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Eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen 

Engageren 

Engageren is het proces waarbij patiënt en hulpverlener een helpende werkrelatie 

vestigen die gekenmerkt wordt door wederzijds vertrouwen en respect. Engagement is de 

relationele fundering van het proces, een vereiste voor alles wat volgt. 

Het eerste gesprek 

Het initiële contact of eerste gesprek is cruciaal voor succesvol engagement aangezien 

het de toon zet en verwachtingen over het verdere verloop schept. Patiënten zullen 
tijdens een eerste gesprek al snel uitmaken in welke mate ze de hulpverlener vertrouwen, 

hoe ze zich voelen bij het contact, en of ze al dan niet willen terugkomen. Uit onderzoek 

blijkt dat de inschatting van de patiënt van de kwaliteit van de werkrelatie voorspellend is 

voor (lange-termijn) uitkomsten, therapietrouw, en drop-out. 

Vragen die patiënten zich typisch zullen stellen tijdens het eerste contact zijn: 

• Voel ik me gerespecteerd door deze hulpverlener? 

• Luistert de hulpverlener naar me en begrijpt hij of zij me? 

• Vertrouw ik de hulpverlener? 

• Kan ik zelf iets inbrengen in dit gesprek? 

• Stemt de hulpverlener het gesprek op mij af in plaats van een standaard 

benadering? 

Het is voor de hulpverlener cruciaal om de mate van engagement goed in te schatten. 

Een aantal vragen die de hulpverlener zich daarbij best stelt zijn: 

• Voelt de patiënt zich comfortabel bij dit gesprek? 

• Hoe ondersteunend en helpend ben ik? 

• Begrijp ik het perspectief en de bekommernissen van deze patiënt? 

• Hoe comfortabel voel ik me bij dit gesprek? 

• Voelt dit aan als een samenwerkend partnerschap? 

Valkuilen 

De acties van de hulpverlener zijn vaak bepalend voor al dan niet succesvol engagement. 

Het is daarom van belang om tijdens dit eerste gesprek, maar eigenlijk ook bij elk verder 

contact met de patiënt, waakzaam te zijn voor een aantal typische valkuilen, die eerder 

aanleiding geven tot "disengagement": 

  

1. De valkuil van assessment. 

Dit wordt ook wel de valkuil van vraag-en-antwoord genoemd. Vaak hebben hulpverleners 

het gevoel dat ze pas helpend kunnen zijn als ze veel informatie hebben. Vanuit dit gevoel 

krijgt het gesprek vaak de vorm van een intake, waarbij de hulpverlener de ene na de 

andere vraag stelt die de patiënt dan telkens kort antwoordt (gesloten vragen, zie verder). 

Deze strategie wordt ook soms gebruikt wanneer de hulpverlener zich onzeker voelt, om zo 

het gevoel van controle te vergroten. Het nadeel van dergelijk format is dat het de 

verwachting schept van een bepaalde rolverdeling, namelijk de actieve behandelaar , die 

de touwtjes in handen houdt en vooral de eigen agenda nastreeft, en de passieve patiënt, 

die slechts oppervlakkig aan het woord is en weinig ruimte krijgt om te exploreren. 

  

2. Valkuil van partijdigheid. 

Een enthousiast en competent hulpverlener, die een probleem identificeert, zal vanuit de 

oprechte wens om de patiënt te helpen, vaak geneigd zijn om een gedragsverandering voor 
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te schrijven. Dergelijke benadering kan prima werken in de curatieve geneeskunde bij acute 

klachten, waar de patiënt een arts consulteert met de verwachting dat deze een 

behandeling voorschrijft om het probleem op te lossen. Wanneer het echter gaat om 

persoonlijke gedragsverandering is dit minder aangewezen. Patiënten voelen zich immers 

vaak ambivalent over het betreffende gedrag, en wanneer de hulpverlener zich positioneert 

aan de "veranderkant", lokt dit bij de patiënt net argumenten voor de "behoudkant" uit.       

 

3. Valkuil van expertise tonen. 

Deze valkuil is een specifieke vorm van partijdigheid. Om de argumenten voor 

gedragsverandering kracht bij te zetten, gebeurt het soms dat de hulpverlener de indruk 

wekt alle wijsheid in pacht te hebben (ik als hulpverlener weet precies wat er moet 

gebeuren). De patiënt wordt op die manier in een passieve rol gedrongen en voelt zich de 

les gespeld, wat niet zelden leidt tot weerstand, terwijl de hulpverlener niet begrijpt waarom 

de patiënt het goedbedoelde advies niet opvolgt (zie leerpad 2, onderdeel 'adviseren'). Als 

hulpverlener impliciet en expliciet laten ontvallen dat je de juiste antwoorden hebt en 'het 

beter weet' is een dooddoener voor een open en respectvolle samenwerking.                  

 

4. Valkuil van etiketten plakken. 

Ook dit is eigenlijk een specifieke vorm van de valkuil van partijdigheid. De hulpverlener wil 

focussen op een bepaald probleem, en kleeft er een (diagnostisch) label op om de patiënt 

te overtuigen van het belang. Sommigen geloven dat het voor een patiënt cruciaal is om de 

diagnose van de hulpverlener te erkennen en aanvaarden. Echter, omdat deze labels vaak 

stigmatiserend zijn, kan dit oncomfortabel aanvoelen voor de patiënt, en het hoeft dan ook 

niet te verwonderen dat deze hiertegen in het verweer gaat.  

 

5. Valkuil van overhaaste focus. 

Deze valkuil komt erop neer dat de hulpverlener aan de slag wil gaan met een specifiek 

probleem zonder rekening te houden met de prioriteiten van de patiënt. Dit gebeurt typisch 

wanneer de hulpverlener liever niet teveel tijd verliest en meteen willen inzoomen op het 

"relevante" gedrag. De patiënt heeft echter vaak andere prioriteiten, en ziet niet altijd het 

belang in van het probleemgedrag dat aangereikt wordt door de hulpverlener. Gebrek aan 

aandacht voor het perspectief en de zorgen van de patiënt, vergroot de kans op defensieve 

reacties, en kan ertoe leiden dat er een worsteling ontstaat over wat nu wel en niet 

besproken dient te worden. Wat hier met andere woorden gebeurt is dat de hulpverlener 

reeds begint te focussen vooraleer er engagement is, dus vooraleer er een werkrelatie 

gevestigd is en gemeenschappelijke doelen geformuleerd zijn.                        

 

6. Valkuil van de schuldvraag. 

Het impliciet suggereren of expliciet aangeven dat de patiënt verantwoordelijk is voor de 

huidige situatie lokt defensieve reacties uit. Ook het zich negatief uitlaten over signalen van 

de patiënt waaruit blijkt dat die het minder tot niet prioritair vindt om te veranderen, werkt 

contraproductief. Soms gebeurt het ook dat de patiënt zelf reeds bezorgd is dat het 

probleem ontstaan is door zijn of haar eigen fout. Dit bevestigen is niet aangewezen, omdat 

het de neutraliteit van de hulpverlener aantast, en geen veilig klimaat voor exploratie biedt. 

Gesprek openen 

Om engagement te bevorderen, is het cruciaal om aandacht te besteden aan de opbouw 

van de opening. Patiënten komen binnen met zeer uiteenlopende verwachtingen. Enerzijds 

hebben ze zelf bepaalde zorgen en wensen. Anderzijds kunnen ze bepaalde verwachtingen 

over de hulpverlener (men verwacht bijvoorbeeld dat deze zal adviseren of bekritiseren). 

Daarom kan het nuttig zijn om de patiënt van in het begin duidelijk te maken hoe het 

gesprek (en bij uitbreiding eventueel het verdere hulpverleningstraject) zal verlopen. Een 

goede uitleg over wederzijdse verwachtingen kan de gedachten van de patiënt tot rust 
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brengen, en de (goede) toon zetten voor het verdere verloop. Enkele elementen waaruit 

zo'n uitleg kan bestaan zijn: 

• Afbakening van beschikbare tijd (duur van het gesprek); 

• Beschrijving rollen en doelstellingen van hulpverlener; 

• Beschrijving rol patiënt; 

• Opsomming van zaken die aandacht verdienen; 

• Beginnen met een (brede) open vraag 

Hoe kan dit er nu concreet uitzien? Hieronder een voorbeeld: 

"We hebben ongeveer een half uur de tijd. Die wil ik vooral graag gebruiken om te weten te 

komen hoe ik u best kan helpen. Waarschijnlijk zal ik een groot deel van de tijd luisteren, 

zodat ik kan horen hoe u tegen dingen aankijkt en waarover u zich zorgen maakt. U heeft zelf 

wellicht ook bepaalde verwachtingen over wat hier zal gebeuren, en daarover wil ik ook 

graag wat horen. Tegen het einde heb ik nog wat specifieke details van u nodig, maar laten 

we nu gewoon beginnen. Waar kan ik jou mee helpen?” 

Basistechnieken 

1. Open vragen stellen 

Open vragen nodigen de patiënt uit om te reflecteren en te elaboreren. Een open vraag is 

een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Door open vragen te stellen, geef je 

iemand de ruimte om zelf na te denken en te kiezen welke kant het antwoord op gaat. 

Aangezien patiënten op die manier het grootste deel van de tijd uitgenodigd worden om te 

praten, krijgen ze de kans om te verkennen wat hen bezighoudt. Open vragen zijn niet alleen 

belangrijk om een sfeer van vertrouwen en aanvaarding te creëren, ze bieden ook opening 

tot verkenning. 

Enkele nuttige, korte en eenvoudige open vragen: 

• Waar hebt u op dit moment het meeste last van? 

• Wat vindt u het vervelendste aan … ? 

• Wat gebeurt er precies wanneer u die pijn ervaart? 

• Wat is u het eerst opgevallen wanneer u … ? 

• Vertel mij er eens wat meer over? 

Gesloten vragen zijn het tegenovergestelde van open vragen. Dat zijn vragen naar 

specifieke informatie die doorgaans zeer kort beantwoord kunnen worden, of waarop je 

gemakkelijk met ja of nee kan antwoorden. Met gesloten vragen doe je over het algemeen 

twee dingen: je controleert je ideeën en je verzamelt feitelijke informatie die jij denkt nodig te 

hebben. 

Een reeks gesloten vragen kan de indruk wekken dat jij de expert bent en dat er na de 

vragenronde een diagnose of oplossing zal volgen. Echter, door alleen jouw ideeën te 

controleren, ga je eraan voorbij dat de patiënt wel eens een heel andere kijk zou kunnen 

hebben. 

Zelfs met open vragen vermijd je best om er teveel na elkaar te vragen. Als duimregel houd 

je er best aan niet meer dan 3 opeenvolgende vragen te stellen. Dergelijke reeks vragen (zie 

assessment valkuil) kan namelijk de indruk wekken dat jij de expert bent en dat er na de 

vragenronde een diagnose of oplossing zal volgen (zie valkuilen van partijdigheid en 

expertise). Het beste is om het antwoord op elke vraag te laten volgen door een reflectie (zie 

verder, punt 3). Een ritme van gemiddeld 2 reflecties per vraag is aangewezen (hanteer dit 

niet als een rigide regel, let er vooral op dat je meer reflecteert dan vraagt). 

Let ook op met open vragen die eigenlijk vermomde gesloten vragen zijn, zoals 

meerkeuzevragen, die beginnen als een open vraag maar daarna vernauwd worden door 
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de patiënt te laten kiezen uit specifieke antwoordopties. 

Enkele voorbeelden: 

• "Wat denk je dat de beste oplossing is voor jou: medicatie, diëten, of meer bewegen? 

• "Wat wil je bereiken: minderen met roken of helemaal stoppen? 

• "Hoe belangrijk is het voor jou om van je dwanghandelingen af te geraken?" 

2. Affirmeren 

Algemeen gaat de hulpverlener de patiënt erkennen als een persoon die de mogelijkheid 

heeft om te groeien en te veranderen, en de vrijheid om dit al dan niet te doen. Hiervoor zal 

de hulpverlener tijdens het gesprek specifieke sterktes, bekwaamheden, goede intenties, en 

inspanningen van de patiënt erkennen en becommentariëren. Dit vereist een positieve mind-

set, waarbij de hulpverlener steeds alert is voor sterktes, goede stappen, en intenties. 

Affirmatie heeft als doel om de patiënt te steunen en aan te moedigen. Het leidt tot 

congruentie in werkrelatie aangezien het tonen van positiviteit meestal ook positiviteit bij de 

ander oproept. Het reduceert ook (de kans op) defensieve reacties, en creëert bij de patiënt 

meer openheid voor potentieel "bedreigende" informatie. 

Bij affirmeren is het essentieel dat je zaken prijst die kloppen, en dat je oprecht bent, wat 

goed luisteren naar en begrijpen van de patiënt vereist. Affirmeren hoeft trouwens niet steeds 

van de hulpverlener te komen. Je kan bijvoorbeeld ook vragen aan de patiënt om zijn of 

haar eigen sterktes en inspanningen te beschrijven.  

Gesprekstechnisch is het van belang om een affirmatie niet te beginnen met "ik..." omdat dit 

meer focust op de hulpverlener dan op de patiënt. Beter is om gebruik te maken van "je...". 

Enkele voorbeelden: 

• "Je hebt al veel bereikt op korte tijd" 

• "Je bedoeling was goed, ook al is het resultaat niet wat je gewenst had..." 

• "Dat klinkt als een goed voorstel" 

Het tegenovergestelde van affirmeren is de patiënt bekritiseren en een slecht gevoel geven 

over de huidige situatie, in de (foutieve) veronderstelling dat dit zal aanzetten tot 

gedragsverandering (zie valkuilen etiketten plakken en beschuldigen). 

3. Reflectief luisteren 

Met reflectief luisteren bedoelt men het proces waarbij we een redelijke gok doen naar de 

betekenis van een uitspraak en daar zelf een uitspraak over doen. Het proces van 

communicatie staat hierin centraal. 

Wanneer een persoon spreekt, wil deze een bepaalde betekenis communiceren. Deze 

betekenis wordt gecodeerd in woorden. Vaak is dit niet perfect, en zeggen mensen niet 

helemaal wat ze bedoelen. De luisteraar moet actief luisteren om de woorden accuraat te 

horen en hun betekenis te decoderen. Communicatie kan dus op 3 manieren foutlopen: 

coderen, horen, en decoderen. Reflectief luisteren betekent dat de hulpverlener een 

redelijke gok doet naar de originele betekenis, en deze interpretatie terugkaatst naar de 

patiënt in de vorm van een uitspraak. Gesprekstechnisch is het van belang om een uitspraak 

te gebruiken (bij voorkeur met "je...") eerder dan een vraag (let hierbij dus ook op de 

intonatie, en verlaag de toon op het einde van de uitspraak). 

 

Wat iemand bedoelt is niet goed zichtbaar. Je zou het als een ijsberg kunnen zien. Jij ziet 

alleen het topje maar de bedoeling van de ander ligt onder de waterspiegel. Door reflectief 

luisteren kun je dat stuk onder de waterspiegel komen. 

Als we naar de opmerking kijken: "Wat fijn dat je er nog eens bent!" . Wat kan dan de 

boodschap zijn?  
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De invulling hiervan hangt af van de context, zo zal de bedoeling van een moeder jegens 

haar zoon anders zijn dan van een baas aan een werknemer of jij tegen een vriendin. Zakelijk 

zou dit kunnen betekenen dat de aanwezigheid van een persoon gewaardeerd wordt. In 

een vriendschappelijke of familiale context kan dit een uitdrukking zijn van eenzaamheid. Of 

een verzoek om vaker langs te komen. Of een verwijt dat deze persoon niet vaak genoeg 

langskomt. We zullen onze hypothese dus moeten toetsen.  

Omdat de luisteraar niet weet of zijn of haar interpretatie juist is, voelt het intuïtief misschien 

wat vreemd om dit niet te toetsen via een vraag. De reden om een uitspraak boven een 

vraag te verkiezen is dat we weten dat een uitspraak minder gemakkelijk defensieve reacties 

uitlokt dan een vraag, en eerder aanzet tot verdere exploratie. Een vraag vereist een 

antwoord, en plaatst op die manier een eis naar de patiënt. Een reflectie is nooit goed of 

fout, het is eerder een communicatiemiddel dat je helpt bij het beter begrijpen van de 

patiënt. 

Reflecteren kan op verschillende niveaus. Een eenvoudige reflectie voegt weinig of niets toe 

aan wat de patiënt gezegd heeft. Dit kan zeker nuttig zijn, maar overmatig gebruik hiervan 

kan er voor zorgen dat het gesprek in cirkels blijft ronddraaien, en dus teveel blijft hangen. 

Een complexe reflectie voegt een zekere betekenis of nadruk toe aan wat de patiënt 

gezegd heeft, waarbij de hulpverlener een gok doet naar onuitgesproken inhoud. Dit soort 

reflecties zal het gesprek meer vaart geven. Houd er wel rekening mee dat dit vooral in het 

begin wat oncomfortabel kan aanvoelen. Op termijn faciliteert het echter communicatie en 

begrip. Uiteraard dien je ook op te letten dat je niet overdrijft en te ver gaat met gokken wat 

de patiënt bedoeld kan hebben. Normaal gezien zal je dit vrij snel merken in de reacties van 

de patiënt. Dit niveau van reflecteren is uitdagend, maar kan zeker geleerd worden mits 

enige training. Positief hierbij is dat elke keer je iemand een reflectie biedt, je onmiddellijk 

feedback krijgt hoe accuraat deze was. 

 

VOORBEELDEN: 

      Patiënt: "Al die medicijnen telkens stipt innemen, ze hebben makkelijk praten…" 

      Eenvoudige reflectie: “Je vindt het medicatieschema dat je arts voorgeschreven heeft 

moeilijk om volgen.” 

  

     Patiënt: "Ik heb soms het idee dat ik nogal veel drink" 

     Een complexe reflectie: "Je maakt je zorgen over je drankgebruik” 

    Of: "Je hebt het gevoel dat je meer drinkt dan goed voor je is" 

Er zijn ook categoriëen in reflectief reflecteren:  

• Op inhoud (proces, letterlijk wat er is/gebeurt)  

• Op gevoel (aanwezige gevoelens, beleving, energie, uitstraling)  

• Op betekenis (betekenis of gevolgen van iets, invloed op iets anders)  

• Versterkt (zonder oordeel vergroten, krachtiger benoemen) (deze vorm van 

reflecteren wordt in detail behandeld in leerpad 3). 

Voorbeeld: “Ik ben ontslagen op mijn werk, daar sta je dan mooi op je 58 jaar” 

• Je hebt geen werk meer (inhoud)  

• Je vraagt je af of je nog wel ooit aan werk zal geraken (betekenis)  

• Je vindt het niet eerlijk dat ze mensen met zo’n staat van dienst op straat zetten… 

(gevoelsreflectie)  

• Op dit moment heb je geen werk en je zou wel werk willen (dubbelzijdig) (deze vorm 

van reflecteren wordt in detail behandeld in leerpad 3) 

Voorbeeld 2: “Ik wil dit wel veranderen, maar het lukt niet.”  

• Je wilt het wel veranderen (tekst) 



6 
 

• Het is je nog niet gelukt (inhoud) 

• Je vraagt je af of het wel ooit gaat lukken (betekenis) 

• Het frustreert je (gevoelsreflectie) 

• Het is lastig en tegelijk heb je ook goede redenen om dit aan te pakken (dubbelzijdig) 

(deze vorm van reflecteren wordt in detail behandeld in leerpad 3) 

Reflectief luisteren heeft verschillende functies: 

• verdiept de mate waarin de hulpverlener de patiënt begrijpt door na te gaan of de 

interpretatie van diens uitspraak klopt 

• laat de patiënt toe om de eigen gedachten en gevoelens opnieuw te horen (in 

andere woorden) en te overpeinzen 

• de patiënt aan het woord laten, exploreren, en overpeinzen 

Reflectief luisteren heeft diverse positieve uitkomsten bij de patiënt. 

• laat horen dat de hulpverlener de patiënt goed begrepen heeft (“Ik hoor je”) 

• duidt op respect vanwege de hulpverlener (“Ik aanvaard je en veroordeel je niet”) 

• werkt bekrachtigend ("Dit is belangrijk voor jou”) en moedigt aan om ambivalentie 

verder te exploreren (“Vertel meer”) 

• kan de kans op weerstand verkleinen (patiënt ervaart dat je pogingen doet om 

hem/haar te begrijpen) 

Een reflectie is dus nog steeds directief. Het is geen complete samenvatting, maar je richt de 

aandacht op een bepaald deel van een uitspraak.  

4. Samenvatten 

Samenvatten is een uitgebreidere vorm van reflecteren waarbij de hulpverlener een aantal 

zaken verzamelt die de patiënt gezegd heeft, en terugkoppelt naar de patiënt. Het is een 

techniek die kan toegepast worden om elementen uit het gesprek aan elkaar te linken en te 

versterken. Het toont aan dat je zorgvuldig geluisterd hebt, en hebt onthouden en 

gewaardeerd wat de patiënt gezegd heeft. Het bereidt de patiënt ook voor op een meer 

gedetailleerde bespreking van dat onderwerp. 

 

We onderscheiden 3 soorten samenvattingen: 

• Verzamelen = bundelen van een aantal uitspraken van de patiënt. Dit wordt vaak 

kort gehouden zodat de vaart behouden blijft en is bedoeld om uit te nodigen tot 

verder exploreren: “en verder?” 

• Koppelen = verbinden van uitspraken die op verschillende momenten geuit werden. 

Het doel is om de patiënt te doen nadenken over de verbanden. Vaak gaat het hier 

om een verheldering van de ambivalentie, door twee tegengestelde zaken aan 

elkaar te koppelen. Hoewel beide elementen aangereikt zijn door de patiënt zelf, 

bied je door deze te combineren een nieuwe betekenis of een nieuw perspectief. 

• Overgang maken = gesprek afronden en overgang maken naar een ander 

onderwerp. Het kan ook gebruikt worden om een sessie af te sluiten. Het is nuttig om 

dit vooraf aan te kondigen en ook hier de patiënt uit te nodigen om aan te vullen 

wat je eventueel gemist hebt. 

Focussen 

Het proces van engageren leidt tot een focus op een specifieke agenda, namelijk waarover 

de patiënt komt praten. De hulpverlener kan ook een agenda hebben. De mate waarin 

deze overeenkomt met die van de patiënt kan variëren. 
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Focussen betreft het gidsen van de patiënt naar een doelgedrag dat belangrijk is voor hem 

of haar. Het proces van focussen helpt de richting van het gesprek te verhelderen, de 

horizon waarnaar men wil bewegen. Met andere woorden, welke verandering(en) hoopt 

men te bereiken door het gesprek. Focussen is het continue proces van richting zoeken en 

aanhouden. Idealiter is er tussen patiënt en hulpverlener een gedeeld gevoel van richting, 

net als een gids en een reiziger een overeenkomst hebben over waar ze naartoe gaan. Het 

proces van focussen is die richting te vinden en, daarbinnen, meer specifieke haalbare 

doelen te formuleren. Dit gaat dan over in het proces van oproepen en plannen.  

De focus kan bepaald worden door minstens 3 factoren: 

1. Patiënt. De meest voor de hand liggende bron van richting komt van de patiënt zelf. 

Patiënten komen met bepaalde problemen en bekommernissen 

2. Setting. Indien de setting specifieke problemen behandelt, is er weinig twijfel in welke 

richting het gesprek zal gaan. 

3. Hulpverlener. Vaak gebeurt het dat de patiënt met een bepaald doel komt, maar 

merkt de hulpverlener dat een andere verandering nodig is. De uitdaging is dan hoe 

dit ter sprake te brengen en de bereidwilligheid van de patiënt om dit te bespreken 

te exploreren. Soms is het zo dat dit nieuwe doel kan helpen, of zelfs noodzakelijk 

geacht wordt door de hulpverlener, om het doel van de patiënt te bereiken. 

Patiënten zullen zich daar niet steeds van bewust zijn, of willen gewoon hun doel 

bereiken zonder bijkomende verandering. 

Er zijn uiteraard verschillende manieren om te focussen. Motiverende gespreksvoering kan 

best vergeleken worden met "gidsen". Deze stijl bevindt zich in het midden tussen "sturen" (de 

hulpverlener bepaalt de richting, volgt de eigen agenda, en voelt zich verantwoordelijk voor 

het oplossen van het probleem) en "volgen" (de richting wordt volledig bepaald door de 

patiënt. De rol van de hulpverlener beperkt zich tot het helpen verduidelijken van de doelen 

van de patiënt). Bij gidsen is het bepalen van de richting een samenwerkingsverband, 

waarbinnen onderhandeld wordt over de te volgen richting op basis van de expertise van 

hulpverlener én patiënt. Deze neutrale positie laat toe om gemakkelijk heen en weer te 

bewegen tussen sturen en volgen, afhankelijk van de situatie en waar op dat moment nood 

aan is. 

Het proces van focussen 

Er zijn ruwweg 3 scenario's te onderscheiden waarbij er specifieke aanbevelingen zijn voor 

het proces van focussen. 

1. Duidelijke richting 

Patiënten komen soms met duidelijke doelen en bekommernissen in gedachten. Indien de 

richting van in het begin duidelijk is voor patiënt én hulpverlener, hoeft eigenlijk weinig meer 

gedaan te worden dan te bevestigen, toestemming vragen om er verder op in te gaan, en 

autonomie van de patiënt te erkennen. Er kan dan snel overgegaan worden tot het proces 

van "oproepen" (zie leerpad 3). 

 

 

2. Keuzes in richting 

In dit geval is er een vrij duidelijke set van mogelijke onderwerpen die besproken kunnen 

worden, met een achterliggend doel (bijvoorbeeld management van chronische pijn), maar 

er is nog geen duidelijke primaire focus. Al te vaak gebeurt het focussen vrij snel, zonder veel 

bewuste reflectie of wederzijdse overeenstemming, wat engagement in het gedrang kan 

brengen (zie valkuil overhaaste focus). Een bruikbare techniek die helpt om sneller te 
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focussen met actievere inbreng van de patiënt, zodat onnodige verwarring over de richting 

vermeden wordt, is "agenda mapping". In essentie is agenda mapping een vorm van meta-

conversatie: een moment waarop hulpverlener en patiënt even afstand nemen van het 

gesprek en samen de (verdere) richting van het gesprek beschouwen. Het is bijna als kijken 

op een kaart naar de plaatsen waar je naartoe kan gaan, zoals twee mensen op een 

zeilboot die even inhouden om een (nieuwe) richting overeen te komen vooraleer weer volle 

kracht vooruit te gaan. 

Agenda mapping kan zeer bruikbaar zijn wanneer er bij de patiënt diverse gerelateerde 

bekommernissen zijn. Er kunnen diverse aspecten onderscheiden worden: 

• Structureren 

Het is altijd goed om duidelijk te maken wat de bedoeling is. Je kan de patiënt 

toestemming vragen (bvb., "Zou u het goed vinden om even te overlopen welke 

onderwerpen we zouden kunnen bespreken?"). Gesprekstechnisch is het van belang 

om het hypothetisch te houden, bijvoorbeeld door het gebruik van zou(den). De 

bedoeling hier is niet om elk topic te gaan exploreren, maar eerder een overzicht te 

krijgen van de verschillende mogelijke richtingen van het verdere gesprek. 

• Opties overwegen 

Na de voorbereidende structurerende uitspraken kan begonnen worden met het 

oplijsten van mogelijke topics. Dit kan bijvoorbeeld door de patiënt uit te nodigen om 

zijn of haar bekommernissen op te sommen. Indien verder in het gesprek kan de 

hulpverlener zelf ook een lijst genereren op basis van wat hij of zij gehoord heeft in het 

gesprek. Het is tijdens dit proces belangrijk om (a) de patiënt tussenin voldoende 

ruimte te laten om te reflecteren en voorkeuren en zorgen te uiten, (b) voldoende te 

affirmeren, (c) hypothethische taal te gebruiken en reflectief te luisteren, en (d) je 

eigen opinie mee te geven (weliswaar op een bescheiden manier en met respect 

voor de autonomie van de patiënt). 

• Inzoomen 

Hierbij wordt tijdelijk een specifiek topic gekozen om van meer nabij te bekijken. Welk 

topic dit wordt is het resultaat van een onderhandelingsproces waar het midden 

gehouden wordt tussen de bekommernissen van de patiënt en wat mogelijks 

dringende aandacht vereist. In deze fase gebeurt vaak ook informatie-uitwisseling (zie 

verder). Dit kan afgesloten worden met een samenvatting (zie basisvaardigheden). 

• Visualiseren 

Het kan nuttig zijn om visuele ondersteuning te gebruiken bij agenda mapping. Dit 

kan eenvoudig door op een blad een aantal cirkels te tekenen met daarin diverse 

onderwerpen of gedragingen die relevant zouden kunnen zijn. Laat ook enkele cirkels 

open, zodat de patiënt zelf ook topics kan aanreiken. 

3. Richting onduidelijk 

Soms valt het voor dat er geen duidelijke lijst met mogelijke topics is. De uitdaging hier is om 

te luisteren naar het verhaal van de patiënt en trachten te oriënteren. Gidsen is hier de 

aangewezen stijl van focussen. Engagement zal cruciaal zijn, dus de verschillende 

basisvaardigheden dienen hier aangesproken te worden. Echter zal de hulpverlener ook zijn 

of haar expertise dienen in te brengen, maar uiteraard op een samenwerkende manier. Op 

een bepaald moment zal de hulpverlener een suggestie voorleggen voor een bepaalde 

richting, maar dit is geen vaststaand feit maar eerder een gezamenlijke werkhypothese die 

getoetst moet worden. 

Een belangrijke vaardigheid bij het proces van focussen is het uitwisselen van informatie (al is 

dit ook van belang in de processen van oproepen en plannen). Bij het geven van informatie 

en advies worden best een aantal richtlijnen in acht genomen. We bespreken deze 

aanbevelingen - alsook de gesprekstechnische aspecten van informatie-uitwisseling - apart 

in volgend onderdeel. 
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Informatie uitwisselen 

Gezien de patiëntgerichte benadering van motiverende gespreksvoering wordt soms 

verkeerdelijk verondersteld dat men patiënten geen informatie of advies zou moeten geven. 

Er zijn zeker gelegenheden waar dit gepast is. Echter dienen enkele randvoorwaarden in 

acht genomen te worden. Meer bepaald is het best om niet ongevraagd informatie te 

geven. Met andere woorden: de patiënt vraagt er zelf om, ofwel vraagt de hulpverlener 

toestemming. 

Voorbeeld: 

Therapeut: Je ondervindt dus ook veel moeilijkheden met slaap. Mag ik je wat meer uitleg 

geven over de invloed van alcohol op slaapkwaliteit? 

Ook moet informatie en advies steeds toegespitst zijn op het perspectief en de noden van de 

patiënt, zodat deze zelf tot een conclusie kan komen over de relevantie van de gegeven 

informatie. Ten slotte moet goed ingeschat worden hoeveel informatie en advies nodig is. 

Vaak wordt dit overschat. De meeste patiënten verwachten van de hulpverlener dat deze 

expertise heeft en deze met hen deelt. Echter zijn ze zelf ook een rijke bron aan informatie, en 

het is van belang om een goed zicht te hebben op wat patiënten reeds weten. Het is immers 

weinig helpend om mensen informatie te geven die ze zelf al hebben. 

Voorbeeld: 

Therapeut: Je ondervindt dus ook veel moeilijkheden met slaap. Wat weet jij over het 

verband tussen alcohol en slaapkwaliteit? 

Vaak voorkomende valkuilen bij het geven van informatie en advies zijn: 

• Zich opwerpen als de expert over waarom en hoe de patiënt moet veranderen (zie 

ook valkuil van expertise tonen). 

• Informatie verzamelen over problemen (zie ook valkuil van assessment). 

• Lacunes in de kennis van de patiënt rechtzetten (zie ook valkuil van partijdigheid). 

• Angstuitlokkende informatie geven om gedragsverandering te motiveren (zie ook 

valkuil van etiketten plakken). 

• Ervan uitgaan dat duidelijke informatie geven wel zal volstaan om 

gedragsverandering te motiveren. 

 Beter is om volgende principes na te streven: 

• Ervan uitgaan dat de patiënt zelf expert is en dat je kan aanvullen waar nodig. Dit 

vereist ook dat je nagaat wat de patiënt reeds weet. Gesprekstechnieken zoals 

affirmeren en reflecteren kunnen hierbij van pas komen. 

• Uitzoeken welke informatie de patiënt wil en nodig heeft. Een belangrijke techniek 

hierbij is het stellen van open vragen in combinatie met reflectief luisteren. 

• Informatie toespitsen op de noden en sterktes van de patiënt. Geef informatie op een 

neutrale manier (bijvoorbeeld door te verwijzen naar anderen) zodat de patiënt zelf 

kan oordelen hoe dit van toepassing is op de eigen situatie. 

• Ga ervan uit dat patiënten zelf kunnen aangeven welk soort advies van nut is. Maak 

hier dus niet teveel zelf assumpties over. 

• Advies dat de noden en autonomie van de patiënt respecteert is meest helpend. 

Hoe kunnen we deze principes nu in de praktijk toepassen? 

“Ontlok-verstrek-ontlok” techniek 

Een eenvoudige maar krachtige strategie om informatie uit te wisselen is de "ontlok-verstrek-

ontlok" techniek. 
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1. Ontlok. Vooraleer zelf informatie te geven is het best om informatie bij de patiënt te 

ontlokken. Dit heeft 3 functies: (a) toestemming vragen (dit informeert je of je een mandaat 

krijgt en creëert ook meer bereidwilligheid bij de patiënt); (b) exploreren van bestaande 

kennis (zo vermijd je dat je patiënten vertelt wat ze reeds weten), en (c) uitzoeken welk soort 

informatie de patiënt interessant vindt (zo vermijd je dat je de eigen agenda volgt en voorbij 

gaat aan het perspectief van de patiënt). 

Enkele voorbeelden hoe je dit gesprekstechnisch kan aanpakken: 

• Wil je graag iets meer horen over...? (a) 

• Zou je het OK vinden moest ik je enkele zaken vertellen die voor andere mensen 

werkten? (a) 

• Vertel eens wat je al weet over de effecten van bewegen op pijn. (b) 

• Wat zijn dingen met betrekking tot deze behandeling waar jij graag meer wil over 

weten? (c) 

2. Verstrek. Hier geef je zelf informatie. Focus daarbij op wat de patiënt het meest wil of nodig 

heeft. Presenteer de informatie op een heldere manier. Vermijd het gebruik van vakjargon en 

tracht te spreken in de "taal" van de patiënt. Gebruik autononomie-ondersteunende taal 

(vermijd dus uitspraken zoals "je moet..." of "je mag niet..."). Overdonder de patiënt niet met 

een lange monoloog, maar presenteer de informatie in hapklare brokjes, waarbij je 

voldoende checkt of de patiënt nog "mee is". Je kan dit doen door telkens een stukje 

informatie aan te bieden, en dan na te gaan of de patiënt dit begrijpt of vragen heeft, 

vooraleer met het volgende stukje te komen. 

VOORBEELD: 

H: Dus deze diagnose is nieuw voor u. Zegt u maar wat u daar wil over weten. 

P: Wel, wat is er mis met mijn lichaam? 

H: Suiker is de basis brandstof voor ons lichaam, en het wordt afgebroken door de pancreas 

die insuline aanmaakt. Heeft u daar al van gehoord? 

P: Insuline, dat is wat mensen met suikerziekte moeten nemen, toch 

H: Soms, inderdaad. Bij diabetes is er een probleem met insuline. Ofwel maakt de pancreas 

er niet genoeg van aan, ofwel is er wel volddoende maar kan het lichaam de voorraad niet 

gebruiken. In beide gevallen komt er teveel suiker in de bloedstroom. Wat wilt u daar nog 

meer over horen? 

P: Waarom is dat een probleem, meer suiker in je bloed? 

H: Goede vraag. Suiker maakt het bloed dikker en kleviger, waardoor het hart harder moet 

pompen. Slechte bloedcirculatie kan voor schade zorgen aan de organen, ogen, handen 

en voeten... Kan u zich daar iets bij voorstellen? 

3. Ontlok. Nadat je informatie gegeven hebt, check je best hoe deze aangekomen is bij de 

patiënt. Dit gaat verder dan alleen nagaan of de patiënt de informatie begrepen heeft, en 

peilt ook naar hoe de patiënt de informatie interpreteert, en hoe deze zich daarbij voelt. Je 

kan bij dit laatste ook de techniek van reflectief luisteren gebruiken. 

Enkele voorbeelden van ontlokken na het geven van informatie: 

• Was ik tot zover duidelijk? 

• Wat vind je daar nu van? 

• Ik vraag me af wat dit alles nu voor jou betekent. 

• Wat wil je verder nog weten? 

• Je lijkt verrast... 

• Hoe kan ik dit duidelijker maken voor je? 

Een handig overzicht van de "ontlok-verstrek-ontlok" techniek kan je in onderstaande box 

vinden. 
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Adviseren 

Adviseren is een speciaal type van informatie geven. Dit is het overbrengen van wat jij denkt 

en aanbeveelt voor de patiënt. Alle voorgaande principes van informatie uitwisselen kunnen 

hierop toegepast worden, want advies geven is namelijk een vorm van informatie uitwisselen. 

Er zijn echter bijkomende aspecten aan die het moeilijker maken. Advies heeft altijd een 

"doe" component: je doet namelijk een aanbeveling over persoonlijke verandering, 

waardoor gemakkelijker weerstand uitgelokt wordt (zie opnieuw de expertrol valkuil). Het is 

daarom essentieel om steeds (opnieuw) te engageren met de patiënt, expliciet toestemming 

te vragen, persoonlijke keuzevrijheid te benadrukken (bvb. "ik weet niet of je hier iets mee 

aankan..."), en een "menu" van opties aan te bieden (keuzevrijheid verlaagt kans op 

weerstand). Ten slotte is het aan te raden om eerder spaarzaam te zijn met het geven van 

advies. 

VOORBEELD: 

H: Bent u geïnteresseerd om te weten hoe een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) 

tewerk gaat? 

P: Ja 

H: We vragen jou om te telefoneren naar het CGG. Zij zullen dan met jou een 

afspraakmoment vastpinnen om een telefonisch intakegesprek te laten doorgaan. Nadien 

zullen zij op teamoverleg beslissen aan welke hulpverlener je eventueel toegewezen wordt 

en binnen welke termijn dat voorzien wordt.  
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Oproepen 

Eens er gefocust wordt op een doel (of meerdere doelen) komt het proces van oproepen bij 

de patiënt van de eigen motivatie voor gedragsverandering centraal te staan. Dit betreft het 

ontlokken bij de patiënt van eigen ideeën en gevoelens over waarom ze zouden veranderen 

en hoe ze dat zouden kunnen doen. Met oproepen bedoelen we dus dat de patiënt zelf de 

argumenten voor verandering verwoordt. 

  

Wanneer mensen gedragsverandering overwegen komt daar meestal ambivalentie bij 

kijken. Daarbij drukken ze zowel de voor- en nadelen van gedragsverandering versus 

gedragsbehoud uit. We zullen deze argumenten voor beide kanten van de ambivalentie 

vanaf nu "verandertaal" en "behoudstaal" noemen. 

  

Het kan verleidelijk zijn om bij de patiënt uitsluitend op zoek te gaan naar verandertaal. We 

hebben eerder gezien dat dit kan gepaard gaan met een aantal valkuilen op het vlak van 

engagement (zie leerpad 1). Het kan daarom nuttig zijn om patiënten te laten praten over 

zowel de positieve als de negatieve aspecten van hun huidige gedrag. Het verwoorden van 

beide kanten van de ambivalentie levert waardevolle informatie op met betrekking tot de 

beslissingsbalans van de patiënt. Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat je ervoor 

zorgt dat mensen gaan praten en zich op hun gemak gaan voelen.  

Verandertaal 

Verandertaal kan gedefinieerd worden als elke uitspraak van de patiënt in de richting van 

verandering. Een centrale assumptie binnen motiverende gespreksvoering is dat de mate 

van verandertaal voorspellend is voor effectieve gedragsverandering. 

We kunnen 2 vormen onderscheiden, 

namelijk voorbereidende en mobiliserende verandertaal. Hoe kunnen we deze nu 

herkennen? 

Voorbereidende verandertaal betreft het uiten van: 

• Wens (wil) om te veranderen: 

o "Ik wil wat gezonder leven" 

o "Ik zou wat minder willen drinken" 

o "Ik wou dat ik een betere slaaphygiëne had" 

o "Ik hoop dat ik binnenkort van die sigaretten af ben" 

• Vermogen om te veranderen (zelf-effectiviteit):                       

o "Ik zou er wel in slagen om te stoppen met roken" 

• Redenen om te veranderen: 

o "Mocht ik wat vroeger slapen, zou ik wellicht meer energie hebben" 

• Nood om te veranderen (dringendheid): 

o "Ik moet echt minder cannabis gaan gebruiken" 

o "Er moet iets veranderen om me fitter te voelen" 

  

Mobiliserende verandertaal signaleert dat ambivalentie overhelt naar de veranderzijde, en 

uit zich in de vorm van: 

• Engagement: 

o "Ik zal stoppen met roken" 

• Activatie: 

o "Ik ben bereid om mijn medicatie stipter in te nemen" 

• Stappen zetten 

o "Deze week heb ik nog niet gesnoept 's avonds" 
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Verandertaal oproepen 

Gezien de centrale rol van dergelijke veranderuitspraken in gedragsverandering is de 

volgende voor de hand liggende vraag hoe we verandertaal bij patiënten 

kunnen oproepen. Er is een grote verscheidenheid aan strategieën die we daarvoor kunnen 

gebruiken.  

1. Evocatieve vragen stellen 

Wellicht de eenvoudigste techniek om verandertaal te ontlokken is er rechtstreeks naar te 

vragen. Dit is eigenlijk een specifieke toepassing van het stellen van open vragen. Je kan 

hierbij verwijzen naar de verschillende soorten veranderuitspraken die we gezien hebben: 

a. Wens: stel vragen die werkwoorden bevatten als "willen" en "wensen". 

o "Waar wil u volgend jaar graag staan met uw bewegingsgewoonten?" 

o "Wat wenst u te bereiken met onze gesprekken?" 

b. Vermogen: stel vragen naar wat een persoon kan doen, is capabel om te doen, of 

zou kunnen doen. 

o "Indien u zou beslissen om meer te sporten, hoe zou u dat kunnen 

aanpakken?" 

o "Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat u de medicatie stipt zou blijven nemen?" 

c. Redenen: 

o "Waarom zou u meer willen bewegen?" 

o "Wat zouden voor u voordelen zijn van uw alcoholgebruik te verminderen?" 

d. Nood: 

o "Hoe belangrijk is het voor u om te stoppen met roken?" 

o "Wat is nodig om beter te kunnen omgaan met uw ziekte?" 

2. De belangrijkheidsschaal gebruiken 

Deze techniek is een verdere uitwerking en verfijning van het stellen van evocatieve vragen, 

meer bepaald omtrent de waargenomen belangrijkheid van gedragsverandering bij de 

patiënt. De hulpverlener gebruikt hierbij een denkbeeldige schaal. 

Een voorbeeld: 

"Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent 'helemaal niet belangrijk' en 10 betekent 'het 

belangrijkste voor mij op dit moment', hoe belangrijk is het dan voor u om te stoppen met 

roken?" 

Het antwoord op deze vraag is op zich van eerder beperkt nut. Het effectief oproepen van 

verandertaal gebeurt met de follow-up vragen die men hierna stelt. Enkele voorbeelden: 

• "Waarom geeft u zichzelf een 3 en geen 0?" 

• "Wat zou er nodig zijn opdat u één stapje hoger komt op de schaal?" 

Deze vragen nodigen uit om argumenten te geven waarom verandering belangrijk is. Let op 

met deze techniek, want verkeerd gebruikt kan deze net het tegenstelde doel bereiken. Als 

je bijvoorbeeld vraagt "waarom geeft u slechts een 6 en geen 9?" nodigt dit uit om 

argumenten tegen gedragsverandering te formuleren! 

3. Uitersten bevragen 

Als de motivatie tot veranderen laag is, kan de hulpverlener verandertaal oproepen door 

patiënten te vragen om de uitersten van hun zorgen te beschrijven, of te peilen naar de 

uiterste gevolgen die gepaard zouden kunnen gaan met het huidige gedrag. Zo zou de 

hulpverlener bijvoorbeeld kunnen vragen naar het ergste wat zou kunnen gebeuren moest 

de persoon blijven roken. Omgekeerd kan ook het peilen naar het de best mogelijke 

gevolgen van verandering verandertaal ontlokken. In dat geval vraagt de hulpverlener 
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bijvoorbeeld naar het beste dat kan gebeuren moest de persoon erin slagen om volledig te 

stoppen met roken. 

Enkele voorbeelden: 

• "Wat maakt je op lange termijn meest bezorgd over je hoge bloeddruk?" 

• "Stel dat je op deze manier zou doorgaan, wat is dan het ergste dat zou kunnen 

gebeuren?" 

• "Wat denk je dat de beste gevolgen zouden zijn mocht je deze verandering 

doorvoeren?" 

4. Terugblikken 

Terugblikken is een techniek om discrepantie te creëren tussen de huidige situatie (en het 

gedrag eraan gekoppeld) versus hoe de situatie vroeger/beter was (wanneer dat gedrag er 

niet was). 

Enkele voorbeelden: 

• "Hoe was je leven voordat je drugs begon te gebruiken? " 

• "Wat zijn de verschillen tussen de persoon die je 10 jaar geleden was en de persoon 

die je vandaag bent?" 

• "Op welke manier was sporten voor jou vroeger een meerwaarde?" 

5. Vooruitblikken 

Vragen om vooruit te kijken kan ook verandertaal uitlokken. Dit houdt in dat je de patiënt 

vraagt zich een beeld te vormen van een toekomst. Het doel is om een discrepantie bloot te 

leggen tussen het huidige gedrag dat de patiënt stelt en waar hij/zij zichzelf idealiter ziet in 

de toekomst. 

Enkele voorbeelden: 

• "Hoe zou je graag hebben dat je leven eruit ziet binnen 1 jaar?" 

• "Stel dat je een week geen pijn zou hebben, wat zou dan het eerste zijn dat je wil 

doen?" 

• "Stel dat je geen veranderingen doorvoert, hoe denk je dat je leven er binnen 5 jaar 

zal uitzien? 

6. Verkennen van doelen en waarden 

Bij het verkennen van doelen en waarden vraagt de hulpverlener naar wat belangrijk is in het 

leven van de patiënt. Dit biedt vaak een referentiepunt waar tegenover het huidige gedrag 

kan afgewogen worden. Het ervaren van discrepantie tussen het huidige gedrag en de 

eigen waarden en doelen, doet de patiënt nadenken over welke verandering nodig is om 

het gedrag aan te passen in overeenstemming met diens doelen en waarden. Zo kan het 

voor de patiënt opeens helder worden dat zich gezond en sterk voelen een belangrijke 

waarde is, die maar moeilijk kan bereikt worden als hij/zij overmatig alcohol blijft consumeren. 

De kern hierbij is dat je op zoek gaat naar specificiteit: wat is er voor deze unieke persoon 

werkelijk van belang? Als gezondheid belangrijk is voor je cliënt, waarom dan precies? Wil zij 

net zoals haar vader graag marathons lopen? Wil hij graag nog een leuke actieve opa zijn 

voor de kleinkinderen? Wees dus niet zo snel tevreden met een algemeen antwoord, maar 

ga in gesprek tot het je helder is welke betekenis bepaalde waarden en doelen voor je cliënt 

hebben. 

Reageren op verandertaal 



15 
 

Wanneer je verandertaal opmerkt bij de patiënt is het van belang om daar gepast op te 

reageren met het oog op het verder versterken van verandertaal. De basistechnieken die we 

eerder gezien hebben zijn hierbij een ideaal vertrekpunt. 

1. Open vragen stellen 

Hoor je verandertaal, toon dan vooral interesse en nieuwsgierigheid. Een goede manier om 

dat te doen is het stellen van open vragen. Meer specifiek vraag je hierbij aan de patiënt om 

verder uit te weiden, meer details te geven, of een voorbeeld te vragen. De typische 

vraagvorm en intonatie hoeft hierbij niet steeds aanwezig te zijn. 

Voorbeelden: 

• "Wat bedoelt u precies als u zegt dat alcohol u soms een slecht gevoel heeft?" 

• "Kan u de laatste keer dat dit gebeurde eens beschrijven?" 

• "Vertel daar eens wat meer over..." 

• "Kan u daar een voorbeeld van geven?" 

2. Bevestigen  

Het herhalen van de verandertaal en het versterken van deze taal met een bevestiging of 

positieve commentaar, roept meer verandertaal op. De persoon voelt zich gesterkt en bouwt 

vertrouwen en moed op om verder te gaan. Zo kan een hulpverlener bijvoorbeeld aanhalen: 

'U heeft meteen al een concreet plan in uw hoofd, en heeft veel goede moed om hiermee 

aan de slag te gaan.' 

3. Reflecteren 

Zowel eenvoudige als complexe reflecties moedigen de persoon aan tot verdere 

introspectie en hebben de kracht om (meer) verandertaal te ontlokken. Ook non-verbale 

aspecten van luisteren (bv., oogcontact, instemmend knikken) zijn een krachtig signaal dat 

de patiënt aanspoort om meer te vertellen. 

4. Samenvatten 

Het linken van diverse elementen in een gesprek helpen verandertaal in de verf te zetten en 

nodigen uit tot meer. 

Behoudtaal 

Wanneer patiënten argumenten formuleren tegen verandering, wordt dit vaak gezien 

als weerstand. Aangezien de term "weerstand" vaak een negatieve connotatie heeft, 

waarbij de verantwoordelijkheid al te nadrukkelijk bij de "moeilijke" patiënt gelegd wordt, is er 

recent een trend om deze term achterwege te laten. 

Vaak gaat het immers gewoon over het verwoorden door de patiënt van argumenten aan 

de andere kant van de ambivalentie, wat eigenlijk een logisch gegeven is. Een neutralere 

term om dit te benoemen is eenvoudigweg "behoudstaal". We kunnen hierbij een soortgelijk 

onderscheid maken als bij verandertaal: 

• Wens: 

o "Ik wil eten waar ik zelf zin in heb" 

• Vermogen 

o "Ik heb het geprobeerd, maar ik denk niet dat ik kan stoppen met roken" 

• Redenen 

o "Ik heb gewoon geen tijd om te gaan sporten" 

• Nood 

o "Ik heb nu wel andere dingen aan mijn hoofd dan stoppen met drinken" 

• Engagement 
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o "Ik heb het gehad met diëten, nooit meer!" 

• Activatie 

o "Ik ben er gewoon nu nog niet klaar voor om te stoppen" 

• Stappen zetten 

o "Ik drink nu elke avond opnieuw een glas wijn bij het eten" 

Reageren op behoudtaal 

Het is belangrijk om op een gepaste manier te reageren op behoudstaal. Hoe meer 

patiënten argumenten tegen gedragsverandering uiten, hoe kleiner de kans wordt op 

gedragsverandering.  

Bruikbare reacties op behoudstaal vallen uiteen in twee categorieën: (A) reflectieve reacties, 

en (B) strategische reacties. 

Reflectieve reacties op behoudtaal 

De meest voorkomende reactie op behoudstaal is deze te reflecteren op een van de 

volgende manieren: 

1. Zuivere reflectie 

Dit kan zowel een eenvoudige als complexe reflectie zijn van wat de patiënt zei. De 

gesprekstechnische aspecten van eenvoudige en complexe reacties werden reeds uitvoerig 

besproken in de vorige leerpaden. 

Soms zal dergelijke reflectie al voldoende zijn om verandertaal op te roepen. 

Voorbeeld: 

P: "Ik denk niet echt dat alcohol mijn probleem is." 

H: "Je alcoholgebruik heeft nog niet echt moeilijkheden veroorzaakt..." 

P: "Goh, ja, ik heb soms wel eens een zwaar hoofd na een avondje uit..." 

2. Versterkte reflectie 

Hier ga je wat de patiënt zei terugkaatsen maar het wat aandikken, om zo de intensiteit 

ervan te verhogen. Dit wordt ook wel "overstatement" genoemd. 

Voorbeeld: 

P: "Ik denk dat mijn eetgewoontes wel meevallen." 

H: "Er is helemaal geen ruimte voor verbetering..." 

P: "Wel, perfect is het natuurlijk ook niet." 

De bedoeling hiervan is om de andere kant van de ambivalentie op te roepen, dus 

verandertaal. 

3. Dubbelzijdige reflectie 

Dit is een speciale vorm van reflecteren waarbij je de behoudstaal erkent en integreert met 

voorheen uitgedrukte verandertaal. Gesprekstechnisch is het hierbij van belang om te letten 

op twee zaken: 

1. Het eerste aandachtspunt betreft het voegwoord dat je eventueel gebruikt om beide 

elementen van de reflectie aan elkaar te koppelen. Het voegwoord "en" belicht 

ambivalentie, en geeft gelijkwaardige erkenning aan beide kanten van de 

ambivalentie. Bij het voegwoord "maar", daarentegen, devalueer je steeds het eerste 

element, en suggereer je als het ware dat niet moet gelet worden op het eerste 

element. Doe dit enkel als je om strategische redenen de klemtoon wil weghalen van 

het eerste element van de reflectie. 

2. Of je nu een voegwoord gebruikt of niet, het is aan te bevelen om bij een 

dubbelzijdige reflectie altijd eerst de behoudstaal te noemen, waardoor je deze al 
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onmiddellijk erkent, en pas daarna de verandertaal. Doordat deze als laatste 

genoemd wordt, zal de patiënt zich meer uitgenodigd voelen om daarop te 

reageren. 

Voorbeeld: 

P: "Ik weet dat het misschien zou helpen, maar u begrijpt volgens mij niet hoe erg de pijn is. 

Als ik alleen mijn bed maar uit kom, laat staan als ik ga oefenen, heb ik een verschrikkelijke 

pijn in mijn rug. Ik voel het de hele tijd." 

H: "U heeft veel last, wat het moeilijk maakt om te beginnen wandelen of daar zelfs maar aan 

te denken, en tegelijk denkt u dat oefeningen u op de lange duur kunnen helpen om de pijn 

te verminderen." 

Strategische reacties op behoudtaal 

Er zijn ook diverse andere nuttige manieren om te reageren op behoudstaal. Deze hebben in 

wezen dezelfde functie als reflecteren, namelijk het geven van erkenning over wat de 

patiënt zegt en er niet tegen ingaan op een manier die het uiten van behoudstaal alleen 

maar versterkt. 

1. Autonomie benadrukken 

Hier stel je een respons die specifiek persoonlijke autonomie en controle erkent. Je geeft 

expliciet aan dat het aan de patiënt zelf is om al dan niet te kiezen voor verandering. 

Enkele voorbeelden: 

• "Dat is echt aan u..." 

• "U heeft gelijk, wat u kiest is helemaal uw zaak..." 

• "Ik geef dit even mee maar je kiest uiteraard zelf of je het ook effectief doet" 

Gesprekstechnisch is het van groot belang om bij dergelijke uitspraken geen sarcasme of 

cynisme te gebruiken. Dit zou immers heel snel defensieve reacties bij de patiënt uitlokken. 

2. Herkaderen 

Dit betekent dat je een andere betekenis voor of een ander perspectief biedt op wat de 

patiënt zegt. Op die manier nodig je de patiënt uit om de situatie op een andere manier te 

bekijken. 

Enkele voorbeelden: 

P: "Ik weet echt niet of ik dat zal kunnen... 

H: "Het is een echte uitdaging voor u..." 

P: "Daar ben ik te koppig voor" 

H: "Je bent volhardend in wat je doet' 

P: "Ik kan er niet tegen dat iemand zich moeit" 

H: "Je handelt graag onafhankelijk van anderen'" 

P: "Ik vind dat ontzettend lastig" 

H: "Het vraagt een inspanning van jou" 

 

3. Meegaan en er een draai aan geven 

Deze strategie komt eigenlijk neer op een reflectie gevolgd door een ander kader. Je gaat 

aanvankelijk mee met de behoudstaal van de patiënt, maar daarna volgt een kleine draai 

of verandering van richting. Dat handhaaft de congruentie met de patiënt, terwijl je ruimte 

geeft voor het op gang komen van verandering. Tracht de kleine draai op een terloopse 
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wijze te doen, zonder enig sarcasme. 

 Voorbeeld: 

P: "Ik kan me mezelf niet voorstellen zonder roken. Het is een deel van wie ik ben, wat ik 

doe..." 

H: "Je zou jezelf niet zijn zonder sigaret. Het is zo belangrijk dat je het gevoel hebt dat je moet 

blijven roken, wat de kost ook is..." 

4. De beslissingsbalans verkennen 

Deze techniek is niet bedoeld als een standaard strategie, maar is voornamelijk bruikbaar 

wanneer er nauwelijks sprake is van verandertaal, en de patiënt enkel en alleen behoudstaal 

uit. Het is dan best om de patiënt eerst uit te horen over de voornaamste argumenten tegen 

verandering. Je kan de patiënt de vraag stellen om iets te zeggen of op te schrijven over hun 

huidige gedrag. Dit heeft het voordeel dat je ervoor zorgt dat mensen gaan praten en zich 

op hun gemak gaan voelen. Het laat tegelijk ook toe om de beide kanten van de 

ambivalentie te belichten.  In tweede instantie kan je dan immers vragen naar de nadelen 

van het huidige gedrag. Dit komt dus neer op het verkennen van de beslissingsbalans. 

 

5. Onder één hoedje spelen 

De assumptie hierbij is dat als een pleidooi voor verandering ertoe leidt dat de ambivalente 

patiënt gedragsbehoud gaat verdedigen, dan moet dit proces ook de andere kant op 

werken. Met andere woorden, de hulpverlener gaat mee in de argumenten tegen 

verandering, wat mogelijks het tegengestelde, dus verandertaal zal ontlokken. 

Voorbeeld: 

P: "Ik denk dat dit me ook niet verder helpt. Ik voel me behoorlijk wanhopig." 

H: "Het is zeker denkbaar dat nog een poging niet veel uithaalt, dus kan je het misschien 

maar beter helemaal niet proberen. Waartoe ben je geneigd?" 

 

 

Reageren op dissonantie 

Eens we behoudstaal uit het concept weerstand weghalen, blijft er nog iets over dat een 

andere kwaliteit heeft. Iets dat eerder te maken heeft met dissonantie in de therapeutische 

relatie, of niet op dezelfde golflengte zitten met de patiënt. Dit kan je herkennen wanneer de 
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patiënt met je in discussie gaat, je onderbreekt, je negeert, of afbreuk aan je doet. Waar 

behoudstaal gaat over het doelgedrag, gaat dissonantie over je relatie met de patiënt.  

Hoe kunnen we daar nu gepast op reageren? Er zijn diverse mogelijkheden: 

1. Verontschuldigen. Als er door je interventie dissonantie gecreëerd werd, is het beleefd 

om je daarvoor te verontschuldigen. Dit is een kleine moeite en toont meteen aan de 

patiënt dat dit een samenwerkingsverband is. 

 Voorbeeld: 

  "Excuses, blijkbaar loop ik te hard van stapel." 

2. Affimeren. Een bevestiging kan helpen om spanning in de werkrelatie te 

verminderen? 

Voorbeeld: 

P: Ik denk dat u niet goed beseft wat de implicaties voor mij zijn" 

H: "U heeft alles al goed overdacht." 

3. Focus verschuiven. Soms ontstaat er spanning omdat cliënten zich beoordeeld 

voelen of erg bezig zijn met jouw niet-uitgesproken oordeel over hun 

gezondheidsgedrag. Als een vraag van de cliënt jullie dan verder in deze spanning 

dreigt te brengen, breng dan de focus van het gesprek terug op waar het om gaat: 

hoe de cliënt zelf kijkt naar zijn of haar gedrag. 

Voorbeeld: 

P: "Denkt u nu echt dat ik verslaafd ben? 

H: "Mijn taak hier is niet om jou een diagnose te geven. Als mensen met mij praten over 

gebruik, dan heb ik vaak wel een mening over hoe problematisch sommige dingen die ze 

vertellen misschien zijn. Als dat voor jou belangrijk is om te weten, wil ik daar gerust iets over 

zeggen. Maar ik merk dat mensen meestal niet zo geholpen zijn met zo een etiketje van mij. 

Waar het over gaat, is hoe je zelf tegenover je drinken staat, en op welke momenten je zelf 

vind dat het wel of niet tijd is om iets te veranderen. Wat maakt bijvoorbeeld dat je nu die 

vraag stelt, naar dat woord “verslaafd”?” 
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Plannen 

Van oproepen tot plannen: gereedheid herkennen 

Een belangrijke vraag is wanneer de tijd rijp is om over te gaan van oproepen naar plannen. 

Hoe weet je met andere woorden wanneer de patiënt klaar is om niet alleen te praten over 

het waarom maar ook over het hoe? 

Je kan gereedheid grotendeels afleiden uit wat de patiënt zegt. We verwijzen naar het 

voorgaande leerpad waar we het hadden over verandertaal, en daarbij een onderscheid 

maakten tussen voorbereidende en mobiliserende verandertaal. Miller en Rollnick gebruiken 

in dit kader de metafoor van een heuvel (zie figuur). Motivatie oproepen en opbouwen voelt 

vaak aan als een helling bergop. Engageren, focussen, en oproepen vraagt aandacht, tijd 

en inspanning. Succes hierbij meet je typisch af door het voorkomen van voorbereidende 

verandertaal bij de patiënt. Plannen daarentegen, is als bergaf gaan van de helling. Er zijn 

nog steeds obstakels waar men dient op te letten, maar eens men deze fase bereikt heeft 

lijkt alles wat gemakkelijker te gaan. 

  

 
 

Er zijn een aantal belangrijke valkuilen in deze fase. 

Een duidelijk gevaar is dat de hulpverlener ervan uitgaat dat, nu de patiënt gemotiveerd is, 

hij of zij de leiding kan nemen en de patiënt kan sturen. Dit is problematisch om twee 

redenen. 

• Enerzijds is het verre van zeker dat motivationele kwesties volledig van de baan zijn. 

Het is zelfs vrij waarschijnlijk dat er opnieuw ambivalentie zal opduiken, zeker wanneer 

het veranderplan niet van de patiënt zelf komt. 

• Anderzijds is het bij plannen nog steeds essentieel om op te roepen, te bevragen, en 

te luisteren naar de ervaringen van de patiënt met betrekking tot wat best zal werken 

voor hem of haar. Plannen is een proces van onderhandelen en samenwerking, 

waarbij een beroep gedaan wordt op de expertise van behandelaar én patiënt. 

Echter is ook het tegengestelde scenario gevaarlijk, namelijk dat de behandelaar te weinig 

richting of hulp biedt. Een totaal gebrek aan directiviteit van de behandelaar kan ervoor 

zorgen dat de patiënt blijft steken! 
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Wanneer weet je nu als behandelaar dat het tijd is om over te gaan tot planning? Hierbij 

kunnen twee richtlijnen gevolgd worden: 

1. Signalen van gereedheid herkennen 

Hoewel er zeker een intuïtief aspect is aan het aanvoelen over wanneer te gaan tot 

planning, zijn er toch enkele signalen waar men kan op letten. 

a. Toegenomen verandertaal 

Een typisch signaal van gereedheid is een toename in de frequentie en sterkte van 

(voorbereidende) verandertaal (zie leerpad 3). Hoe meer mensen hun verlangen naar, 

vermogen om, redenen voor, en nood aan verandering beschrijven, hoe meer openheid er 

zal zijn om na te denken over hoe dit zou kunnen gebeuren. Uiteraard hoeft er geen 

verandertaal in elk van die categorieën te zijn, en het is zelfs niet noodzakelijk dat mensen 

specifiek zeggen dat ze willen veranderen. Er is echter voldoende verandertaal nodig, en de 

inschatting daarvan is grotendeels een klinisch oordeel. 

Hoe meer voorbereidende verandertaal je kan horen, des te meer kans dat je ook 

mobiliserende verandertaal zal beginnen horen, en dit is een bijzonder goede indicator voor 

gereedheid. Uiteraard is dit soort verandertaal gemakkelijk te herkennen: 

• "Ja, ik wil dit wel proberen!" 

• "Ik zal het doen" 

• "Ik ben er klaar voor om dit te doen!" 

De sleutel ligt dan ook eerder bij het niet missen van minder krachtige signalen: 

• "Ik denk erover na." 

• "Misschien doe ik het wel." 

• "Wellicht kan ik het proberen." 

De behandelaar moet in dit geval opletten om dit soort uitspraken niet te devalueren of een 

confronterende respons te geven, wat zal leiden tot weerstand. Ook als je slechts een klein 

beetje verandertaal hoort, reageer je best positief en nieuwsgierig. Probeer echter niet te 

forceren naar sterkere statements, want dan zal de patiënt wellicht terugtrekken. 

b.  Stappen zetten 

Wanneer mensen beginnen over te hellen naar verandering, zetten ze soms een of twee 

stappen in die richting. Hoewel deze stappen nog zeer aarzelend kunnen zijn, is dit toch 

steeds een reden voor optimisme, nieuwsgierigheid, en bevestiging. 

Een voorbeeld van hoe je beter niet reageert: 

P: "Ik heb deze week twee dagen geen alcohol gedronken" 

H: "Dus je hebt wel nog gedronken op de 5 andere dagen" 

In de geest van motiverende gespreksvoering kan je bijvoorbeeld als volgt reageren: 

P: "Ik heb deze week twee dagen geen alcohol gedronken" 

H: "Goed, blij dat te horen. Hoe heb je dat gedaan?" 

c. Afgenomen behoudstaal 

Naast een toename in verandertaal kan men ook letten op een afname in behoudstaal, dus 

de argumenten tegen verandering en voor gedragsbehoud. Je zou kunnen stellen dat het 

de verhouding tussen die twee is die indicatief is voor gereedheid. Wanneer ze even sterk 

aanwezig zijn is er typisch ambivalentie. Wanneer verandertaal de bovenhand neemt op 

behoudstaal, is er een beweging naar verandering. De patiënt stopt beetje bij beetje met 

het verdedigen van het gedragsbehoud, en er is minder inspanning nodig bij de 

behandelaar. Je ziet hierbij vaak een oplossen van de ambivalentie bij de patiënt. 
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d. Vooruitzien 

Dit betekent dat de patiënt denkt over hoe het zou zijn om een verandering door te voeren. 

Daarbij kan de patiënt positieve of negatieve aspecten (of allebei) onder woorden brengen. 

Positieve statements klinken net als voorbereidende verandertaal. 

Bijvoorbeeld: 

• "Wat ik al niet zou kunnen doen met al het geld dat ik uitspaar als ik zou stoppen met 

roken..." 

Ook negatieve statements zie je best niet over het hoofd. Een voorbeeld: 

• "Ik zou veel vrienden verliezen als ik zou stoppen met drinken." 

Wat hier gebeurt is dat de persoon zich inbeeldt de verandering doorgevoerd te hebben, en 

daarbij mogelijke problemen bedenkt. Dergelijke obstakels worden best besproken, maar het 

voornaamste hier is dat de persoon vooruitkijkt naar verandering, zelfs als het een beetje als 

behoudstaal klinkt... 

e. Vragen over verandering 

Ten slotte gebeurt het regelmatig dat patiënten vragen beginnen te stellen tijdens het 

overwegen van gedragsverandering. Los van het feit of de patiënt zich verandering voorstelt 

of kan voorstellen, wijzen vragen op een zoektocht naar opties. 

Enkele voorbeelden: 

• "Wat doen mensen doorgaans om te stoppen met roken?" 

• "Hoe groot is de kans dat ik mijn bloedsuikerspiegel omlaag krijg zonder medicatie?" 

• "Waaruit bestaat dat behandelprogramma?" 

Je kan hier op ingaan met informatie en advies geven. 

2. Recapituleren en een sleutelvraag stellen 

De meest directe manier om te weten of een patiënt gereed is om te plannen is er gewoon 

naar vragen: 

• "Klinkt het zinvol om even na te gaan hoe je je eetgewoonten zou kunnen 

veranderen?" 

• "Ben je bereid om even na te denken over hoe je fysiek actiever kan worden, of is dat 

vooruitlopen op de zaken?" 

Een andere procedure is recapituleren en een sleutelvraag stellen. 

a. Recapitulatie 

Een recapitulatie is eigenlijk een samenvatting van alle verandertaal die de patiënt tot zover 

gegeven heeft, met als doel een overgang te creëren naar planning. Je kan dit best even 

aankondigen vooraleer over te gaan tot een opsomming van de eigen verandertaal van de 

patiënt, dus de motivaties voor verandering die de patiënt zelf reeds gegeven heeft. Het kan 

een krachtige ervaring zijn voor de patiënt om voor de eerste keer eens alles op een rijtje te 

horen. Belangrijk advies hierbij is om niet te overdrijven. Je hoeft niet elke specifieke 

veranderuitspraak van de patiënt te vermelden! Besteed ook aandacht aan de 

ambivalentie bij de patiënt, inclusief enige erkenning van wat positief of aantrekkelijk blijft 

aan gedragsbehoud. Als je verandertaal overdrijft of behoudstaal negeert, zal je mogelijks 

weerstand uitlokken, wat een stap achteruit zou betekenen.  

 

b. Sleutelvraag 
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Na de samenvatting kan een korte en eenvoudige vraag volgen, meer specifiek een 

sleutelvraag. Een sleutelvraag gaat over het doen. 

Enkele voorbeelden: 

• "Wat zou je vervolgens doen denk je?" 

• "Wat denk je op dit moment over stoppen met roken?" 

• "Ik vraag me af wat je zal beslissen" 

• "Nu we dit allemaal op een rijtje gezet hebben, wat is dan voor jou de volgende 

stap?" 

• "Wat zou voor u de ideale afloop zijn?" 

Let wel op dat je geen vragen stelt naar engagement ("wat ga je doen?"), want dit zet druk 

op de patiënt op een kritiek moment. Vragen naar engagegement komt pas later. 

De boodschap die je op dit punt wil geven is: "hier zijn alle motivaties om te veranderen die je 

me gegeven hebt; het is in jouw handen om daar al dan niet iets mee te doen; wat denk je?" 

Een plan opstellen 

Er zijn talloze raamwerken, technieken, en technologieën om veranderplannen te 

ontwikkelen. De bijdrage van motiverende gespreksvoering hieraan is eerder bescheiden, 

maar potentieel toch belangrijk. Iemand helpen om een veranderplan te maken is immers 

geen zuiver praktische zaak, anders zou de patiënt het wel alleen af kunnen. 

Het planningsproces bij motiverende gespreksvoering betreft het zijn met de patiënt terwijl 

deze een werkzaam veranderplan opstelt. Uiteraard is dit geen passieve aangelegenheid 

voor de behandelaar. Engagement en focus zijn belangrijk, en de hulpverlener biedt op 

bescheiden wijze de nodige expertise aan. De bijdrage van motiverende gespreksvoering is 

dan ook compatibel met om het even welke praktische tools die gebruikt kunnen worden bij 

veranderplannen. 

Soms kan het behulpzaam zijn om te werken met een schriftelijk veranderplan, waarin wordt 

samengevat wat de patiënt van plan is te gaan doen. In de volgende stap staat een 

voorbeeld van zo'n werkblad. 

Er kunnen ruwweg drie scenario's onderscheiden worden, die toch wel een verschillende 

aanpak vergen. In wat volgt zullen we deze scenario's één voor één overlopen. 

Scenario 1: Wanneer er een duidelijk plan is 

Eens mensen beslist hebben waar ze naartoe willen is het pad soms zeer duidelijk, en weten 

ze hoe ze er moeten geraken. In dat geval is het voor de behandelaar van belang om het 

specifieke plan te helpen consolideren. Dit kan door opeenvolgend deze technieken te 

gebruiken: (a) samenvatten, (b) mobiliserende verandertaal oproepen, (c) troubleshooting, 

en (d) specifieker worden. 

a) Samenvatten 

Een heldere samenvatting aanbieden helpt om zeker te zijn dat zowel behandelaar als 

patiënt het plan begrijpen en er hetzelfde over denken. 
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b) Mobiliserende verandertaal oproepen 

De samenvatting wordt typisch gevolgd door een vraag, die kan peilen naar verschillende 

zaken: 

• Activerende uitspraken oproepen: "Ben je bereid om dit eens te proberen?" 

• Vragen naar engagement: "Is dit wat je wil gaan doen?" 

• Specifieker worden: "Hoe zou je dat precies aanpakken?" 

• Een moment vastleggen: "Wanneer zou je dit doen?" 

• Voorbereiden: "Wat zou een eerste stap zijn?" 

c) Troubleshooting 

Het is niet onbelangrijk om samen met de patiënt te kijken wat mis kan gaan met het plan. 

Wat zijn mogelijke obstakels of onverwachte moeilijkheden die kunnen opduiken? Als de 

behandelaar deze punten ter sprake brengt en de patiënt vraagt hoe deze daar mee zou 

omgaan, is de kans groot dat de reactie zal bestaan uit verdere mobiliserende 

veranderuitspraken. Vermijd zeker om op dit punt zelf meteen oplossingen aan te reiken.  

d) Specifieker worden 

Zelfs met een duidelijk doel voor ogen kan het behulpzaam zijn om om wat specifieker te 

worden over de stappen naar dat doel. Het gebruiken van doelschalen kan hierbij nuttig zijn. 

Je ontwikkelt hierbij een schaal van -3 tot +3. Het nulpunt op de schaal beschrijft de status 

quo, waarbij +3 staat voor de best mogelijke uitkomst, en +1 en +2 voor stappen in de richting 

van deze uitkomst. Hetzelfde systeem geldt dan voor -3, wat staat voor de slechtst mogelijke 

uitkomst, waarbij -1 en -2 stappen naar deze uitkomst zijn.  Het gebruik van dergelijke schaal 

laat toe voor zowel patiënt als behandelaar om vooruitgang (of achteruitgang) betreffende 

het doel te bepalen. 

Scenario 2: Wanneer er verscheidene duidelijke opties zijn 

In dit scenario zijn er verscheidene duidelijke alternatieven voor actie naar een doel, en de 

taak is om te prioriteren en te kiezen tussen deze opties. Dit omvat volgende elementen: 

a. Doel bevestigen, niet enkel het langere termijn doel maar ook eventuele korte termijn 

subdoelen; 

b. Opties bekijken die beschikbaar zijn of besproken werden (expertise behandelaar is 

van belang om evidence-based te werken, maar enkel op vraag van of na 

toestemming van patiënt); 

c. Voorkeuren patiënt oproepen (behandelaar verstrekt, enkel met toestemming van 

patiënt, advies over alternatieven die niet behulpzaam zullen zijn); 

d. Plan samenvatten (zodat het duidelijk is voor patiënt en behandelaar, gevolgd door 

oproepen van mobiliserende verandertaal); 

e. Troubleshooting (behandelaar identificeert mogelijke obstakels en bespreekt met 

patiënt eraan gedaan kan worden) 

In het voorbeeld hieronder kan je zien hoe de therapeut dit aanpakt bij deze cliënt, die 

recent een diabetesdiagnose gekregen heeft. 

T: Ik merk dat je je bewust bent van de problemen die kunnen voortkomen uit een hoge 

bloedsuikerspiegel. Het klinkt alsof je nu graag aan de slag wil om dat beter onder controle 

te krijgen. Klopt dat? 

P: Zeker; ik wil zo gezond mogelijk blijven. 

T: Oké, da’s heel goed. Je bent bereid om wel wat veranderingen te maken om gezond te 

kunnen blijven. 
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P: Ja. 

T: Wel, laat me dan ten eerste eens horen aan welke veranderingen in je levensstijl je precies 

denkt, om die bloedsuiker te verbeteren. 

P: Daar heb ik eigenlijk nog niet veel aan gedacht. Dit is best nieuw voor mij; ik ben maar 46 

jaar. 

T: Natuurlijk had je niet verwacht een diabetesdiagnose te krijgen op jouw leeftijd. 

P: Nee, inderdaad niet! Goh, ik weet wel dat ik waarschijnlijk anders zal moeten beginnen 

eten. 

T: Op welke manier anders dan? 

P: Wel, ik drink wel veel frisdrank, vooral cola. Ik weet dat daar veel suiker in zit. 

T: Ja, klopt. Dus da’s al één manier om onmiddellijk minder suikers binnen te krijgen. 

P: Ik ben eigenlijk niet zo’n fan van suikervrije cola’s, maar ik zal er wel aan wennen, zeker? 

T: Wat nog? 

P: Snoepen? Ik bedoel, het zal een kwestie zijn van minder suiker te eten zeker? 

T: Ja, en minder koolhydraten eten in het algemeen. Wat weet je daar zoal van? 

P: Zoals brood, chips, pasta? 

T: Precies. Je lichaam maakt heel snel suiker van die koolhydraten. Wat denk je dat er nog 

zou helpen? 

P: Genoeg slapen, misschien? Jij mag het ook zeggen, hé, jij bent de expert. 

T: Ik kan je natuurlijk wel een aantal dingen vertellen die mensen met jouw diagnose doen 

om hun suikerspiegel te controleren, maar jij bent natuurlijk degene die beslist of die ideeën 

passen bij jou. Zal ik een lijstje noemen? 

P: Oké. 

T: Je eetpatroon veranderen, zeker koolhydraten minderen, is een goede eerste stap. 

Beweging is ook belangrijk, en we kunnen het daar zeker over hebben. Als je genoeg 

beweegt, helpt dat insulineresistentie verminderen. Het is een goed idee om je bloedsuiker 

regelmatig te controleren, zodat je leert wat die naar boven of beneden haalt, en dat kan je 

gewoon thuis doen met een simpel toestelletje. Naast goed slapen, kan het ook helpen als je 

algemeen minder stress in je leven hebt. Er zijn dan ook nog soorten medicatie die wat 

kunnen helpen. 

Dus dat zijn al vijf opties: voeding, beweging, suikerspiegel monitoren, stress verminderen, en 

medicatie. Welke daarvan klinken voor jou doenbaar? 

P: Goh, medicatie bijvoorbeeld – dat klinkt alleszins makkelijk. Zijn er bijwerkingen? 

T: Er zijn een aantal goede orale medicamenten die insulineresistentie helpen verminderen, 

en meestal hebben die weinig bijwerkingen. Dus da’s al één iets wat voor jou redelijk klinkt. 

P: Ja, ik denk het wel. Is dat voldoende? 

T: Eerlijk? De medicatie werkt een stuk beter als je tegelijk ook levensstijlveranderingen maakt. 

Zijn er onder de zaken die ik vernoemde, nog dingen die voor jou haalbaar lijken? 

P: Voeding, denk ik wel. Ik beweeg niet zoveel; ik heb nooit graag gesport en ik ga niet 

graag naar de fitness. Maar misschien kan ik daar toch wel iets meer doen dan nu. 

T: Misschien kan je je bewegingsniveau wel wat verbeteren, en je bent bereid om naast de 

medicatie, ook je voeding aan te passen. Dat alles kan al een heel verschil maken! 

P: Wat zou ik dan best eerst doen? 

T: Da’s een goede vraag, en die beslissing ligt bij jou. Je suikerspiegel onder controle houden 

is een proces over lange termijn, en de meeste mensen maken geleidelijk aan veranderingen 

in hun levensstijl. We kunnen alleszins al medicatie opstarten. Als we dan kijken naar voeding 

en beweging, waar begin je dan liefst mee? 

P: Waarschijnlijk moet ik eerst voeding aanpassen, bijvoorbeeld stoppen met al die cola. 

T: Beginnen we daar dan? Ik zal je een voorschrift meegeven voor medicatie, en we kunnen 

dan even bekijken hoe je je eetpatroon kan aanpassen. Is dat een goed plan? 

P: Oké. 

Scenario 3: Wanneer er geen duidelijk plan is 
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In dit scenario is er geen duidelijk plan of een duidelijke set van opties. Wanneer de patiënt 

gevraagd wordt wat de volgende stap zou kunnen zijn, kan deze geen antwoord geven. De 

taak hier is het samen ontwikkelen van een veranderplan. Cruciaal is om niet in de val te 

trappen om de patiënt te vertellen wat gedaan moet worden. 

Het startpunt is hetzelfde als in scenario 2, namelijk het bevestigen van het doel of de doelen. 

Wees zeker van de door de patiënt gekozen bestemming. Indien dat niet duidelijk is kan het 

nodig zijn om bijkomend te focussen, alsook op te roepen, en motivatie voor het doel te 

bevestigen. 

Aangezien er geen menu van mogelijke opties is, zal de volgende stap het genereren van 

opties zijn. Zowel patiënt als behandelaar zijn hiervoor de bron. Indien de behandelaar een 

suggestie doet, weliswaar met toestemming van de patiënt, is het best om verschillende 

opties aan te bieden, en het proces samenwerkend te houden. 

Verandering ondersteunen 

Omdat motiverende gespreksvoering vooral een klinische stijl is, is deze perfect compatibel 

met een brede range van specifieke gedragsveranderingstechnieken en 

behandelmethodes. Het is dan ook best om motiverende gespreksvoering niet te zien als een 

op zichzelf staande behandeling, maar om dit te integreren met andere benaderingen. 


