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Gloednieuw te verschijnen eind 2014 

 
Handboek cognitieve gedragstherapie bij 

problematisch middelengebruik en gokken  
• Geheel herziene protocollen voor de 

‘leefstijltrainingen’ 
• Uitvoerige verantwoording 
• Tien aanvullende hoofdstukken 

 





Indeling Hoofdstuk 6 
Multidisciplinaire Richtlijn Behandeling Stoornissen in het gebruik 

van alcohol 

 

1. motiverende gespreksvoering 

2. eenmalige en kortdurende interventies 

3. de cognitief gedragstherapeutische interventies  

4. zelfhelpgroepen en de twaalf 
stappenbenadering.  

 



Motiverende gespreksvoering Multidisciplinaire 

Richtlijn Behandeling Stoornissen in het gebruik van alcohol 

 Conclusies  
Motiverende gespreksvoering is in niet-klinische populaties effectiever dan 
geen behandeling. Motiverende gespreksvoering is even effectief als andere 
kortdurende en langer durende actieve psychologische interventies. (Niveau 1) 
 
Er zijn aanwijzingen dat motiverende gespreksvoering voorafgaand aan een 
klinische behandeling bijdraagt aan de effectiviteit daarvan. (Niveau 3) 
 

Aanbeveling 

Motiverende gespreksvoering dient te worden ingezet bij alle psychosociale behandelingen van alcoholmisbruik 

en alcoholafhankelijkheid, ongeacht de ernst van de afhankelijkheid. 



Indeling Hoofdstuk 6 Multidisciplinaire Richtlijn 

Behandeling Stoornissen in het gebruik van alcohol 

 

1. motiverende gespreksvoering;  

2. eenmalige en kortdurende interventies 

3. de cognitief gedragstherapeutische interventies, 
en  

4. zelfhelpgroepen en de twaalf 
stappenbenadering.  

 



Eenmalige en kortdurende interventies 
 Multidisciplinaire Richtlijn Behandeling Stoornissen in het gebruik 

van alcohol 

Conclusies  
In de eerstelijnsgezondheidszorg hebben kortdurende interventies een 
klein tot middelmatig effect in het stoppen met of minderen van 
alcoholgebruik. Dit geldt op de korte termijn zowel voor degenen die 
behandeling zoeken als voor degenen die opportunistisch op hun 
alcoholgebruik worden aangesproken. (Niveau 1)   
 
In de spoedeisende hulp zijn kortdurende interventies effectief, het is 
onzeker of dat ook geldt voor andere afdelingen van het algemeen 
ziekenhuis. (Niveau 1) 
   
Aanbeveling  
Iedere patiënt met een stoornis in het gebruik van alcohol behoort na 
vaststelling daarvan zowel in de eerste als tweede lijn tenminste een korte 
interventie te worden aangeboden. 
  
 



Wat zijn kortdurende interventies? 

• Screening +  eenmalig persoonlijk advies  
(ca 5 minuten) 

• Kortdurende, ondersteunende interventie  
(10 a 15 minuten, minstens twee consulten) 



Wat houden kortdurende interventies in? 

• Ask  
 
 

• Advice 
 
 

• Agree 
 

• Assist  

• Arrange 

 

• geven van feedback over excessief 
alcoholgebruik naar aanleiding van bij de 
patiënt verricht onderzoek 

• geven van advies en bespreken van keuze 
voor en mogelijkheden tot verandering van 
het gebruik 

• stimuleren van verander(zelf)afspraken 
 

• ondersteunen van veranderpogingen 

• vervolgafspraken maken 

 



 

“Gebrek aan motivatie is geen te blameren 

eigenschap van de persoon, maar (ook) het 

product van de interactie, en dus beïnvloed-

baar door vaardigheden van de hulpverlener. 
 

Miller & Rollnick, 1991 

 

 

 



Kenmerken motiverende 

gespreksvoering 

Verantwoordelijkheid bij de ander laten 

Ander bepaalt zelf wat te doen en te laten 

Beïnvloedingsstrategie is meer steunend 

dan argumenterend 

Doel is verhogen intrinsieke motivatie  

Ander presenteert de argumenten 



Beïnvloeden in het hier en nu 

van gedrag daar en dan. 

 

 

 

 

 



BEREID, 

IN STAAT, en  

ERAAN TOE is 

Take home message: 

 

Geen 

gedragsverandering als 

iemand niet 



voorstadium uitvoeren 

   

start 

definitieve uitgang 

Naar Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992 

Stadia van gedrag(sverandering) 



voorstadium uitvoeren 

   

start 

definitieve uitgang 

Naar Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992 

Stadia van gedrag(sverandering) 



Definitie motiverende 

gespreksvoering 

Een op samenwerken gerichte gespreksstijl om 

de persoonlijke motivatie voor, en de 

commitment aan verandering te versterken 

door het ontlokken van iemands eigen redenen 

daartoe, in een sfeer van acceptatie en 

compassie.  



2013 

Uitgeverij Ekklesia 

 



Wetenschappelijk onderzoek naar 

motiverende gespreksvoering 

> 200 RCT’s, waaronder > 10 multi site 

trials 

Serie meta-analyses – enkele 

Cochrane reviews 

Tientallen boeken en videotapes 

Goed gevalideerde codeersystemen 

Goede en goed  onderzochte 

trainingsystemen 



Bevindingen  

Effectief bevonden in de behandeling 

van problematisch alcohol- en 

druggebruik, stoppen met roken, 

maar ook ter bevordering van 

therapietrouw: medicatiegebruik en 

opvolgen gedragsadviezen bij 

hypertensie en diabetes, … 



Bevindingen 

... alswel bij jongeren met 

impulscontrolestoornissen, problemen 

met eetgedrag, bij voorbereiding op 

psychotherapie, in de reclassering, bij 

daders van seksueel geweld, 

getraumatiseerde jongeren, bij ruziënde 

echtparen en bij invoering 

waterzuivering in Afrika. 



Voorzichtigheid geboden 

Meerdere Cochrane reviews, die matig 

enthousiast zijn, vanwege wisselend 

succes 

 
Effectiviteit in de verslavingszorg 

mogelijk mede gevolg van de 

erbarmelijke kwaliteit van de 

vergeleken ‘treatment as usual’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



De ‘spirit’ van motiverende 

gespreksvoering 

partnerschap 

acceptatie  

 waarde 

 empathie 

 autonomie 

 bevestiging 

compassie  

uitnodigend, ontlokkend 



Motiverende gespreksvoering 

bestrijdt verbeterreflex   

  
Verbeterreflex  = de automatische 

neiging om in te grijpen, de ander 

op de ‘goede’ weg te zetten 

 
“We hebben het beste met je voor” 

 “Het is voor je bestwil” 

 



    1991   2002     2013 

Ontwikkeling in MGV 



De belangrijkste verschillen 

Geen onderscheid in twee fasen (maar in vier) 

Niet meer spreken van weerstand (maar van 

behoudtaal en wrijving) 

Niet meer spreken van zelfmotiverende uitspraken 

(maar van verandertaal) 

Voor- en nadelenbalans alléén als doel niet vaststaat 

Compassie nu expliciet onderdeel van de spirit 

MGV niet beperkt tot gedragsverandering (maar ook 

beslissingen, houding, acceptatie)  



Processen in vier fasen 

Ontlokken 

Engageren 

Focussen 

 Plannen 



Processen in fasen 

Engageren – vestigen van een werkrelatie 

Focussen – agenda mapping 

Ontlokken – van verandertaal 

Plannen – van verandering 

Gespreksrelatie 

Kern motiverende gespreksvoering 



Motiverende Gespreksvoering 

is het alleen als het 

1. Als het gesprek plaatsvindt in een 

persoonsgerichte empatische stijl (engageren) 

EN 

2. Er een bepaalde geidentificeerde verandering 

onderwerp is van gesprek (focussen) 

EN 

3. Aan de persoon de eigen motivatie (of plannen) 

tot verandering ontlokt worden (ontlokken) 



Gespreksvaardigheden in alle 

processen 

 

1. Open vragen stellen 

2. Reflectief luisteren 

3. Bevestigen 

4. Samenvatten 

5. Informatie en advies geven, maar alleen 

met toestemming 

 



Directiviteit in motiverende 

gespreksvoering 

 

Reflecties en samenvattingen zijn selectief 

in de richting van gewenste verandering 

 

motiverende gespreksvoering niet gelijk aan 

Rogeriaanse non-directieve therapie 

 



Twee leerstukken  in 

motiverende gespreksvoering 

 

1. Herkennen van en reageren op 

verandertaal 

2. Omgaan met ‘weerstand’  

 



Wat is verandertaal? 

de wens (ik wil het),  

de vaardigheid om het doel te bereiken (ik kan het),  

de redenen om het te doen (als ik het doe dan …) 

de noodzaak het te doen (ik moet)  

de toezegging doen, vastbeslotenheid (ik ga het 
doen).  

aangeven van bereidheid  

het zetten van stappen (ik heb iets veranderd) 



Verandertaal 

voorspelt 

therapieuitkomsten  



Model 

verlangen 

vaardigheid 

redenen 

behoefte 

 

              vastbesloten toezegging  

  (commitment) 

 

                             

motiverende  

gespreksvoering 

gedragsverandering  
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Figure 3 

Figure 3  Grand averaged cortical activation (dSPM) in right hemisphere for 
change talk (top) and sustain talk (bottom) at 100, 200, 300, and 400 ms after 
auditory offset. 



Omgaan met ‘weerstand’: over 

wrijving en behoudtaal 



Als iemand 

 argumenteert 

 interrumpeert 

 ontkent 

 je negeert 

 niet doet wat je wil 



‘Weerstand’ 

• Ambivalentie is normaal 

• Discussie en verbeterreflex vermijden 

• Neutraal kunnen reflecteren 

• Onderscheid maken tussen behoudtaal 

en relationele onenigheid wrijving 



Weerstand: kwestie van  

1) Behoudtaal en 2) Wrijving 

Behoudtaal betreft het doelgedrag 

Ik twijfel aan het nut hier van 

Ik heb die pillen (niet) nodig om de dag door te 

komen 

Wrijving betreft de relatie 

Jij kunt me niet laten stoppen 

Je begrijpt niet hoe moeilijk het voor me is 

Beide zijn beïnvloedbaar door de 

hulpverlener 

 



Ambivalentie: balans beinvloeden 

door tegendeel uit te lokken. 



Voor- en nadelenbalans 

NEE: 

 

Geen beslissingsbalans in het 

geval (gedrags)verandering in 

een bepaalde richting wordt 

beoogd. 

Alleen in geval van counselen in 

neutraliteit (nieuw hoofdstuk) 



  Motiverende gespreksvoering 

Ogenschijnlijk eenvoudig en bekend, 

maar blijkt niet makkelijk – vraagt training 

en supervisie 

 

De veranderingen zijn groot en belangrijk 

genoeg voor een vervolgtraining 



Motiverende gespreksvoering in 

kader van waardenexploratie en 

waardenontwikkeling 

 



http://www.nspoh-on-line.nl/AMGV/ 



http://www.ggzecademy.nl/ 





  Slotopmerkingen 

 
Krachtig instrument voor versterking relatie 

behandelaar en patiënt en vergroting 

behandeltrouw  

Kan worden gespecificeerd en getoetst 

Gebaseerd op een toetsbaar model  

Vermindert oneigenlijke verantwoordelijkheid 

- verlaagt ervaren werkdruk 

Is zich vooralsnog indrukwekkend blijven 

ontwikkelen  


