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Belangrijke punten van Motiverend Interview-technieken:  

Strategieën die helpen om mensen voor te bereiden op 

verandering. 
 

Uit een MST Booster Training 
________________________________________________________________________ 

 

 

Doelen 
 

Aan het eind van dit segment kan de therapeut:  

 

� Stadia van verandering herkennen/noemen. 
 

� Strategieën om de bereidheid van de cliënt om te gaan veranderen 

benoemen die in lijn zijn met het motiverend interviewen.  

 

� Strategieën benoemen om ambivalentie van de cliënt ten opzichte van 

verandering effectief te overwinnen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Miller and Rollnick (1991), Motivational Interviewing: Preparing People to 

Change Addictive Behavior, NY, Guilford Press
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Motiverend interview technieken: 

Strategieën die helpen om mensen voor te bereiden op verandering 
 

Wat is motiverend interviewen? 

 

Een wetenschappelijk bewezen, krachtgerichte, ontwikkelingsstrategie om mensen te 

helpen hun ambivalentie te overwinnen en zich te committeren aan verandering.  

 

Speciaal ontwikkeld voor mensen met problemen door middelenmisbruik. 

  

Het doel van Motiverend Interviewen is een ambivalente client te laten inzien dat er 

redenen voor zorg zijn en argumenten voor verandering.  

 

Belangrijke Basisideeën 
 

� Ambivalentie is normaal, niet pathologisch. 

 

� Confrontatie is onderdeel van het veranderingsproces.  

 

� De stijl van de therapeut is een belangrijke determinant van 

de motivatie en betrokkenheid van de cliënt. 

 

� Als verzet uitgelokt wordt, zijn cliënten geneigd niet te 

veranderen.  

 

� Motivatie komt voort uit de interpersoonlijke interactie 

tussen cliënt en begeleider. 

 

� De motivatie van een cliënt kan door een verscheidenheid 

aan therapeutstrategieën vergroot worden.  

 

� Zelfs relatieve korte interventies kunnen een significante 

impact op probleemgedrag hebben. 
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Motiverend Interviewen mixen met MST  

 
- Niet een heel nieuw model om te leren, maar nieuwe strategieën 

om toe te voegen aan je “gereedschapskist met interventies”. 

 

- Gebruik onderzoek op effectiviteit en consistentie met de 9 

principes als leidraad  hoe je een nieuwe strategie of techniek 

kunt inpassen.  

 

Consistenties met het MST-model en de 9 principes  

 

- Voornamelijk een bedoeld en directieve benadering 

- Krachtgericht 

- Gedragsmatig 

- Gericht op het heden 

- Mikt op interactionele sequenties (tussen therapeut en cliënt) 

- Benadrukt het ontwikkelen van hypotheses en het testen 

(reflectief luisteren) 

- Benadrukt de uniciteit van elke cliëntsituatie 

- Hoge verantwoordelijkheid voor resultaten bij de therapeut 

 

Verschillen met het MST-model en de 9 principes 
 

Het bereid verandering voor; de verantwoordelijkheid voor de 

veranderingsmethode wordt bij de cliënt gelaten; geen training, 

modeling of oefening. 

 

 
“Wat een cliënt normaal gesproken meeneemt naar een sessie is ambivalentie…. Het 

is de manier waarop de therapeut omgaat met die ambivalentie die de mate van 

weerstand en verandering bij de cliënt bepaalt.”  – Miller and Rollnick (1991) 
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Voorbereidingen treffen – Stadia van verandering herkennen 

 

Stadium Taak 
1. Pre-contemplatie 

Iemand anders weet van het probleem 

van een persoon, terwijl die persoon 

het zelf nog niet weet. Hij of zij 

overweegt nog geen verandering. 

 

De cliënt voorzien van informatie en 

feedback om zijn of haar twijfel over / 

bewustheid van het probleem en de 

mogelijkheid te veranderen te 

verhogen.  
2. Contemplatie 

Gekenmerkt door ambivalentie 

(overweegt verandering en verwerpt 

het tegelijkertijd). 

 

Opper redenen voor verandering, 

versterk het vermogen en de 

overtuiging adequaat te kunnen 

handelen van de cliënt.  
3. Vastberadenheid (voorbereiding) 

Het moment dat “het ijzer heet is”. Dit 

duurt een bepaalde tijd en geeft 

mogelijkheden voor actie.  

Help de client de beste koers te 

bepalen.  

4. Actie 

De persoon om wie het gaat 

onderneemt bepaalde acties die 

verandering tot doel hebben; dit kan 

met of zonder formele begeleiding.  

Help de cliënt om stappen 

daadwerkelijk te zetten.  

5. Stadium van “onderhoud” 

Zorg dat de verandering stand houdt en 

voorkom terugval.  

Help de cliënt strategieën te herkennen 

en te gebruiken om terugval te 

voorkomen.  
6. Terugval 

Normaal en verwacht daar de persoon 

probeert een langdurig patroon probeert 

te veranderen.  

Help de cliënt ontmoediging te 

vermijden en hernieuw het process van 

contemplatie, vastberadenheid en actie.  

 

“Te vaak vergeten of onderschatten hulpverleners het belang van dit beslisproces. 

Geconfronteerd met een lijdende cliënt of familie is de verleiding groot om stappen over 

te slaan naar stadium van actie uit het Prochaska-DiClemente-model. Klaar voor de strijd 

begint de hulpverlener dan doelen en strategieën om te veranderen te beschrijven. Dan 

komt het “Ja, maar…” uit de contemplatie, wat door de hulpverlener vaak als weerstand 

geïnterpreteerd wordt.  

 

Prochaska & DiClemente (1992). In search of how people change. American 

Psychologist, 47 (9), p1102 –1114. 
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Motivatie 

 

Wat is motivatie? 
 

“. . . motivatie moet niet gezien worden als een persoonlijkheidsprobleem, of als een 

eigenschap die een persoon meeneemt naar een sessie. Motivatie is eerder een staat van 

gereedheid of gebrandheid te veranderen, die kan fluctueren van tijd tot tijd of van 

situatie tot situatie. Deze staat kan beïnvloed worden.” – Miller en Rollnick (1991) 

 

 

“ Een hulpverlener die enige tekenen van de gewone ambivalentie hoort, “Ik wil wel, 

maar ik wil ook niet”, zou kunnen aannemen dat er iets mis is met het 

inschattingsvermogen of de mentale gesteldheid van de cliënt. De onzekerheid van de 

cliënt wordt gezien als abnormal of onacceptabel en als een teken van gebrekkige 

motivatie. Een logische conclusie is dat de cliënt voorlichting nodig heeft en overtuigd 

moet worden van de negatieve consequenties van zijn of haar probleem. – Miller en 

Rollnick (1991) 

 

Hoe kan motivatie beïnvloed worden?  

Vier Strategieën voor in het begin  
 

1. Stel open vragen.  
 

2. Maak gebruik van reflectief luisteren.  
 

3. Samenvatten.  

 

4. Maak zelf-motiverende opmerkingen  

 a. vragen die zelf-motivatie uitlokken (bijv. “Waar maak je je het  

     minst / het meest zorgen over?” 

 b. balans in de besluitvorming 

 c. uitwerking van plannen 
 d. gebruik extremen 

 e. terugkijken 

 f. vooruit kijken 

 g. doelen verkennen 
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Acht algemene motiverende strategieën  

 

 

1. ADVIES geven 
 

2. OBSTAKELS verwijderen 
 

3. KEUZES geven  
 

4. WENSELIJKHEID verkleinen (van de drug/slechte gewoonte) 
 

5. EMPATISCH zijn 

 

6. FEEDBACK geven 

 

7. DOELEN verhelderen 
 

8. Actief HELPEN 
 

 
 

 

“Motivatie is geen algemene eigenschap die bestaat binnen een persoon, maar ze hangt af 

van de context. Motivatie is een belangrijk onderdeel van de baan van de therapeut. 

“Gebrek aan motivatie” is een uitdaging voor je therapeutische vaardigheden en geen fout 

die je je cliënten kunt verwijten.”  
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Vier algemene principes van het motiverend interviewen 

 

Toon empathie  

� Acceptatie en respect maakt verandering mogelijk  

� Vaardig reflectief luisteren is fundamenteel  

� Ambivalentie is normaal 
 

Ontwikkel discrepantie 

� Bewustzijn over consequenties is belangrijk  

� Een discrepantie tussen het huidige gedrag en belangrijke 

doelen zullen verandering motiveren 

� De cliënt zou argumenten voor veranderingen aan moeten 

dragen. 
 

“Stoei” met tegenzin 

� Momentum kan in je voordeel werken  

� Percepties kunnen verschoven worden  

� Nieuwe perspectieven worden verwelkomd, maar niet 

opgedrongen 

� De cliënt is een waardevolle bron voor het vinden van 

oplossingen voor problemen. 
 

Ondersteun het vermogen en de overtuiging om effectief te 

kunnen handelen 

� Geloof in de mogelijkheid van verandering is een 

belangrijke motivator  

� De cliënt is verantwoordelijk voor het kiezen voor en 

doorvoeren van persoonlijke verandering. 

� Er is hoop in het scala van alternatieve benaderingen. 
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Strategieën om toewijding aan verandering aan te moedigen  

 
Doel: Het kanaliseren van de motivatie van de cliënt in een werkbaar veranderingsplan, 

en op die manier de toewijding van de cliënt om dat plan uit te voeren te versterken. 
 

� De eigen perceptie van het probleem van de cliënt samenvatten  

� De ambivalentie van de cliënt samenvatten 

� Het bewijs nalopen 

� Opnieuw vaststellen van de indicaties dat de cliënt wil veranderen 

� Geef je eigen toetsing/inschatting  

 

1. Stel sleutelvragen  
� Ontworpen om duidelijk te maken wat de cliënt als eerste wil gaan 

doen  
 

Voorbeelden:  

“Wat denk je dat je gaat doen?”  

“En nu?”  

“Wat zijn je opties?” 

“Wat denk je dat er moet veranderen?” 

“In het ideale geval, hoe zou je dan graag zien dat het je zou gaan?” 

“Het moet oncomfortabel voor je zijn om dit allemaal te zien…. wat is de  

  volgende stap?” 

“Van alle dingen die we nu genoemd hebben: wat zijn volgens jou de  

  belangrijkste redenen om te veranderen? Hoe ga je dat doen?” 

“Waar maak je je zorgen over voor wat betreft het veranderen van …….?” 

 

2. Informatie en advies 
� Wacht voor een directe uitnodiging 

� Beschrijf elke suggestie die je doet 

� Biedt een scala aan mogelijkheden 

� Ontlok verzoeken van de cliënt voor advies  
 

3. Onderhandelen over een plan  
� Stellen van doelen  

� Mogelijkheden om te veranderen overwegen 

� Komen tot een plan 


