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Programma

• Motiveren

• Achtergrond gedragsverandering

• Motivational interviewing

• Socratisch motiveren

• Nudging

• Voorbeelden



Motiveren



Motiveren

Aanzetten

Aansporen

Stimuleren

Redenen geven zich voor iets in te spannen
Prikkelen

Van argumenten voorzien



Achtergrond gedragsverandering

• Moeilijk

• 80% valt terug in oude patronen

• Waarom?



Achtergrond gedragsverandering

• Het brein bestaat uit 3 lagen: 

1. Hersenstam/ ruggemerg

2. Limbisch systeem

3. Neocortex



Achtergrond

• Hersenstam/ Ruggemerg: 

– Reflexmatig

– Automatismen

– Ingesleten gedrag



Achtergrond

• Het Limbisch systeem

– Intuitie en basale emoties

– Beloning en straf



Achtergrond

• Neocortex:

– Denken en taal

– Stuurt gedrag obv doelen en principes

– Veel tijd nodig voor verwerking

– Hoe meer stress hoe minder actief



Aanpak gedrag

• Micro:

– Spreekkamer

• Macro:

– Omgeving
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Pas op voor verwijtend vingertje!

Wat past beter in uw
drukke agenda: 
Per dag 1 uur sporten of 
in 24 uur dood zijn?
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Motivational interviewing

• Voorwaarden waaraan hulpverlener moet
voldoen om verandering te faciliteren:

– Empathie

– Belangeloze warmte

– Echtheid



Motivational Interviewing

• Uitgangspunten (ROEP)

1. Reparatiereflex onderdrukken

2. Eigen beweegreden vd pt. begrijpen en 
onderzoeken

3. Empathisch luisteren

4. Positief bekrachtigen, hoop en optisme
versterken



Motivational Interviewing

• Voor blijvende gedragsverandering:

– Weten

– Willen

– Kunnen

– Doen

– Blijven doen
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Motivational interviewing

• ‘U moet uw gedrag aanpassen werkt niet’ 

• Beter is:

– Waarom zou u willen veranderen?

– Hoe zou u het aanpakken?

– Wat zijn de drie belangrijkste redenen?

– Hoe belangrijk is het om te veranderen?



Motiveren

Mensen raken meer overtuigd door de redenen 
van verandering die ze zelf ontdekken dan door 

de argumenten die andere aandragen

Blaise Pascal (1623-1662) Franse wiskundige en filosoof
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Motivational Interview

Ambivalentie Beslissingsbalans

Verandertaal

uitlokken



Ambivalentie

•Ik wil en ik wil niet

•Vermijding en aantrekking

•Oplossen van ambivalentie is 

•De beslissingsbalans



De Beslissingsbalans: afwegen van kosten en baten



Voorbeeld Beslissingsbalans
Doorgaan met drinken Stoppen met drinken

Baten Kosten Baten Kosten 

ontspanning slecht voorbeeld  voor 
kinderen

minder ruzie thuis, meer
zorg voor elkaar

verlies van vrienden

sociale contacten verlies gezin meer tijd voor kinderen spanningen en 
problemen sterker 
voelen

is lekker kost veel geld betere lichamelijk 
conditie

slechter slapen

dreigend baanverlies meer geld

conditie en geheugen 
gaan achteruit

zonde van de tijd



Motiveren

• Stappenplan:

1. Vraag toestemming

2. De waarom vraag (gedachtenkronkels)

3. Laat de patiënt zijn motivatie een cijfer 

geven

4. Vertrouwen (cijfer)

5. Wanneer
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Voorbeeld stoppen met roken

• Vraag toestemming aan de patient

• Voor- en nadelen van roken bespreken

• Vertrouwen in vermogen te stoppen (lineaal)

• Risico situaties voor terugval bespreken

• Stopdatum afspreken



Spreekkamer

• Motiveren

• Individueel zorgplan



Individueel zorgplan

• Vorm van zelfmanagement

• Draagvlak creëren bij de patiënt

• Zelfmanagement is geen keuze

• Patiënt is actief en POH coacht

• Individueel zorgplan:
– Agenda bepalen

– Doelen opstellen

– Evalueren
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Socratisch motiveren





Socratisch motiveren

• Overeenkomsten met motivational interviewing:

– Niet dwingend

– Onderdrukken van reparatiereflex

– Naief belangstellend ondervragen

– Voor- en nadelen exploreren

• Verschillen:

– Waardevrij luisteren en samenvatten (niet selectief)

– Doel

– Ideologische basis



Formule voor duurzame
gedragsverandering (Appelo)

• Voorwaarden voor duurzame
gedragsverandering: 

– Innerlijke drang

– Discipline

– Interne attributie



Nudging



Nudging

• Zetje in de goede richting

• Behoud van keuzevrijheid

• Voorbeelden
– Kantine

– Verzekering

– Tieners
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Voorbeelden uit de praktijk



25 September 2015 Recept voor een gezonde leefstijl 40






