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kun je me daar meer over vertellen? 
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 Welkom 

 Aanleiding  

 Nicole 

 Meer over gesprekken en over  

                         ‘motiverende gespreksvoering’ 

 Workshop: oefenen 

 

waar gaan we het over hebben 



Nicole, een betrokkene 



       Motiverende gespreksvoering 

            Motivational Interviewing  

        Bill Miller en Stephen Rollnick:  

            ‘mensen helpen veranderen’ : 2012 

        Nederlandse vertaling is net uit: juni 2014  

Verandering is niet makkelijk 



Wat is een gesprek?  

 Wat is communicatie  eigenlijk? 

 Denk aan een goed  

   gesprek dat je afgelopen  

   week hebt gehad met iemand.  

   Bespreek met je buur wat je  

   belangrijk vond in dit gesprek 

 Zien jullie overeenkomsten? 

 



 Als je met z’n tweeën bent, kun je niet  niet communiceren 

 Communicatie komt nooit  100%  over zoals je het bedoelt      
(dit geldt ook de andere kant op)   

 Communicatie: 30% woorden en   70 % non-verbaal 

 50% regel: je bent samen verantwoordelijk voor de interactie 

 

Communicatieregels 



 

 

 Luisteren wat de ander zegt;  

         luisteren wat de ander wil 

 Weten wat jij wilt  

 Kiezen wat je zegt om dat duidelijk te maken 

 Zoek en benoem de sterke aspecten die je hoort 

 
 

 

Wanneer is een gesprek  goed? 



Drie stijlen in een gesprek 

 Volgen  
 Gidsen  
Motiverende gespreksvoering is een  
verfijnde vorm van gidsen: opletten  
hoe iemand geholpen kan worden  
om eigen besluiten te (kunnen) nemen  
Schakelen tussen de stijlen 
Met goede informatie kun je goede  
 besluiten nemen 
 Richting geven  
      



 Wat is het probleem volgens de ander? 

 Hoe ziet het leven van de ander er uit, wat zijn doelen en 
wensen, wat komt daarvan terecht 

 Wat zijn de mogelijkheden en kansen, wat zijn de sterke 
kanten die te gebruiken zijn? 

 Voor- en nadelen (functie) van bepaald gedrag en van de 
wensen op korte en op lange termijn 

 Veranderen, doorgaan of wachten? 

 Verander-actie: mogelijkheden en drempels inventariseren 

 Kijken of er een plan moet worden gemaakt, waar wil de 
ander hulp bij? Wat doet de ander zelf? 

Hoe doe je dat? 



Ambivalentie en besluitvorming  

 Iedereen wil twee dingen 

 Voor- en nadelen zoeken 

 Alternatieven bespreken 

 Er achter komen en kiezen welk 
doel: gaat het beste als je zelf de 
redenen bedenkt en uitspreekt 

 Wie kiest ?  “autonomie” 

 



Kunnen kiezen 

Wat werkt: 

 Open vragen 

 Actief luisteren 

 Bekrachtigen 

 Samenvatten 

 

 Wees je bewust  

     van wat je wilt 

 Wees je bewust  

     van wat je zegt 

Wat werkt niet: 

 Gesloten vraag 

 Het antwoord weten 

 Jouw mening geven 

 Oordeel geven 

 Conclusies trekken 

 

 Onvoorbereid 

 Zonder doel 



It’s dancing, not wrestling 

 

Schakelen tussen de stijlen 

Door aan te sluiten kun je 

samen werken 

Als je je gehoord voelt, krijg 

je energie om iets te willen 

en te doen 

 



 Te graag willen helpen: wie is verantwoordelijk? 

 

 Teveel overlaten: wie heeft welke mogelijkheden?  

 

 Bij een gesprek met zorgverleners: 

   Bespreek van te voren wat het doel van het  

   gesprek is, welke informatie heb je nodig,  

   welke rol heeft de betrokkene? 

Valkuilen voor betrokkenen 



 

 

 

 Wens: wat zou er gebeuren als u zou  

                    besluiten om dit te gaan doen? 

 Mogelijkheden: hoe zou u het kunnen   

                    aanpakken om het te laten slagen? 

 Redenen: wat zouden voor u de belangrijkste 

                    drie redenen zijn om dit te gaan doen? 

 Noodzaak : hoe belangrijk is het voor u om dit  

                    te gaan doen? 

 

 

Uitlokkende vragen 



 

 

 

 

 

 

  wanda.dekuiper@hu.nl 

Vragen?   


