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Voorwoord
Voor je ligt de volledig herziene derde druk van Ergovaardig, deel 2: Uitvoeren
van interventies. Met behulp van dit boek en de bijbehorende online leer
omgeving maak je kennis met verschillende ergotherapeutische vaardigheden
op het gebied van het uitvoeren van interventies. Zo leer je onder andere hoe je
motiverende gespreksvoering toepast, een groep ouderen kunt ondersteunen,
een inzichtgevende interventie kunt vormgeven of met een cliënt een transfer kunt maken. Ergovaardig biedt je de mogelijkheid om dit op verschillende
manieren te leren. Zo speel je therapiesituaties na met medestudenten of simulatiecliënten, ervaar je zelf hoe het is om therapeut of cliënt te zijn, bekijk je
beeldmateriaal ter oriëntatie, en ga zo maar door. Kortom, het leren van ergotherapeutische beroepsvaardigheden bestaat vooral uit DOEN!
Voor deze druk zijn alle hoofdstukken grondig herzien en is de bijbehorende
online leeromgeving geheel nieuw opgebouwd. Op deze leeromgeving vind je
beeldmateriaal, oefenlijsten, bijlagen, toetsvragen om je eigen kennis te testen
en voorbereidende en oefenopdrachten om je op de vaardigheidslessen voor te
bereiden. De leeromgeving bij Ergovaardig vind je op www.ergovaardig.nl. Je
kunt inloggen door de geprinte code boven aan de colofonpagina van je boek
te gebruiken.
Deze derde druk is tot stand gekomen als samenwerking tussen de Hogeschool
van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Rotterdam
en Zuyd Hogeschool Heerlen. Bij de totstandkoming van alle hoofdstukken en
voor deze herziening is samengewerkt met ergotherapeuten uit het werkveld
en collega-docenten. In de verantwoording en het dankwoord hebben we een
overzicht opgenomen van alle betrokkenen. Onze dank aan hen is groot.
Daarnaast hebben studenten ons, bij het schrijven van Ergovaardig en de ontwikkeling van de online leeromgeving, regelmatig voorzien van waardevolle
feedback en adviezen.
Tot slot wensen wij de gebruikers van dit boek veel succes met zich eigen maken
van de verschillende ergotherapeutische vaardigheden. We hopen dat de nieuwe
boeken en de online leeromgeving van Ergovaardig hierbij inspirerend zijn!
We houden ons aanbevolen voor suggesties ter verbetering.
Redactie Ergovaardig
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Inleiding
De Nederlandse opleidingen Ergotherapie leiden op tot competente ergotherapeuten. De beroepscompetenties van de ergotherapeut en het gewenste
eindniveau van de opleiding tot ergotherapeut zijn beschreven in Beroeps
competenties ergotherapie (Verhoef & Zalmstra, 2014). Binnen Ergovaardig
komen vooral vaardigheden aan de orde die horen bij cliëntgebonden competenties (screenen, inventariseren en analyseren, behandelen en begeleiden,
adviseren aan derden, en ondersteunen en versterken). Vaak wordt in Ergovaardig verwezen naar Grondslagen van de ergotherapie (Le Granse, Van Hartingsveldt & Kinébanian, 2017) voor theoretische onderbouwing en verdieping. In
de boeken Ergovaardig en op de online leeromgeving zijn echte ergotherapeutische DOE-vaardigheden opgenomen.
De skillslab-methode wordt gevolgd als leermethode voor studenten om de
vaardigheden onder de knie te krijgen. De ergotherapeutische vaardigheden
vragen gevarieerd oefenen om de vaardigheid in diverse situaties te kunnen
toepassen. Het echt beheersen en automatiseren van de vaardigheden gebeurt
in de complexiteit van de beroepspraktijk (stage) na de voorbereiding in de
opleidingssituatie. Daarnaast is Ergovaardig geschikt om te gebruiken in de
beroepspraktijk, met name bij het begeleiden van stagiairs.
In deze volledig herziene druk van Ergovaardig, bestaande uit twee delen en
een nieuwe uitgebreide online leeromgeving, zijn alle vaardigheden herzien en
zijn enkele nieuwe vaardigheden toegevoegd.
Net als in eerdere drukken zijn de vaardigheden die worden aangeboden exemplarisch voor de ergotherapeutische beroepspraktijk en vormen ze een basis
voor de meest voorkomende ergotherapeutische vaardigheden.
De in Ergovaardig opgenomen vaardigheden zijn geschreven met aandacht voor
cliëntgecentreerd werken, de context van de cliënt, evidence-based practice en
occupation-based ergotherapie, volgend op en passend bij ontwikkelingen binnen het beroep. De aan de ergotherapiepraktijk ontleende voorbeelden hebben
betrekking op participatie ten aanzien van wonen/zorgen, werken/leren en
vrije tijd/spel.
Onder cliënt wordt verstaan: een persoon (kind, volwassene of oudere), een
organisatie of een populatie met een poteniële vraag op het gebied van handelen en/of participeren, die om deze reden gebruikmaakt van ergotherapie. Deze
uitgave bestaat uit vaardigheden gericht op individuele personen en groepen,
inclusief hun systeem. Dit kunnen belangrijke personen in hun omgeving zijn,
zoals partner, familie, mantelzorgers, leerkrachten, werkgevers enzovoort.
In deze druk van Ergovaardig wordt benadrukt dat de cliënt en de ergotherapeut tijdens het proces van vraagverheldering een goed beeld krijgen van de
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wensen en behoeften ten aanzien van de handelingsvragen van de cliënt, om
vervolgens de vraag en het aanbod van de ergotherapie zo goed mogelijk op
elkaar te kunnen laten aansluiten. Verder betekent dit dat de ergotherapeut op
basis van samenwerking met de cliënt voor keuzemogelijkheden en voor een
goede ondersteuning (empowerment) en informatievoorziening (evidence-
based) zorgt, zodat de cliënt de uiteindelijke keuze kan bepalen om de kwaliteit
van zijn leven te optimaliseren (Le Granse & Kuiper, 2017). Bij dit alles respecteert de ergotherapeut de diversiteit van mensen (Van Hartingsveldt, Logister-
Proost & Kinébanian, 2010).
In Ergovaardig, deel 2: Uitvoeren van interventies zijn diverse ergotherapeutische interventies opgenomen. Sommige vaardigheden bestaan uit twee inhoudelijke analyses, zodat de deelvaardigheden apart kunnen worden geoefend,
maar ook gebruikt kunnen worden als bouwsteen bij een andere vaardigheid.
Daarmee wijken sommige hoofdstukken iets af van de uniforme opbouw van
dit boek. Deze keuze is gemaakt op basis van de inhoud van de vaardigheid. Er
is gekozen voor een divers aanbod van vaardigheden bestaande uit zowel technische als cliëntgebonden vaardigheden. Inhoudelijke experts uit het werkveld
zijn betrokken bij het schrijven van de vaardigheden.
Deel 2 start met een nieuw hoofdstuk ‘Motiverende gespreksvoering’, waarmee
wordt aangesloten bij ontwikkelingen in de praktijk en interventies gericht op
gedragsverandering.
Vervolgens is gekozen om het palet aan vaardigheden rondom gedrags
verandering aan te vullen met een hoofdstuk over cognitief gedragstherapeutische interventies, die toegepast kunnen worden door ergotherapeuten en een
update over herstelondersteunend werken.
Een nieuwe vaardigheid, gericht op ondersteunen en versterken van cliënten, is
uitgewerkt in een hoofdstuk en wordt toegepast op een groep oudere cliënten.
Het adviseren en inzetten van hulpmiddelen door ergotherapeuten blijft een
belangrijk onderdeel van het beroep. Er is gekozen om deze vaardigheden te
herschrijven naar de laatste inzichten rondom shared-decision making en
opnieuw op te nemen in deel 2. Het inzetten van cliëntgebonden interventies
is uitgewerkt aan de hand van een aantal specifieke groepen, bijvoorbeeld bij
cliënten met CP, aandacht- en concentratiestoornissen, CVA, parkinson of een
dementieel syndroom.
In deel 2 zijn nu ook de technische vaardigheden rondom adviseren opgenomen. De tools uit Ergovaardig, deel 3: Interventies gericht op adviseren (2e druk)
zijn herschreven en toepasbaar in combinatie met cliëntgebonden interventies.
In de verschillende hoofdstukken van deel 2 wordt expliciet verwezen naar de
basisstructuur in gesprek en onderzoek uit deel 1 en worden verbanden gelegd
tussen de hoofdstukken.

Inleiding

Inleiding op de skillslab-methode
Aan het correct uitvoeren van een vaardigheid ligt een leerproces ten grondslag. De skillslab-methode is een systematische methodiek voor het aanleren
van vaardigheden. Centraal in de skillslab-methode staan diverse activiteiten
om op een efficiënte manier (ergotherapeutisch) vaardig te worden.
Ergovaardig is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren van ergotherapeutische vaardigheden. Het is erop gericht nieuwe vaardigheden zo zelfstandig
mogelijk te leren. Dit betekent dat jij zelf verantwoordelijk bent voor datgene
wat je leert, alleen of samen met anderen. De docent begeleidt, stimuleert en
geeft feedback tijdens de vaardigheidsbijeenkomsten. Jij stuurt zelf je leer
proces.
Alle vaardigheden zijn hetzelfde opgebouwd en in deze opbouw zijn de diverse
fasen van het leerproces te herkennen. Het leerproces is een afwisseling van
docentonafhankelijke en docentbegeleide stappen. Hierna volgt een korte
beschrijving van hoe de stappen in het leerproces elkaar opvolgen.
1. Oriënteringsfase
De oriënteringsfase omvat de voorbereidende opdrachten, de inhoudelijke analyse en de ‘Test je kennis’-vragen.
De voorbereidende opdrachten zijn bedoeld om je te oriënteren, ervaringen op
te doen en kennis te vergaren over de uit te voeren vaardigheden. Als je deze
opdrachten uitvoert, krijg je inzicht in achtergrondinformatie die van belang is
voor het kunnen beredeneren en het kunnen verantwoorden van je handelen.
Daarnaast krijg je inzicht in de wijze waarop de ergotherapeutische vaardigheid
wordt uitgevoerd en hoe je rekening kunt houden met specifieke cliëntsituaties.
In de inhoudelijke analyse vind je een gedetailleerde en systematische beschrijving van de vaardigheid. Hierin staat stapsgewijs uitgewerkt hoe een vaardigheid wordt uitgevoerd. Op de online leeromgeving worden voorbeelden
getoond hoe (gedeelten van) de vaardigheden in de praktijk worden uitgevoerd.
Het is je eigen keuze of je eerst de inhoudelijke analyse goed leest en bestudeert
en daarna online leeromgeving bekijkt, of dat je online begint.
De oriënteringsfase wordt afgesloten met de ‘Test je kennis’-vragen. Deze toets
kan je een indruk geven of je voldoende hebt begrepen van de voorbereidende
opdrachten en de inhoudelijke analyse. Als dat niet het geval is, is het je eigen
verantwoordelijkheid om sommige onderdelen nog eens kritisch door te nemen.
De voorbereidende opdrachten en de ‘Test je kennis’-vragen vind je op de
online leeromgeving.
2. Oefenfase
De oefenfase bestaat uit de vaardigheidsbijeenkomst en het begeleid oefenen.
Als je de voorbereidende opdrachten hebt uitgevoerd en de inhoudelijke analyse hebt bestudeerd, heb je een duidelijk beeld van de vaardigheid. Mogelijk
heb je al eens voorzichtig geoefend.
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In deze oefenfase wordt de overstap gemaakt van cognitieve vaardigheden naar
reproductieve vaardigheden: wat je in je hoofd hebt, moet je nu praktisch leren
uitvoeren. Deze fase wordt begeleid door een docent. Daarmee wordt voor
komen dat de vaardigheid op een onjuiste manier wordt geleerd.
In de bijeenkomst met de docent kun je vragen stellen over de voorbereidende
opdrachten. Ook zal de docent de vaardigheid eventueel voordoen, of via voorbeelden op de online leeromgeving nogmaals tonen. Vervolgens oefen je onder
begeleiding van een docent.
Elke student kan in deze fase feedback krijgen, om daarna zonder begeleiding
verder te oefenen. Zorg er steeds voor dat je tijdens de bijeenkomst zelf oefent
en feedback vraagt. Daarmee kom je verder dan met het alleen kijken naar
medestudenten en horen wat zij goed of fout deden.
Vaste onderdelen van de bijeenkomst zijn dus: onduidelijkheden bespreken,
demonstreren van de vaardigheid, onder begeleiding oefenen en feedback vragen en krijgen.
3. Beheersingsfase
De beheersingsfase bestaat uit oefenopdrachten (‘zelfstandig oefenen’) en contacten met simulatiecliënten. De meeste vaardigheden moet je vaker oefenen
om ze ‘in de vingers’ te krijgen en verantwoord bij echte cliënten te kunnen
uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat je zelfstandig, onbegeleid verder oefent.
Je oefent in deze fase met medestudenten, zodat je elkaar kunt steunen en
corrigeren bij de uitvoering. De oefenopdrachten zijn bedoeld om de vaardigheid gevarieerd en verdiepend te kunnen oefenen, zodat je de vaardigheid ten
slotte werkelijk beheerst. Filmpjes kun je eventueel uploaden op de online leer
omgeving om zo feedback van anderen te vragen.
In deze fase is de oefenlijst een belangrijk hulpmiddel. De oefenlijst geeft de
criteria weer voor een correcte uitvoering van de vaardigheid en kan door een
observerende medestudent gebruikt worden om jouw vaardigheden te scoren
en te evalueren. Op deze manier oefen je zelfstandig totdat je de vaardigheid
echt in de vingers hebt.
Om eraan te wennen hoe je een vaardigheid in de echte praktijk kunt toepassen, wordt gebruikgemaakt van simulatiecliënten. Het contact met simulatie
cliënten is bedoeld om de tot nu toe geoefende vaardigheden te leren toepassen
in een ‘bijna echt’-situatie, een situatie die zoveel mogelijk lijkt op wat je later in
de praktijk mag verwachten.

Inleiding

Bronnen
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Oefenlijst 1.1
Motiverende gespreksvoering
De student
1.
–
–
–
2.
–
–
–
–

3.
–
–

–

–

4.
–
–
–
–

Voorbereiding zonder cliënt
Bereidt zich voor op de cliënt.
Kiest een geschikte ruimte/
omgeving.
Zorgt voor benodigdheden.
Opening met cliënt
Maakt contact met de cliënt.
Vraagt hoe het gaat met de
cliënt.
Geeft de cliënt ruimte om zijn
verhaal te vertellen.
Bepaalt samen welke
onderwerpen aan bod komen:
• Benoemt wat de gespreks
onderwerpen vanuit de
ergotherapeut zijn.
• Vraagt de cliënt wat
gespreksonderwerpen zijn.
• Prioriteert samen met de
cliënt de onderwerpen.
Uitvoering
Vraagt de cliënt te vertellen hoe
hij zijn huidige situatie ervaart:
• Gebruikt hierbij ORBS.
Exploreert de ambivalentie:
• Gebruikt hierbij ORBS.
• Vraagt door.
• Brengt in kaart wat de voors
en tegens zijn van een
verandering (ambivalentie).
Bespreekt met de cliënt hoe
belangrijk het is en hoeveel
vertrouwen de cliënt heeft om
een gedragsverandering te
bereiken:
• Bespreekt wat er nodig is
om het belangrijk genoeg te
vinden.
• Bespreekt wat er nodig is
om voldoende vertrouwen
te krijgen.
Maakt met de cliënt een
concreet plan om de
verandering te realiseren.
Afronding
Evalueert samen met de cliënt.
Geeft een samenvatting.
Maakt afspraken voor de
volgende bijeenkomst.
Neemt afscheid en begeleidt de
cliënt naar de deur.

NIET

Opmerkingen

E V ELINE HEIT INK
REDAC TI ONELE BE WER K ING: ANOESK A NA S

Motiverende
gespreksvoering
1.1

Inleiding
Mevrouw Groeneweg is 39 jaar. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen in de
leeftijd van 6, 8 en 11 jaar. Een halfjaar geleden heeft ze een CVA gehad. Na
haar opname in het ziekenhuis is ze in een revalidatiecentrum geweest en nu
is ze sinds twee maanden weer thuis. Vorige maand is mevrouw weer voor
drie uur per dag gaan werken. Ze werkt sinds acht jaar als medewerker bij de
bibliotheek in haar woonplaats. Mevrouw vindt het heel belangrijk om weer
aan het werk te gaan, maar ze merkt dat ze daar problemen bij ondervindt.
Problemen doen zich voor in concentratie, aandacht en belastbaarheid.
Mevrouw geeft aan dat de hoeveelheid en diversiteit van taken het grootste
probleem is. Omdat ze in de openbare ruimte werkt, is het lastig om zich
te concentreren, want iedereen loopt rond en praat met elkaar, de telefoon
gaat en collega’s vragen om hulp. Mevrouw Groeneweg weet eigenlijk wel dat
dit niet een optimale situatie is voor haar. Ze zou een rustige ruimte willen
hebben en wat minder taken. Dit wil ze wel bespreken om weer goed aan
het werk te kunnen, maar tegelijkertijd wil ze niet ‘moeilijk’ doen, er komen
bezuinigingen aan en ze is bang haar baan te verliezen. Als ze thuiskomt is
ze uitgeteld; ze kan het niet meer opbrengen om te koken en ze vindt dat ze te
weinig aandacht heeft voor haar man en kinderen.

Als ergotherapeut kom je cliënten tegen die graag iets willen doen wat ze
belangrijk vinden, maar dit niet (meer) kunnen. Je kunt dan samen aan de slag
om bijvoorbeeld weer opnieuw of anders te leren handelen, je kunt kijken of
hulpmiddelen een oplossing bieden, en soms is het nodig dat er een gedrags
verandering plaatsvindt, bijvoorbeeld om anders te gaan handelen. Maar veranderen van gedrag is lastig, dat gaat vaak niet vanzelf. Gedragsverandering
hangt af van de motivatie, de drijfveren die je cliënt heeft en hoe belangrijk hij
het vindt om zijn doel te bereiken.
Er zijn veel interventies mogelijk om cliënten te begeleiden in gedragsverandering. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op motiverende gespreksvoering (MGV).
Dit is een methode van gespreksvoering waarin je in partnerschap met de cliënt
de motieven en bereidheid voor gedragsverandering onderzoekt. Het doel is
de motivatie en bereidheid tot veranderen te versterken om de gedragsverandering in gang te zetten. De kern gaat om het verkennen en verminderen van
ambivalentie. Ambivalentie is het tegelijkertijd aanwezig zijn van tegengestelde
waarden: ‘ik wil wel, maar…’. Redenen om iets wel te doen en tegelijkertijd ook
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redenen om iets niet te doen. Ambivalentie is de eerste stap naar verandering
(Miller & Rollnick, 2014). Het uitgangspunt voor jou als ergotherapeut is dat
de cliënt betekenisvolle activiteiten wil doen en dat daar soms een gedrags
verandering voor nodig is. Uitgangspunt is ook dat je de drijfveren van de cliënt
wilt begrijpen, wilt aansluiten bij zijn belevingswereld en een relatie legt naar
het probleem van de cliënt en het bijbehorende gedrag. De cliënt heeft de regie,
hij is degene die zijn eigen gedrag (al dan niet) verandert. De kern is dat je
samenwerkt en dat zowel jij als de cliënt je eigen expertise hebt. De cliënt is de
expert van zichzelf, en jij als ergotherapeut kunt hem daarbij als gids en coach
begeleiden door middel van MGV.
Je werkt samen met de cliënt aan zijn gedragsverandering. De basistechnieken
voor MGV zijn: Open vragen, Reflectie, Bevestigen en Samenvatten (ORBS).
Binnen MGV zijn drie elementen te onderscheiden die gezamenlijk de essentie
van MGV vormen (zie figuur 1.1):
1. basishouding: acceptatie, samenwerken, compassie en evocatie;
2. vier processen: verbinden, focussen, oproepen, plannen;
3. basistechnieken: open vragen, reflectie, bevestigen en samenvatten (ORBS).

Plannen
Basistechnieken
Oproepen, uitnodigen tot verandertaal

Verbinden, contact maken

Bevestigen
Samenvatten

Focussen, richting bepalen
Open vragen
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Basishouding of ‘spirit’:
• Onvoorwaardelijke acceptatie, autonomie erkennen en versterken
• Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid
• Compassie: het welbevinden van de ander staat voorop
• Evocatie: zoeken naar interne drijfveren van de cliënt
Figuur 1.1

MGV in schema (bron: Vernooij, 2015)

Basishouding of ‘spirit’
De cliënt en jij zijn gelijkwaardig, jullie werken in partnerschap. Het is een
samenwerking waarin het gaat om gidsen, coachen in plaats van leiden. De
cliënt heeft de regie, hij is degene die wil veranderen. Je kunt het vergelijken
met dansen: je doet het samen, maar soms ga je voorop en soms volg je. Je bent
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oprecht geïnteresseerd in de cliënt en diens motivatie. Het welbevinden van de
cliënt staat te allen tijde voorop: je hebt compassie met je cliënt. Je accepteert de
cliënt zoals hij is, je hebt geen oordeel over wat je cliënt zou moeten doen, maar
je gaat ervan uit dat de cliënt autonomie heeft en verantwoordelijk is voor zijn
eigen keuzes. Ook als dat betekent dat de cliënt ervoor kiest om niet te veranderen. Mensen raken geblokkeerd en zijn minder in staat tot veranderen als zij
zichzelf niet aanvaarden. Als mensen zich geaccepteerd voelen, worden ze vrij
om te veranderen. Hier komt vaak de ‘reparatiereflex’ naar voren: als therapeut
heb je een idee wat of hoe de cliënt zou moeten veranderen om zijn doel te
bereiken. Indien de cliënt dit merkt, is hij niet meer vrij om zijn eigen motivatie
en ambivalentie te onderzoeken. Hij wordt als het ware een bepaalde kant op
gestuurd en dit levert weerstand op. Als ergotherapeut nodig je de cliënt uit
om te benoemen wat hij belangrijk vindt en wat hij zou willen veranderen in
gewenst gedrag. Dit wordt gekoppeld aan wat hij wil bereiken en hoe dit aansluit bij zijn context, waarden en normen. Je lokt als ware ‘verandertaal’ uit. Dit
noemen we evocatie/oproepen: door de cliënt zelf te laten benoemen wat en hoe
hij zou kunnen veranderen verken je en verminder je ambivalentie en versterk
je de mogelijkheden voor gedragsverandering.

Samenwerking

Compassie

MGV
spirit

Acceptatie

Ontlokken

Figuur 1.2

De onderliggende spirit van MVG (bron: Miller & Rollnick, 2014)

De vier processen van MGV (zie figuur 1.1)
1. Verbinden is essentieel om contact te maken met de cliënt. Deze verbinding
leg je met je basishouding, dit is het fundament voor de samenwerking.
2. Focussen gaat over de onderwerpen en de doelen.
3. Oproepen gaat over het uitlokken van verandertaal.
4. Plannen gaat over het bedenken en uitvoeren van de verandering.
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Deze fasen moeten worden doorlopen om tot gedragsverandering en gedragsbehoud te komen. De fasen kunnen door elkaar lopen, soms moet je een stapje
terug naar een vorige fase voordat je weer vooruit kunt. Binnen dit hoofdstuk
richten we ons op de fase van het verbinden. Deze fasen zijn ook gerelateerd aan
de fasen van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente (1984).
Het proces van verbinden gaat om het maken van contact met de cliënt. Met
je basishouding ga je in gesprek om samen met de cliënt te achterhalen wat
voor hem belangrijk is. Samen bepaal je waar het gesprek (iedere sessie weer
opnieuw) over gaat.
Basistechnieken ORBS
Open vragen bevatten geen oordeel, maar tonen interesse. Je nodigt de cliënt
uit om te vertellen wat hij vindt, het geeft jou de ruimte om te luisteren. Omdat
de cliënt zelf kan bepalen wat hij wil zeggen, bouw je aan het vertrouwen. Open
vragen beginnen met: wat, wanneer, hoe, wie, welke, waar enzovoort. De ‘waarom’-vraag is een lastige; hier kan al een oordeel in schuilen, waardoor de cliënt
zich genoodzaakt voelt om zich te verantwoorden.
Reflectief luisteren is het teruggeven van wat je gehoord hebt in het gesprek. Je
doet dit in een uitspraak. Het kan een letterlijke herhaling zijn, maar ook het
teruggeven van het gevoel van de cliënt. Met reflectief luisteren vraag je eigenlijk aan de cliënt of je goed begrijpt wat hij bedoelt. Daarnaast geeft een reflectie
de cliënt de mogelijkheid om verder na te denken over zijn motieven.
Bevestigen is heel belangrijk om de cliënt te ondersteunen. Het waarderen en
tonen van begrip helpt de cliënt om zijn zelfvertrouwen te versterken.
Samenvatten geeft de cliënt het gevoel dat er goed naar hem geluisterd wordt en
geeft jou als ergotherapeut de gelegenheid om te checken of je alles goed begrepen hebt. Het geeft structuur in het gesprek. Na jouw samenvatting geef je de
cliënt de ruimte om te bedenken of alles besproken is of wat er nog besproken
moet worden.
Samenvatting
Motiverende gespreksvoering is een gespreksstijl (ORBS) die gericht is op
samenwerking (de vier processen). Jouw basishouding als therapeut (acceptatie,
compassie, evocatie, samenwerking) zet je in voor het verkennen en verminderen van ambivalentie van je c liënt. Het doel is de motivatie en bereidheid tot
gedragsverandering te versterken.

1.2

Leerdoelen

– Je beheerst de basishouding van MGV en kunt deze in gesprek met een
cliënt toepassen.
– Je kunt de basistechnieken van MGV toepassen in gesprek met een cliënt.
– Je kunt je reparatiereflex herkennen en waar mogelijk onderdrukken.
– Je maakt in het gesprek in de fase van verbinden echt contact met je cliënt.

1 Motiverende gespreksvoering

1.3
–
–
–
–

1.4

Beginvereisten
Je hebt kennis van de fasen van gedragsverandering.
Je beheerst de communicatieve basisvaardigheden.
Je herkent weerstand bij een cliënt.
Je bent in staat om de autonomie van de cliënt te erkennen en te respecteren.

Leermiddelen

De literatuur hierna is minimaal nodig voor deze vaardigheid. In de literatuurlijst in paragraaf 1.9 vind je de gebruikte bronnen en literatuur voor verdere
verdieping en/of verbreding van kennis en vaardigheden.
Aanbevolen literatuur:
– Miller, W.R. & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen. Den Haag: Ekklesia.
Middelen:
– A4-papier en een pen.

1.5

Voorbereidende opdrachten

Verdiep je in de theorie en doe ervaringen op voordat je begint met het oefenen
van de vaardigheden. Er zijn voorbereidende opdrachten geformuleerd om je
hierbij te helpen. Deze opdrachten staan op www.ergovaardig.nl.
Overzicht voorbereidende opdrachten:
1. Herkennen van het eigen gedrag
2. Bekijken van een filmpje
3. Bekijken van een voorbeeldgesprek (filmpje)
4. Oefenen met ORBS

1.6

Test je kennis

Op www.ergovaardig.nl kun je bij het onderdeel ‘Test je kennis’ aantonen dat
je over voldoende kennis beschikt. Wanneer blijkt dat je niet voldoende kennis
en vaardigheden hebt, kijk dan welke voorbereidende opdrachten je daar nog
bij kunnen helpen.
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1.7

Inhoudelijke analyse

De volgende inhoudelijke analyse is opgenomen:
1.1 Motiverende gespreksvoering
Zie de casusbeschrijving in de inleiding van dit hoofdstuk. Je cliënt, mevrouw
Groeneweg, wil heel graag blijven werken en na het werk ook thuis voor haar
gezin kunnen zorgen. Je hebt samen met haar de werkzaamheden bij de bibliotheek in kaart gebracht. Werkzaamheden zijn: administratie, klanten helpen,
voorlezen aan schoolkinderen en adviseren over de boekaanschaf op scholen.
Je hebt samen met mevrouw Groeneweg de werkruimte in de bibliotheek bekeken. Ze werkt in de openbare ruimte en heeft geen kantoor tot haar beschikking. Ook ben je op huisbezoek gegaan. Voor het gezin is duidelijk dat mevrouw
(nog) niet alles kan. Koken vindt ze het belangrijkste om te doen en ze genoot
altijd van gezamenlijk eten.
In de inhoudelijke analyse wordt een voorbeeld gegeven van het gesprek met
mevrouw Groeneweg om samen te onderzoeken wat zij kan doen om haar werk
te kunnen uitvoeren en daarnaast ook voor haar gezin te zorgen. Daarvoor is
het van belang dat je als ergotherapeut samen met je cliënt de ambivalentie van
je cliënt onderzoekt. Hiervoor maakt je als ergotherapeut gebruik van ORBS.

1 Motiverende gespreksvoering

Inhoudelijke analyse 1.1

Motiverende gespreksvoering

Uitvoering (wat)

Werkwijze (hoe en aandachtspunten)

1. Voorbereiding zonder cliënt
Bereid je voor op de cliënt.
Kies een geschikte ruimte/omgeving en
benodigdheden.
2. Opening met cliënt
Maak contact met de cliënt.

Wees je bewust van je basishouding.

Vraag hoe het met de cliënt gaat.

Een openingszin: ‘Hoe gaat het met je? Wat
is er gebeurd sinds we elkaar de vorige keer
gesproken hebben?’
Toon oprechte interesse en vraag door.
Bedenk wat je weet als de cliënt zegt dat het
‘goed’ gaat en wat je nog zou willen weten?

Geef de cliënt ruimte om haar verhaal te
vertellen.

Heb geen oordeel over de cliënt, probeer je
zo goed mogelijk in te leven. Denk nog niet
aan een oplossing (reparatiereflex!).

Bepaal samen welke onderwerpen aan de
orde moeten komen.
Benoem wat jij als gespreksonderwerpen
ziet.

Als je zelf een onderwerp wilt inbrengen: ‘De
vorige keer hebben we gesproken over welke
werkzaamheden voor jou het belangrijkste
zijn, daar zou ik graag met je verder over
praten, is dat akkoord?’

Vraag aan de cliënt wat gespreks
onderwerpen zijn en schrijf deze op een
A4’tje.

Een vraag van jou zou kunnen zijn:
‘Waar wil je het vandaag over hebben?’ of
‘Is er een specifiek onderwerp dat je wilt
bespreken?’

Prioriteer samen met de cliënt de
onderwerpen en start met het door de cliënt
gekozen onderwerp.

‘Waar zullen we mee beginnen, welk
onderwerp is het meest belangrijk voor jou?’

3. Uitvoering
Vraag de cliënt te vertellen hoe ze haar
huidige situatie ervaart.

Gebruik je ORBS.
‘Hoe gaat dat dan?’ (open vraag)
‘Dit doet het met je.’ (reflectie)
‘Wat goed dat je zo eerlijk naar jezelf bent’
(bevestiging)
‘Als ik het goed begrijp is … Het lastigste voor
jou is…’ (samenvatting)

Exploreren van ambivalentie.
Breng in kaart wat de voors en tegens van
een verandering zijn (ambivalentie).

Gebruik wederom ORBS.
Richtinggevende vragen: wat zou het
je opleveren, wat kost het je, wat is het
moeilijkste, wat kan je helpen?
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Uitvoering (wat)

Werkwijze (hoe en aandachtspunten)

Vraag door.

Doe dit niet alleen voor jezelf, maar ook om
de cliënt te helpen om na te denken over de
voors en tegens van veranderingen. Gebruik
hiervoor ORBS.
Bespreek de wensen en problemen.
Bespreek in welke mate en hoe de omgeving
van de cliënt steunend kan zijn.
Geef een samenvatting van het gesprek
op de vraag of de cliënt toe is aan
gedragsverandering.
Indien de cliënt toe is aan een
gedragsverandering, kun je naar de volgende
stap.

Bespreek met de cliënt hoe belangrijk het is
en hoeveel vertrouwen de cliënt heeft om
een gedragsverandering te bereiken.
Bespreek wat er nodig is om het belangrijk
genoeg te vinden.

Welke mogelijkheden ziet de cliënt van en
voor zichzelf?

Bespreek wat er nodig is om voldoende
vertrouwen te krijgen.

Welke mogelijkheden ziet de cliënt van en
voor zichzelf?

Maak een plan met de cliënt om de
verandering te realiseren.

Bespreek met de cliënt welke mogelijkheden
zij ziet om een verandering in gang te zetten
en probeer dit samen zo concreet mogelijk
te maken
Dit gaat om kleine stapjes en proberen mag.

4. Afronding
Evalueer samen met de cliënt.
Geef een samenvatting.
Maak afspraken voor de volgende
bijeenkomst.
Neem afscheid en begeleid de cliënt naar de
deur.

1.8

Zelfstandig oefenen

Om je te bekwamen in de vaardigheden is het belangrijk dat je veel oefent.
De oefenopdrachten helpen om vaardiger te worden. Ze zijn erop gericht de
inhoudelijke analyse toe te passen in verschillende situaties. Het is aan te raden
om een opname te maken van de oefenopdrachten en feedback te vragen aan
andere studenten. De oefenlijsten en hoe je jouw opname kunt uploaden vind
je op www.ergovaardig.nl.
Werkwijze
Je werkt in drietallen met de volgende rolverdeling: therapeut, cliënt en
observator. De observator vult de oefenlijst in. Wissel regelmatig van rol.
Bespreek na aan de hand van de ingevulde oefenlijst.

1 Motiverende gespreksvoering

Overzicht oefenopdrachten:
1. Werkzaamheden van een bibliothecaris in kaart brengen
2. MGV toepassen bij mevrouw Groeneweg
3. MGV toepassen bij een oudere cliënt met valgevaar
4. MGV toepassen bij een cliënt met een dreigende burn-out

1.9
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1.10 Bijlagen
Bijlage 1.1 De MGV-scorelijst
De bijlage vind je op www.ergovaardig.nl.
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Oefenlijst 2.1
Het voeren van een slechtnieuwsgesprek
De student
1.
–
–
–
–
2.
–
–
3.
–
–
–

–
–
–
–

4.
–
–
–
–

Voorbereiding zonder cliënt
Maakt zo snel mogelijk een
afspraak, reserveert voldoende
tijd.
Zorgt voor een geschikte ruimte.
Zorgt voor een goede
voorbereiding, zorgt dat
feitelijke informatie klaarligt.
Schept voorwaarden voor
gelijkwaardige communicatie.
Voorbereiding met cliënt
Begroet de cliënt en vraagt deze
plaats te nemen.
Kondigt aan dat hij geen goed
nieuws heeft.
Uitvoering
Geeft de boodschap helder en
concreet (eerlijk en eenvoudig,
herhaalt belangrijkste punten).
Geeft de cliënt de tijd om de
boodschap te verwerken.
Toont empathie en
gevoelsreflecties (let op de nonverbale communicatie van de
cliënt).
Blijft rustig en bevraagt de cliënt
naar zijn gevoel.
Reageert op gevoelens met
acceptatie, medeleven en
interesse.
Geeft uitleg of toelichting met
feitelijke informatie.
Helpt na te denken over een
vervolg, maakt een plan voor
het vervolg.
Afronding
Vat het gesprek en wat gezegd is
samen en kijkt of de boodschap
duidelijk is geweest.
Vraagt na of er nog vragen zijn
van de cliënt.
Maakt een concrete
vervolgafspraak.
Neemt afscheid.
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