheid
MATE-ICN
- S7.1
- S7.2
- S7.3
- S7.4
-

Beperkingen – totaal
Beperkingen – basaal
Beperkingen – relationeel
Zorg en ondersteuning bij beperkingen

S8.1 Positieve externe invloed
S8.2 Negatieve externe invloed
S8.3 Zorgbehoefte

Middelen: verlangen
- SQ1.1Verlangen
DASS
-

SQ2.1
SQ2.2
SQ2.3
SQ2.4

Depressie
Angst
Stress
Depressie Angst Stress – Totaal

Elke schaalscore heeft een eigen drempelwaarde.

Zorgzwaarte
De MATE in ingericht om behandelaren te ondersteunen bij het bepalen van de zorgzwaarte
voor een cliënt of patiënt. Met behulp van de MATE kunnen vier dimensies berekend worden.
Met deze vier dimensies kan de beslisboom voor het toewijzen van personen aan niveaus van
zorg en behandeling worden toegepast. Deze beslisboom behoort bij het intakeprotocol van
De Wildt et al., 2002.
- Ernst van de verslaving
- Ernst van de comorbide psychopathologie
- Ernst van sociale desintegratie
- Verslavingsgeschiedenis
Scores van de MATE kunnen echter ook gebruikt worden voor andere beslisbomen: de
beslisboom is geen inherent onderdeel van de MATE.

Psychometrische gegevens
De MATE is in 2009 door de Cotan beoordeeld. De uitgangspunten bij testconstructie en de
kwaliteit van het testmateriaal zijn als goed beoordeeld en de begripsvaliditeit was
voldoende. De kwaliteit van de handleiding, de normen, betrouwbaarheid en
criteriumvaliditeit waren echter onvoldoende, met name wegens een gebrek aan onderzoek.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De MATE wordt uitgegeven door Bureau Bêta. U kunt de MATE gratis downloaden van
www.mateinfo.eu.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
 Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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